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Maior artilheira do Brasil, Marta (com Debinha na foto) 
amplia marca ao fazer um dos quatro gols da seleção 
no jogo de ontem, no estádio Almeidão. Página 4

Em João Pessoa, 
Brasil dá de 
goleada na 
Argentina: 4x1

 

Dia da Árvore João Pessoa mantém cerca de 32% de vegetação 
arbórea, com 300 mil árvores espalhadas pelos bairros. Página 8
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Adeus ao maestro Amazonense radicado na PB, Geraldo Rocha 
deixa projetos e ensinamentos na área de música erudita. Página 9

Opera Paraíba: hospitais do 
Sertão realizam 378 cirurgias 
Desde a última quinta-feira, foram realizados 278 
procedimentos em Patos e 100 em Pombal. Página 6

Colunas
O livro ‘Abecê da liberdade’, de José 

Roberto Torero e de Marcus Aurelius Pimenta (...), 
que conta a história do abolicionista Luís Gama, 
está sendo alvo de polêmica.  Página 11

Neide Medeiros
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Investimento Governo autoriza obras hídricas e de 
pavimentação na Região Metropolitana de JP. Página 3

Paraíba

Foto: Ortilo Antônio

Adesão liberada Donos de motos já podem requerer 
remissão de IPVA e taxas nos últimos cinco anos. Página 17

Esportes

NA PARAÍBA
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CASOS vACINAS APLICADAS

3.940.402

223.607.528

5.948.431.450
Montar Brecht sem mergulhar na linguagem 

brechtiana, sem revisar Brecht politicamente, é a 
mesma coisa que montar ‘Rogério’, de Orris Soares, 

sem conhecer o clima do Modernismo.  Página 12
Carlos Aranha

IOF: novas alíquotas entram em 
vigor elevando custo do crédito
Aumento de 36% será cobrado até o dia 31 de dezembro 
para empréstimos e financiamentos. Página 18

Após derrotar Jacuipense, Belo 
mira no Santa Cruz, em Recife
Um empate pode selar a classificação do Botafogo 
para o quadrangular do acesso na Série C. Página 21

Programa garantirá 
recursos para a volta 
das aulas presenciais
Decreto assinado ontem pelo governador João Azevêdo vai permitir que escolas 
façam as adequações necessárias para atender os protocolos de segurança. Página 4
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Gestores negam relação entre 
ICMS e aumento da gasolina
Governadores mostram que, enquanto não houve aumento de 
tributo estadual, preço do combustível subiu 40%. Página 13
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As efemérides foram criadas não apenas para marcar um aconte-
cimento ou uma data importante em nosso calendário, mas também 
para nos fazer refletir sobre a importância do que elas, simbolicamente, 
representam para o nosso presente. E para o nosso futuro.  

Hoje, celebramos o Dia da Árvore, cuja criação teve por objetivo 
primordial ressaltar a necessidade da preservação desse bem natural 
tão valioso para a vida humana. E sendo assim, nos perguntamos: es-
tamos fazendo, de fato, a nossa parte, enquanto nação, para o alcance 
desse objetivo? Estamos empenhados em promover ações para reduzir 
a emissão de gases poluentes na atmosfera, preservando uma das maio-
res riquezas do mundo, a Amazônia? Infelizmente, a resposta é não. E o 
crescimento de áreas desmatadas nesse rico ecossistema e também o 
aumento de queimadas criminosas corroboram essa conclusão.

Não é uma constatação hiperbólica afirmar que a Amazônia faz as 
vezes de pulmão do mundo. É ponto pacífico entre cientistas de que ela 
desempenha uma função fundamental para o planeta, porque absorve e 
concentra o carbono que, de outro modo, estaria disperso na atmosfera. 
Contudo, essa capacidade está sendo, paulatinamente, reduzia devido 
ao desmatamento desenfreado e às drásticas mudanças climáticas.  

Estudo recente publicado na respeitada revista Nature revela que o 
bioma, por causa de processos antrópicos, está fazendo o papel inverso: 
em vez de sumidouro, o bioma está se tornando emissor de carbono. 

Pesquisadores do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Ins-
tituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares (Ipen) constaram que os 
crescentes desmatamentos, associados à severidade da estação seca, 
nos meses de agosto setembro e outubro, causam distúrbios no ecos-
sistema, a ponto de aumentar a incidência de queimadas e de emissões 
de gases de efeito estufa.  

O que está ocorrendo, na prática? As intervenções destrutivas es-
tão fazendo com que a Amazônia perca a condição de removedora de 
carbono na atmosfera. Estamos criando um ciclo negativo. Ao acelerar 
as mudanças climáticas, em consequência do lançamento de carbono 
na atmosfera, estamos contribuindo para a redução de chuvas e, con-
sequentemente, para o aumento da temperatura, o que ajuda a jogar 
mais CO2 na atmosfera.  

É fundamental que consideremos todos os dias como o Dia da Ár-
vore. Precisamos nos conscientizar de que a preservação delas está 
diretamente relacionada à sobrevivência humana. 

Dia da Árvore é todo dia De pai para filho 
- “Um filho não é qualquer um mor-

tal. E um filho com afinidade de espírito, 
de ambiência mais do que fraterna e 
filial, amiga e correligionária, um filho 
companheiro e igual, no fastígio e na 
adversidade; um filho participante nas 
horas de preocupações e lazer, este é, 
realmente, uma figura que o pai procura 
envolver com a glória da vida, com os 
repiques festivos das hosanas interminá-
veis, com um devaneio  tanto mais longo 
quando seja o seu afeto, o seu amor e a 
sua admiração”.

Esse texto, com que meu pai me 
contemplou em artigo no jornal O Nor-
te quando tomei posse como vereador 
em João Pessoa – sim, assumi mandato 
na Câmara Municipal,  na condição de 
suplente , em 1983 – eu o 
guardo num relicário que 
contém  todo o amor pater-
no que nos faz repetir aque-
le velho bordão: “quem bei-
ja os meus filhos, a minha 
boca adoça”. 

Eu – e a Maria Lúcia – 
temos três filhos, todos ho-
mens, íntegros, cada qual  
com a sua personalidade 
e temperamento. O mais 
velho, João Luiz, 43 anos, 
pai de dois filhos, é formado em Direito 
e Administração, trabalha comigo há 
mais de 20 anos, e é braço direito em 
minhas atividades, controlando gastos e 
administrando os recursos.  É o diretor 
administrativo e financeiro da pequena 
empresa com a qual completo o meu 
orçamento familiar, que inclui a minha 
aposentadoria como Defensor Público, e 
que  garante  um padrão de vida digno, 
para mim e minha família .  

O caçula, João Paulo, a quem dei o 
nome do Papa mais influente e carismáti-
co na história da Igreja católica, também 
é um homem de fé, dedicado à religião 
evangélica, que prega os ensinamentos 
da Bíblia no Ministério Raízes, onde 

abraça as causas das pessoas carentes, 
na assistência aos excluídos e necessi-
tadas da palavra de Deus. Também é en-
volvido com comunicação e publicidade 
através do marketing digital, que pratica 
com muita habilidade. 

E o “do meio”, Abelardo Bezerra Ju-
rema, que todos conhecem como o Buggy, 
que, embora formado em Direito,  nunca 
se interessou pela advocacia; que envere-
dou pelo empreendedorismo e de lá saiu 
sem se encontrar, até descobrir a sua real 
vocação como comunicador, apresentan-
do e produzindo o  programa Baú Digital,  
na rádio 100.5 Lider FM, do jornalista e 
empresário Dércio Alcantara, radialista 
experiente,  que  enxergou o seu carisma 
e talento e lhe deu a oportunidade de 

mostrar o seu trabalho. 
Nos próximos dias, ele  

vai estrear na TV Master. É 
outro Abelardo que  sai  do 
rádio para a televisão, cum-
prindo o mesmo roteiro do 
seu avô e  de  quando iniciei 
na rádio Tabajara, em mea-
dos dos anos 70,  a convite 
do seu então presidente 
Marcos Souto Maior, para 
apresentar  um programa 
dominical de variedades  

com o nome Status Social, de onde migrei 
para o jornal e a televisão,  numa trajetó-
ria que todos conhecem e que me trouxe  
até aqui, às vésperas de completar 50 
anos de profissão. 

Que ele percorra esses mesmos ca-
minhos. Com perseverança, humildade 
e dedicação, palmilhe  cada passo desse 
chão, sabendo cair e se levantar; a come-
morar os êxitos, superar as dificuldades  
e enfrentar as angústias, cumprindo o 
mesmo desiderato do seu pai e do seu 
avô,   com o compromisso  inarredável  
de servir aos paraibanos e jamais desistir 
dos seus sonhos.  

Que Deus o proteja na escalada, meu 
filho.

Ghostwriters
Como tem escritores na Província! 

O lugar já comporta outra Academia de 
Letras.

Nos Estados Unidos eles abundam. São 
os chamados “ghost writers” (escritores 
fantasmas). Escrevem livros para quem 
deseja aparecer como escritor. Há quem 
queira, não sei bem para quê, mas há quem 
deseje entrar numa confraria de escribas. 
Então, quando morre um, a carreira é 
grande para ver quem chega primeiro 
junto ao eleitor (sempre um membro so-
brevivente da confraria, que tem número 
redondo de membros estatutários). Só 
entra um quando morre outro.

É a vez do ghoswriter escrever obras 
de encomenda, a preço e prazo fixos. 
Tenho recebido algumas dessas obras 
de notáveis candidatos. Não sei se tem 
algum ghostwriter por trás dessa corrida 
literária. Ainda não examinei as obras 
com o devido cuidado. Nem sempre se 
exige publicação de livros dos postulan-
tes. Há nomes que dispensam tal exigên-
cia. Por exemplo: o de um empresário do 
ramo de comunicação, de importância e 
destaque na vida intelectual da provín-
cia. Sacou?

É desnecessário dizer seu nome, sei 
que você sabe. Bem que posso sufragá-lo. 
Mas não é a hora de fazer confissão de 
voto. Deixe o Correio trazer mais obras 
para serem avaliadas. Como tem escri-
tores na Província! O lugar já comporta 
outra Academia de Letras. Tempo desses 
fiz uma lista de cem academiáveis. E te-
nho candidatos para essa lista, a exemplo 
do escritor e delegado Aldo Lope (sic), 
que senta praça no Rio Grande do Norte. 
(O dia dos cachorros, O coronel e a dan-
çarina, etc).

Eu escrevo seu nome como o povo 
de Princesa pronuncia: Lope, sem o “s”. 
É o nome mítico de seu avô, Mané Lope 
Ronco Grosso, ex-guerrilheiro do exérci-

to de milícias de Princesa, em 1930. Um 
de seus comandantes, que já se destacara 
na luta contra o cangaço. Ronco Grosso 
participou da fogo de flores, refrega em 
que o bandido Virgolino perdeu um olho, 
ganhando a imagem que o conduziu à 
História e à Literatura, como no poema 
do primo Sérgio de Castro Pinto, “Lam-
pião visto de dentro”: 

“O olho bom via pra fora,
O olho cego via pra dentro.
E com o fuzil vendo a hora,
Lampião era dois:
O olho de dentro,
O olho de fora.”
Eu evito escrever o nome do facíno-

ra. Abri exceção aqui por conta do poema 
de Sérgio. É grande, ou não é? O Brasil 
tem grandes vultos, tem heróis. O Brasil 
não precisa de recorrer ao bestialógico 
para fazer História. Temos o alferes Tira-
dentes, José do Patrocínio, Zumbi dos Pal-
mares, Margarida Alves, os três Carlos: 
Prestes, Lamarca, Marighela, centenas de 
heróis. É só abrir o livro. Aliás, o livro está 
por fazer, dos heróis brasileiros de A a Z. 

As lutas foram tantas na construção 
deste País... Balaiadas, Confederação do 
Equador, Farroupilha, Guerra dos Masca-
tes, Inconfidência Mineira... Revolta dos 
Malês... Arraial de Canudos... Pense numa 
guerra que temos o nome para ela. Não 
faltaram as heroínas: Bárbara de Alencar, 
a citada Margarida Alves, Branca Dias. 
Temos heroínas para todos os gostos. E as 
que desapareceram na luta, que tiveram 
seus cadáveres ocultados.

A eleição de novos membros para 
a Academia de Letras e para o Instituto 
Histórico é uma oportunidade em que 
surgem novas obras, e isso é positivo. 
Em que os ghostwriters descolam algum 
para cobrir a conta bancária. É, pois, oca-
sião muito propícia. 

Você é candidato?

 Eu – e a Maria 
Lúcia – temos três 

filhos, todos homens,  
íntegros, cada qual com 
a sua personalidade e 
temperamento   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador

Diversidade

Fotolegenda
Foto: Marcos Russo
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João Azevêdo autorizou implantação de rodovias e serviços que somam mais de R$ 18 milhões em recursos do Estado
O governador João Azevê-

do autorizou, ontem, no pro-
grama semanal Conversa com 
o Governador, transmitido em 
cadeia estadual pela Rádio Ta-
bajara, obras de implantação e 
pavimentação de rodovias que 
somam mais de R$ 18 milhões 
em investimentos de recursos 
próprios do Estado, contem-
plando municípios da Região 
Metropolitana de João Pessoa. 
Ele ainda anunciou as ordens 
de serviço para elaboração dos 
planos de recursos hídricos 
das Bacias Hidrográficas Lito-
râneas e das obras de reforma 
do prédio da Agência Executiva 
de Gestão das Águas do Estado 
da Paraíba (Aesa).

Dentre as obras que tive-
ram as ordens de serviço as-
sinadas está a implantação e 
pavimentação da PB-036, nos 
trechos que compreendem o 
município de Alhandra, com 
o entroncamento da PB-008 
e a praia da Barra do Abiaí. 
O serviço terá uma extensão 

de 12,36km e receberá inves-
timentos superiores a R$ 13 
milhões. “Essa é uma via muito 
solicitada no Orçamento De-
mocrático e vai beneficiar toda 
a população de Alhandra, Con-
de, Caaporã e Pitimbu, fazendo 
com que o Litoral Sul da Paraí-
ba receba mais uma estrada”, 
frisou o gestor.

Também serão executa-
das as obras de acesso ao Cen-
tro de Distribuição do Magazi-
ne Luiza, onde serão investidos 
R$ 1,7 milhão em um trecho de 
1,39 Km. “Várias empresas que 
escolheram a Paraíba estão se 
instalando na região e é preci-
so ter um acesso seguro e ade-
quado dentro das normas do 
DNIT”, acrescentou.

A gestão estadual ainda 
irá realizar a ligação do bair-
ro Mangabeira V à rodovia 
PB-008. O trecho terá uma ex-
tensão de 2,27 km onde serão 
injetados recursos de R$ 3,2 
milhões. “Essa será uma nova 
via de acesso para o bairro 

que vai facilitar o trânsito na 
região, ligando a Rua Monse-
nhor Arlindo Bezerra à rotató-
ria na interseção da PB-008”, 
afirmou.

Já nas obras de elabora-
ção dos planos de recursos 
hídricos das Bacias Hidrográ-
ficas Litorâneas e das obras 
de reforma do prédio da Aesa 
serão investidos mais de R$ 2,1 
milhões. “Essas obras vão per-
mitir uma melhor condição de 
trabalho aos servidores. Além 
disso, o plano irá contemplar 
as bacias da Zona Norte, nos 
rios Miriri, Mamanguape e Ca-
maratuba, e no Litoral Sul, com 
os rios Abiaí e Gramame. Esse 
é um trabalho de extrema im-
portância para o planejamento 
e implantação de programas, 
ações e propostas de recupera-
ção de nascentes, fazendo com 
que tenhamos um estudo deta-
lhado que possa garantir a pre-
servação, beneficiando o meio 
ambiente e a segurança hídrica 
para toda a região”, finalizou.

Região Metropolitana de JP terá 
obras hídricas e de pavimentação

Perguntou-se ao deputado fede-
ral Julian Lemos, presidente esta-
dual do PSL, se após a iminente 
fusão do seu partido com o De-
mocratas, ele continuaria a co-
mandar a nova legenda na Para-
íba - Efraim Filho, que comanda 
a outra sigla, também teria, em 
tese, desejo de se manter nessa 
condição. “Vamos deixar para fa-
lar sobre isso quando se concreti-
zar a fusão”, afirmou. 

Só apóS a fuSão  
Para Hervázio, não é somente 
pelo fato de estar “fazendo um 
grande trabalho, ao lado de 
Cícero Lucena (PP), em João 
Pessoa” que deveria fazer Léo 
Bezerra continuar onde está. 
Existe também, na visão dele, 
outro fator impeditivo neste 
momento: o financeiro. “Nem 
eu nem Léo temos condições 
de disputar [vaga na Câmara 
Federal]”, disse.  

O nome de Léo Bezerra, vice-pre-
feito de João Pessoa, é constante-
mente cogitado para disputar uma 
cadeira na Câmara Federal, em 
2022. Porém, Hervázio Bezerra, o 
pai, se mostra contrário a essa pos-
sibilidade. “Se depender de mim, 
não será candidato. Léo é muito 
jovem, tem tempo para esperar”, 
argumentou.  

opinião contrária  

Hervázio: “nóS montamoS duaS ou trêS cHapaS, 
maS a opoSição não conSegue montar nenHuma” 

campanHa diSpendioSa 

Entrevistar o deputado estadual Hervázio Bezerra (foto) - essa é a opinião de muitos jornalistas - é, 
geralmente, um ato promissor para quem pretende ouvir declarações contundentes. Há sempre 
uma expectativa quanto ao que ele irá dizer, uma vez que o parlamentar não se furta a emitir 
opinião quando é provocado a tratar de determinados temas políticos. Ele voltou a falar sobre a 
disputa pelo Governo do Estado nas eleições do próximo ano, enfatizando que a oposição está 
fragilizada, desarticulada, sem força para fazer frente ao grupo liderado pelo governador João 
Azevêdo (Cidadania) - “João está em céu de brigadeiro, tem a oposição que pediu a Deus”, pro-

vocou, em entrevista a uma emissora de rádio. Há que se dizer que o deputado tem uma 
capacidade incrível para enxergar demonstração de força - e não problema - no 

fato de que o seu grupo político tem várias pessoas qualificadas para ocupar 
as duas vagas da chapa majoritária. Ao contrário da oposição, disse ele, que 
ainda busca, sem êxito, nomes para preencher suas lacunas. “Nosso grupo 
tem gente sobrando. Temos nomes para vice e senador. Com o que temos, 
nós montamos duas ou três chapas. A oposição não consegue montar ne-
nhuma”, afirmou. Hervázio Bezerra sendo Hervázio Bezerra. Sem cortes. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Em nota, 20 governadores, entre os quais João 
Azevêdo, refutaram declaração de Bolsonaro 
de que a causa do crescente aumento de com-
bustível no país é devido ao ICMS cobrado nos 
estados. “Nos últimos 12 meses, o preço da ga-
solina registrou aumento superior a 40%, em-
bora nenhum Estado tenha aumentado o ICMS 
(...). Falar a verdade é o primeiro passo para re-
solver um problema”.   

“falar a verdade é o primeiro  
paSSo para reSolver um problema” 

deSfiliação coletiva  

diálogoS partidárioS 

O movimento já era esperado, sobretudo após 
a ex-vereadora Sandra Marrocos ter retornado 
à legenda na condição de presidente do dire-
tório do PSB de João Pessoa. Oito membros da 
Comissão Provisória, entre os quais a presiden-
te Cassandra Figueiredo, pediram desfiliação 
coletiva da legenda. Todos seguirão o caminho 
de Ricardo Coutinho: irão se filiar ao PT. 

Petistas tiveram reunião com o senador Veneziano 
Vital do Rêgo, presidente estadual do MDB. Na pau-
ta, a união em torno da pré-candidatura de Lula. “A 
conversa foi para traçar um caminho em defesa da 
democracia e para reunir todas as frentes políticas 
que estão engajadas nesse sentimento”, explicou 
Charliton Machado, pré-candidato a senador.  
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O governador João Aze-
vêdo também lançou, ontem, 
no programa semanal Conver-
sa com o Governador, trans-
mitido em cadeia estadual 
pela Rádio Tabajara, o Cadas-
tro Estadual da Pessoa com 
Deficiência (Censo PcD), que 
tem a finalidade de coletar e 
atualizar informações para 
subsidiar a implantação de 
políticas públicas nas diversas 
esferas do governo voltadas 
para esse segmento da popula-
ção. O censo é destinado a pes-
soas com deficiências auditiva, 
física, visual, intelectual e com 
transtorno do espectro autista.

Para realizar o cadastro, 
basta acessar a página pa-
raiba.pb.gov.br/censo-pes-
soa-com-deficiencia-pb e 
preencher o questionário que 

contém informações sobre 
dados pessoais, acessibilidade 
e condições de vida, devendo 
ser respondido apenas uma 
vez. Em caso de crianças, os 
pais ou responsáveis devem 
responder por elas. Já quem 
tiver dificuldades para acessar 
o conteúdo também poderá 
solicitar ajuda a outra pessoa 
para efetuar o cadastro. Todos 
os dados serão protegidos e 
mantidos sob sigilo, de acor-
do com a Lei Geral de Prote-
ção de Dados Pessoais (Lei 
13.709/2018).

Na oportunidade, o che-
fe do Executivo estadual res-
saltou que a iniciativa tem a 
finalidade de dar respostas à 
sociedade com a criação e for-
talecimento de ações voltadas 
para o segmento. “Para que a 

gente implante políticas pú-
blicas adequadas é preciso co-
nhecer o público a que elas se 
destinam, garantindo a maior 
eficiência possível das nossas 
ações. Nós temos um governo 
inclusivo, que pensa em todos 
os segmentos e vamos conhe-
cer melhor cerca de 10% da 
população que tem algum tipo 
de deficiência, de acordo com 
dados do IBGE, permitindo 
também que tenhamos uma 
relação muito mais direta com 
essas pessoas”, frisou.

O secretário de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no (Sedh), Tibério Limeira, 
afirmou que o censo irá facili-
tar e aprimorar o trabalho de 
direcionamento das políticas 
públicas para as pessoas com 
deficiência. “Como o censo de 

2020 não aconteceu e os da-
dos estão desatualizados, nós 
estamos convidando as pes-
soas com deficiência, a partir 
de suas entidades representa-
tivas ou não, para que possam 
nos ajudar a identificar onde 
elas estão e suas situações 
sociais para nos subsidiar e 
monitorar os indicadores ne-
cessários para a evolução da 
política da pessoa com defi-
ciência no Estado”, explicou.

A presidente da Funda-
ção Centro Integrado de Apoio 
à Pessoa com Deficiência (Fu-
nad), Simone Jordão, destacou 
a importância do cadastro 
para o acesso das pessoas aos 
serviços de saúde, educação e 
mercado de trabalho. “Esse é 
um instrumento de coleta de 
dados pensado em alcançar as 

pessoas que têm dificuldade 
ou não conseguem de forma 
alguma serem inseridas nas 
políticas públicas, por isso, 
os pilares das perguntas que 
formalizamos foram para co-
nhecer esse público para que 
a gente possa planejar e ter 
dados consistentes dentro do 
Estado e sob um novo olhar. 
A Funad irá apresentar essas 
informações à sociedade e va-
mos fazer um trabalho muito 
importante de mobilização 
com vários setores e também 
com os municípios”, falou.

A presidente estadual 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Suzy Belarmino, 
comemorou o lançamento do 
programa na véspera do Dia 
Nacional de Luta da Pessoa 
com Deficiência e destacou a 

importância da implantação 
de políticas públicas para o 
segmento que tem um histó-
rico de segregação, abandono 
e falta de direitos. “O governa-
dor está de parabéns por essa 
iniciativa e porque vem nos 
mostrando o compromisso do 
Estado com as pessoas com 
deficiência. É um cadastro 
histórico e eu estou bastante 
otimista em relação a isso. Eu 
serei uma divulgadora bas-
tante atuante. Conclamo as 
associações, as instituições, 
os agentes de saúde e todas as 
pessoas que puderem forta-
lecer essa rede de divulgação 
para que a gente tenha o má-
ximo possível de informações 
para fortalecer esse cadastro e 
ter um banco de dados respei-
tável no Estado”, comentou.

Lançado censo para pessoas com deficiência

Benefícios hídricos e de pavimentação vão contemplar vários municípios da Região Metropolitana de João Pessoa
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João Azevêdo assinou decreto, publicado hoje no DOE, para garantir que a rede estadual de ensino esteja segura contra a covid
O governador  João 

Azevêdo assinou decreto 
que cria o Programa Di-
nheiro Direto na Escola 
Emergencial – PDDE Emer-
gencial/PB, com a finalida-
de de transferir recursos 
financeiros para as escolas 
da rede estadual de ensi-
no, para que estas façam 
as adequações necessárias, 
segundo protocolo de se-
gurança, para retorno às 
atividades presenciais, no 
contexto da situação de ca-
lamidade provocada pela 
pandemia da covid-19. O 
decreto será publicado no 
Diário Oficial de hoje.

De acordo com o decre-
to, os recursos serão repas-
sados diretamente à Unida-
de Executora representativa 
das escolas beneficiadas, no 
caso os Conselhos Escola-
res, em parcela única, para 
cobertura de despesas de 
custeio. As escolas recebe-
rão R$ 20,00 por aluno, com 
base no número de matrí-
culas da Educação Básica 
registradas no último Censo 

Escolar, e na dotação orça-
mentária disponibilizada.

“Esses recursos são 
muito importantes, porque 
vão permitir que as esco-
las estaduais voltem às au-
las de forma segura, com a 
possibilidade de comprar 
máscaras, álcool em gel, e 
sinalização. Enfim, obedeça 
a todos os protocolos sa-
nitários para evitar a dis-
seminação do vírus”, disse 
Claudio Furtado.

“Essa iniciativa do go-
vernador João Azevêdo 
vai, ainda, impulsionar o 
comércio de cada municí-
pio, pois as escolas vão ter 
autonomia de realizar as 
compras onde se localizam”, 
observou.

PDDE Emergencial 
O objetivo do PDDE 

Emergencial é investir na 
melhoria dos aspectos físi-
cos e pedagógicos dos es-
tabelecimentos de ensino, 
possibilitando a adequação 
das estruturas e aquisição 
dos materiais necessários 

para garantir a implemen-
tação dos protocolos de se-
gurança no combate e pre-
venção à covid-19. 

Os recursos deverão 
ser investidos em despesas 
de custeio, como: aquisição 
de itens de consumo para 
higienização do ambiente e 
das mãos, assim como para 
a compra de Equipamen-
tos de Proteção Individual, 
com o objetivo de prevenir 
o contágio dos profissio-
nais da escola, bem como 
dos alunos neste momento 
de pandemia; na contrata-
ção   de serviços especiali-
zados   na desinfecção de   
ambientes; na realização 
de pequenos reparos, ade-
quações e serviços neces-
sários à manutenção dos 
procedimentos de seguran-
ça para tramitação dentro 
das dependências da uni-
dade escolar; na aquisição 
de material de consumo; e 
na implementação de pro-
jetos pedagógicos voltados 
à recuperação da  aprendi-
zagem.

Programa vai repassar recursos 
às escolas para aulas presenciais

Futebol feminino

Brasil encerra passagem pela 
PB com goleada na Argentina

Chegou ao fim, na tar-
de de ontem, a passagem da 
Seleção Brasileira de futebol 
feminino em jogos oficiais 
na Paraíba. Encerrando os 
dois primeiros amistosos 
preparatórios, desta vez no 
Estádio Almeidão, em João 
Pessoa, a equipe venceu a 
Argentina por 4 a 1 em um 
momento de reestrutura-
ção da composição do time 
e também da forma de jogar.

Comandadas por Pia 
Sundhage, a equipe brasi-
leira se impôs com supe-
rioridade desde o início do 
primeiro tempo. O setor 
ofensivo, comandado por 
Marta, Debinha, Nycole e 
Duda, conseguiram manter 
a Argentina na defensiva e 
conseguir boas jogadas vi-
sando o gol. Aos 13 minutos, 
após cobrança de escanteio, 
Duda finalizou, mas a bola 
passou pela linha de fundo. 
Logo em seguida, Marta do-
minou a bola na entrada da 
área e chutou para defesa 
da goleira Laurina Oliveros, 
mandando a bola pela linha 
de fundo. Na cobrança de 
escanteio,  Nycole encontrou 
Kerolin bem colocada para 
chutar e abrir o placar na 
capital paraibana. Mesmo 

com a vitória parcial, o Bra-
sil seguiu mais ofensivo e 
em busca de balançar mais 
as redes. Aos 36 minutos a 
atacante argentina Maria-
na Larroquette fez falta em 
Marta, a própria atacante 
brasileira cobrou e marcou 
o segundo gol do Brasil. Com 
o gol, a Rainha ampliou seus 
números na história da ar-
tilharia entre as seleções 
brasileiras, tanto masculi-
na, quanto feminina. Maior 
que Pelé e Neymar, Marta 
fez o seu gol de número 117 
em 173 jogos com a camisa 
canarinho.

A pressão continuou e, 
aos 42 minutos, Marta dri-
blou a zaga argentina, chu-
tou a bola no travessão e, no 
rebote, Duda mandou por 
cima do gol. 

Já no segundo tempo, o 
Brasil voltou com a entrada 
da estreante Yasmin, Lud-
mila e Lauren no lugar de, 
respectivamente, Tamires, 
Kerolin e Daiane. Logo no 
primeiro toque de Yasmin 
na bola, a lateral estreante 
acertou um belo cruzamento 
para Debinha marcar o ter-
ceiro gol do Brasil. No lance 
seguinte, em momento de 
desatenção da defesa brasi-
leira, Larroquette diminuiu 
para as Hermanas.

Como resposta, tam-

bém no minuto seguinte, 
Marta deixou a marcação 
albiceleste no chão para dar 
passe a Yasmin, que chutou 
cruzado estufando as redes 
e marcando o quarto gol do 
Brasil.

Após a sequência de 
gols, o ímpeto ofensivo bra-
sileiro teve uma queda de 
rendimento e assistiu um 
melhor momento da Argen-
tina que chegou com perigo 
através dos pés de Florencia 
Bonsegundo em algumas 
oportunidades. As brasi-
leiras tentaram pressionar 
novamente e anular as ad-
versárias. Aos 45 minutos do 
segundo tempo, Ary Borges 
recebeu passe de Geyse na 
entrada da área e chutou for-
te por cima do gol. 

Em dois amistosos rea-
lizados na Paraíba, o Brasil 
saiu com saldo de gol de 
sete gols marcados e dois 
sofridos. A equipe que pas-
sa por reformulação no 
elenco teve suas estreantes, 
nas duas partidas, apare-
cendo de forma decisiva na 
construção dos placares, 4 
a 1, em João Pessoa, e 3 a 
1, em Campina Grande. A 
equipe se prepara para o 
ciclo visando a Copa Améri-
ca de 2022, Copa do Mundo 
de 2013 e Jogos Olímpicos, 
em 2024.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Em jogo realizado ontem à tarde, em João Pessoa, a Seleção Brasileira derrotou a Argentina por 4x1

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

Ministério Público concorda com 
vacinação de adolescentes na PB

Em reunião realizada 
na tarde de ontem, de forma 
virtual, representantes do 
Ministério Público Federal 
(MPF), Ministério Público 
do Trabalho (MPT) e Mi-
nistério Público da Paraíba 
(MPPB) orientaram a vaci-
nação do público jovem em 
todo o Estado, desde que os 
gestores municipais adotem 
estratégias que não com-
prometam a imunização do 
público prioritário.

A l g u n s  m u n i c í p i o s 
paraibanos já iniciaram a 
imunização dos adolescen-
tes, apesar da orientação 
do Ministério da Saúde de 
suspender a aplicação de 
vacinas nessa faixa etária. 
João Pessoa chegou a anun-
ciar a vacinação do público 
a partir de 12 anos há cerca 
de 10 dias, mas, após uma 
recomendação do MPF, vol-
tou atrás. No final da tarde 

de ontem, depois da reu-
nião dos Ministérios Públi-
cos, a Prefeitura da capital 
divulgou que irá começar 
a vacinar hoje as pessoas 
com mais de 16 anos sem 
comorbidade.

O entendimento dos 
representantes dos Minis-
térios Públicos é de que 
a última nota técnica do 
Ministério da Saúde não 
apresenta fundamentação 
adequada para suspender a 
vacinação de adolescentes 
sem comorbidades.

“Os gestores podem 
seguir a ordem até adoles-
centes sem comorbidades 
se tiverem vacinas suficien-
tes para isso”, reforçaram 
os membros do MPF. Ain-
da de acordo com o órgão, 
as secretarias municipais 
de Saúde “devem pautar as 
ações de forma a não preju-
dicar outros grupos, que são 
prioritários”, realizando um 
trabalho de busca ativa com 
relação ao número de pes-

soas que ainda não foram 
vacinadas (com primeiras e 
segundas doses) e reservan-
do doses dos imunizantes 
para grupos específicos.

O objetivo é garantir a 
vacinação completa dos gru-
pos considerados prioritá-
rios pelo Programa Nacional 
de Imunizações (PNI) do Mi-
nistério da Saúde, como ado-
lescentes com deficiências 
permanentes ou comorbida-
des, gestantes e puérperas, 
pessoas privadas de liberda-
de, além do público acima de 
18 anos, incluindo as doses 
de reforço dos idosos.

O secretário de Saúde 
de João Pessoa, Fábio Rocha, 
garantiu que as recomen-
dações acordadas ontem, 
durante a reunião, serão 
cumpridas. “Vamos começar 
vacinando os adolescentes 
com 16 anos, e, gradativa-
mente, contemplaremos os 
mais jovens, como aconte-
ceu com os outros grupos”, 
disse.

Ítalo Arruda
Especial para A União

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) registrou 
ontem 39 novos casos de 
covid-19 na Paraíba. Entre 
eles, três são casos mode-
rados ou graves (7,69% 
do total) e 36 são leves 
(92,31%). Agora, a Paraí-
ba totaliza 440.106 casos 
confirmados da doença, 
que estão distribuídos por 
todos os 223 municípios. 
Até o momento, 1.181.965 
testes para diagnóstico da 
covid-19 já foram reali-
zados.

Também foram con-
firmados seis novos óbitos 
desde a última atualiza-
ção, todos ocorridos nas 

últimas 24h e em hospitais 
públicos. Com isso, o Esta-
do totaliza 9.277 mortes. O 
boletim registra ainda um 
total de 331.619 pacientes 
recuperados da doença.

Concentração
Quatro municípios 

concentram 27 novos 
casos, o que correspon-
de a 69,23% dos casos 
registrados ontem. São 
eles: João Pessoa, com 16 
novos casos, totalizando 
105.878; Campina Grande, 
com sete novos casos, tota-
lizando 44.974; Pocinhos, 
com dois novos casos, to-
talizando 1.461; São João 

do Rio do Peixe, com dois 
novos casos, totalizando 
1.430.

Óbitos
Até ontem, 222 cida-

des paraibanas haviam 
registrado óbitos por co-
vid-19. Os óbitos confir-
mados neste boletim ocor-
reram entre os residentes 
dos municípios de Campi-
na Grande (3); João Pessoa 
(1); Patos (1) e Sousa (1). 
As vítimas são 4 homens 
e 2 mulheres, com idades 
entre 49 e 72 anos. Cardio-
patia foi a comorbidade 
mais frequente e três não 
tinham comorbidades.

SES confirma 39 novos casos 
de covid-19 e seis óbitos

JP imuniza jovens a partir de 16 anos
A Prefeitura de João Pessoa se-

gue, hoje, sua campanha de vaci-
nação contra a covid-19 e começa 
a imunizar, com a primeira dose, 
adolescentes a partir de 16 anos 
sem comorbidades. Também aplica 
a primeira dose em adolescentes 
a partir dos 12 anos que estejam 
gestantes ou puérperas, tenham 
alguma comorbidade ou deficiên-
cia permanente. Além disso, aplica 
a terceira dose nos idosos com 78 
anos ou mais.

As pessoas maiores de 18 anos 
sem comorbidades também serão 
vacinadas hoje, mas sem a necessi-
dade de agendamento no site vaci-
na.joaopessoa.pb.gov.br ou aplica-
tivo Vacina João Pessoa. A medida 

também se aplica ao público da 
terceira dose. O agendamento para 
os demais públicos ficou disponível 
desde às 19h de ontem. Quem ti-
ver algum problema para realizar 
o cadastro ou agendamento, pode 
tirar dúvidas pelo e-mail vacinajp@
gmail.com ou telefone 98600-4815 
(8h às 17h).

Também será aplicada a segun-
da dose nas pessoas que receberam 
a D1 da CoronaVac há mais de 28 
dias e da Astrazeneca e Pfizer há 
90 dias. A vacinação ocorrerá em 
20 postos espalhados pela cidade. 
Nos ginásios, a população poderá 
ser imunizada das 8h às 12h. Já nos 
postos do tipo drive-thru, o horário 
será estendido até às 15h.
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De iniciativa do governador João Azevêdo, proposta foi aprovada pela ALPB e sancionada no último sábado

Programa “Tá na Mesa” 
passa a ser permanente
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Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

P r o j e t o  d e  L e i 
12.059/2021 que estabele-
ce o programa ‘Tá na Mesa’ 
como permanente, aprovado 
pela Assembleia Legislativa 
da Paraíba, entra em vigor, 
com fornecimento de 552 mil 
almoços em 83 cidades parai-
banas, a preço simbólico, para 
pessoas em estado de vulnera-
bilidade social e trabalhado-
res informais. A iniciativa do 
governador João Azevêdo foi 
sancionada no último sábado 
(18), em publicação do Diário 
Oficial do Estado (DOE).

Para o governador João 
Azevêdo, a iniciativa surgiu 
para garantir a segurança ali-
mentar da população que está 
à mercê de um programa na-
cional. Então, com a aceitação 
nesse período emergencial o 
Estado viu a necessidade de 
transformá-lo em uma lei es-
tadual. 

“Essa ação beneficia à 
população mais necessitada 
com um alimento de qualida-
de nutricional, ficando pagar 
a diferença do valor ao for-
necedor. Sabemos o quanto 
é importante a adoção de po-
líticas inclusivas como essa 
que asseguram também a 
movimentação da economia, 
gerando emprego e renda e 
melhorando a qualidade de 
vida das pessoas”, destaca João 
Azevêdo. 

Inicialmente, o Programa 
‘Tá na Mesa’ seria provisório 
visando o combate à fome e a 

pobreza causada pela pande-
mia da covid-19. As mais de 
25 mil pessoas contempladas 
com a lei poderão adquirir, ao 
custo de R$ 1, de segunda à 
sexta-feira, a refeição do al-
moço em comércios de ali-
mentação de cidades que não 
possuem o programa estadual 
dos restaurantes populares. 

O objetivo da lei é propor-
cionar condições nutricionais 
às famílias que passam por di-
ficuldades financeiras, através 
do fornecimento dessas mar-
mitas. Além de fomentar os 

pequenos comércios alimen-
tícios, de descartáveis e toda 
a cadeia da agricultura, com a 
compra das frutas e verduras 
dos pequenos produtores. 

De acordo com o secre-
tário Estadual de Desenvol-
vimento Humano, Tibério 
Limeira, o programa é carro 
chefe da política de segurança 
alimentar do Governo da Pa-
raíba. “O Tá na Mesa nasceu 
como sendo emergencial para 
funcionar por apenas três me-
ses, mas diante das necessi-
dades e apelo da população 
o governador entendeu que 

deveria ser permanente, visto 
que vem contribuindo com a 
melhoria de vida das pessoas 
mais necessitadas”, explica.

Participam do programa 
os municípios que possuem 
mais de 10 mil habitantes. 
Com a aprovação dessa lei, 
a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(SEDH), responsável pela 
coordenação do ‘Ta na Mesa’, 
estará renovando os contra-
tos com os estabelecimentos 
por mais três meses. Após 
esse período será aberto um 
novo processo de tomada de 
preço para que as refeições 
possam seguir alimentando 
quem precisa.

O secretário ressalta que 
o ‘Ta na Mesa’  é bem amplo, 
beneficiando não só as pes-
soas carentes, mas também 
comerciantes de pequenos 
restaurantes, lanchonetes e 
bares que foram muito afeta-
dos na pandemia. Contribuin-
do assim com a fomentação da 
economia local, já que o Go-
verno Estadual está injetando 
mais R$ 4,4 milhões por mês, 
resultando em quase R$ 53 
milhões ao longo de 12 meses 
do programa de recursos des-
tinados aos microempreende-
dores individuais da Paraíba.

A quantidade das mar-
mitas fornecidas acontece de 
acordo com o número de ha-
bitantes dos municípios. Cida-
des com até 20 mil moradores 
recebem 250 refeições diárias, 
já as com mais de 20 mil pes-
soas distribuem, de segunda 
a sexta, 400 almoços. 

83
É o total de municípios 
paraibanos atendidos 

pelo “Tá na Mesa”

Programa de segurança alimentar criado pelo Governo do Estado oferta refeições diárias ao preço simbólico de R$ 1

Tibério Limeira frisou que o programa nasceu temporário, mas a necessidade e o apelo da população o tornaram permanente

Dia do comerciário

Praias com grande movimento na capital
Carol Cassoli
Especial para A União

Com o comércio fecha-
do e temperaturas atingin-
do máximas de 31°C em 
João Pessoa, o Dia do Co-
merciário foi comemorado 
por muitos destes profissio-
nais na praia. A não aber-
tura do comércio e a baixa 
movimentação no Centro 
pessoense fez com que as 
pessoas que trabalham 
com vendas aproveitassem 
a data comemorativa para 
passar a segunda-feira nas 
poucas opções de lazer que 
restaram sem as lojas aber-
tas, como os cinemas e as 
praias da capital.

Nacionalmente come-
morado no dia 30 de outu-
bro, o Dia do Comerciário 
é lembrado, na Paraíba, em 
20 de setembro. Na data, os 
trabalhadores do comércio 
fecham as portas e, além de 
terem um dia a mais de des-
canso, relembram as vitórias 
da categoria e a luta por con-
dições de trabalho dignas. 

Em João Pessoa, com o 
fechamento do comércio, 
a circulação de pessoas no 
Centro foi reduzida. Além 
disso, shopping centers 
também fecharam as por-

tas durante o dia de ontem, 
restringindo o funciona-
mento apenas às praças de 
alimentação e aos cinemas, 

que se tornaram alternativa 
para aqueles que optaram 
por não ir à praia. Já na área 
litorânea da capital, o mo-

vimento foi alto e, na faixa 
de areia, grande parte dos 
guarda-sóis estavam ocu-
pados, muitos deles sem o 

distanciamento necessário 
para evitar a disseminação 
pela covid-19. 

Funcionária de uma loja 

Com shoppings e lojas fechadas, as praias da capital receberam muitos banhistas; comerciantes da orla disseram que movimento ficou abaixo do esperado
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de roupas no bairro de 
Mangabeira, Girlayne Soa-
res foi uma das pessoas que 
recebeu um dia de folga on-
tem. Para a vendedora, este 
dia é uma maneira eficaz 
de demonstrar como os co-
merciários são importantes 
para a sociedade; além de 
ser, também, uma forma de 
valorizar os profissionais 
que sustentam o comércio 
paraibano. “A gente traba-
lha muito. Ter um dia de 
folga para pegar uma praia 
ajuda a recuperar o fôlego e 
nos incentiva a prestarmos 
um serviço ainda melhor”, 
afirma Girlayne.

E, apesar da agitação 
na praia, os comerciantes 
locais não consideraram 
o movimento totalmente 
satisfatório. Maria Silva 
aluga mesas e guarda-sóis 
para banhistas há anos e 
observou que, este ano, o 
público foi menor do que 
o esperado para a data 
comemorativa. “Como a 
gente ainda está na pan-
demia, o movimento está 
bom… mas a verdade é 
que poderia estar bem 
melhor. Enquanto tudo 
não volta ao normal, a 
gente vai levando como 
pode”, analisa.
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Cotas foram distribuídas entre os municípios que identificaram pacientes elegíveis para participar do mutirão 

Opera Paraíba realiza quase 
400 cirurgias em dois hospitais

O programa Opera Paraí-
ba realizou quase 400 cirur-
gias desde a última quinta-fei-
ra (16) no Sertão do Estado. 
Foram 278 procedimentos no 
Hospital do Bem, em Patos, e 
100 no Hospital Regional Rui 
Carneiro, em Pombal.

Maria Aparecida da Nó-
brega, professora aposen-
tada, 68, da cidade de Vár-
zea, foi uma das pacientes 
contempladas em Patos. Há 
quase dois anos a professora 
aguardava a chamada para 
realizar o procedimento, fei-
to no último sábado (18). Ela 
é uma das 278 pessoas, de 24 
municípios do Sertão, con-
templadas com essa primeira 
etapa de cirurgias coletivas, 
que, em Patos, ocorreu no 
dias 16, 17 e 18.

“A médica tinha requi-
sitado esta cirurgia,  no ano 
passado, e eu ia fazer em 
novembro, mas por causa 
da pandemia, tudo ficou sus-
penso. Eu já estava me orga-
nizando para pagar particular, 
quando recebi o chamado da 
Secretaria de Saúde e estou 
muito feliz de ter conseguido 
e estou grata por tudo isso, 
primeiro a Deus e depois aos 
gestores”, agradeceu Maria 
Aparecida, que integrou um 
grupo de 10 pacientes de sua 
cidade. 

 O agricultor Joaquim 
dos Santos, 71, morador do 
sítio Pé de Serra, da cidade 
de São José do Bonfim, espe-
rava pela cirurgia desde 2019 
e no último sábado fez o pro-
cedimento. Acompanhado da 
sua esposa, Francisca Marta, 
ele disse que estava ansioso 
e agradeceu o atendimento 
recebido na unidade. “Como 
esse hospital é bonito e as 
pessoas muito educadas. Já 
gostei de tudo”, disse ele.

A aposentada Maria de 
Fátima Costa do Nascimento,  
67, da cidade de Emas, espe-
rou quase 12 anos para poder 
realizar a cirurgia de catara-

Ação foca 
importância 
da doação 
de órgãos

A Central Estadual 
de Transplantes de-
sembarca nesta sema-
na no Sertão paraibano, 
ampliando as ações da 
campanha Setembro 
Verde. O intuito é le-
var conhecimento dos 
serviços prestados à 
população no que diz 
respeito à doação de 
órgãos. Com trabalhos 
realizados nas unida-
des de saúde, por meio 
de palestras, junto aos 
profissionais da área, 
a equipe da Central se-
gue até a próxima sexta-
feira (24) visitando as 
cidades de Cajazeiras, 
Sousa, Pombal e Patos.

“Nossa missão é 
viabilizar o acesso da 
Central a todos e es-
clarecer os serviços 
disponibilizados aos 
profissionais de saú-
de, que podem se unir 
à campanha e somar 
esforços, na esperança 
de que a população se 
solidarize e participe 
do movimento, dando 
mais esperança de vida 
a quem espera por uma 
doação”, enfatizou a che-
fe do Núcleo de Ações 
Estratégicas da Central 
Estadual de Transplan-
tes, Rafaela Carvalho.

Com a iniciativa 
de interiorização da 
campanha, a proposta 
é ampliar a quantidade 
de doações no Estado.

“Nós temos avança-
do, mas ainda precisa-
mos buscar aumentar os 
números, porque temos 
potencial para isso. Este 
ano, até o dia 17 de se-
tembro, contabilizáva-
mos 174 transplantes 
realizados, sendo 152 
de córneas, três de cora-
ção, 10 de rins e nove de 
fígado”, destaca Rafaela.

Na Paraíba são rea-
lizados transplantes de 
coração, fígado, rins, 
córneas e medula óssea. 
Atualmente no Estado, 
516 pessoas aguardam 
por um transplante de 
órgão ou tecido. No 
Brasil, o número é bem 
maior, são mais de 43 
mil brasileiros espe-
rando na fila, que ain-
da é longa e a conta não 
bate, porque o número 
de doações é inferior à 
demanda.

Por isso, sensibili-
zar a população sobre 
a importância de ser 
um doador de órgãos é 
fundamental para equi-
librar essa conta. Afinal, 
quando a família diz 
“sim", a vida continua.

Os pacientes que fizeram o procedimento já vieram regulados via secretarias municipais de Saúde junto à Secretaria Estadual de Saúde

Foto:  Secom/PB

Na Paraíba, são 
realizados transplantes 

de coração, fígado, 
rins, córneas e  
medula óssea

ta e foi uma das primeiras a 
realizar o procedimento no 
primeiro dia do mutirão. “Es-
tou muito alegre em fazer essa 
cirurgia. Há muito tempo, eu 
esperava por este momento 
e finalmente ele chegou e es-
tou gostando muito do atendi-
mento, do prédio que é muito 
bonito e da forma como tudo 
está acontecendo”, disse Maria 
de Fátima, que foi atendida 
pelo oftalmologista Daniel 
Medeiros Stropp, que junto 
com os colegas Manoel Costa 
Frazão de França e Sidneyy 
Toscano de França foram os 
responsáveis pelos procedi-
mentos.

A agricultora Maria Vanu-
zia Simão, 43, da cidade de 
Junco do Seridó, saiu de sua 
cidade às 6h para realizar o 

procedimento também na 
quinta-feira, e estava bastante 
feliz pela oportunidade. “A mi-
nha mãe esperou muitos anos 
para realizar essa mesma ope-
ração, mas, graças a Deus e à 
iniciativa do pessoal da saú-
de, eu não precisei esperar 
muito tempo. Eu só tenho a 
agradecer primeiro a Deus e 
depois a todos daqui que es-
tão atendendo todo mundo 
muito bem”, disse ela. 

O diretor-geral do Com-
plexo Hospitalar de Patos, 
Francisco Guedes, ao qual o 
Hospital do Bem está integra-
do, explica que os pacientes 
que fizeram o procedimento 
já vieram regulados via Se-
cretarias Municipais de Saúde 
junto com a Secretaria Esta-
dual de Saúde. “Não fomos nós 

que agendamos as cirurgias, 
mas a gerência de saúde que 
recebeu da SES o quantitativo 
para cada município da 6ª Re-
gião de Saúde e as cotas res-
pectivas foram distribuídas 
aos municípios que identifi-
caram os pacientes elegíveis 
para participar do mutirão e 
essa lista foi consolidada na 
SES, após a confirmação dos 
dados, e o Hospital do Bem ce-
deu o espaço para a realização 
dos procedimentos”, afirma o 
gestor, lembrando que a ro-
tina do Hospital do Bem não 
foi alterada nos três dias de 
realização do Opera Paraíba. 
“Com exceção do volume de 
pessoas na recepção, tudo o 
mais funcionou sem nenhuma 
alteração”, reitera ele.

A responsável pela 6ª Ge-

rência Regional de Saúde, Li-
liane Sena, comemorou o su-
cesso das atividades do ‘Opera 
Paraíba’ em Patos. “Ocorreu 
tudo dentro do programado 
e estamos muito felizes de 
termos realizado a quase to-
talidade dos procedimentos 
agendados. 

Das 300 cirurgias oferta-
das, a gente realizou 278. Só 
tivemos 22 faltas e mesmo as-
sim não por questões nossas, 
mas das pessoas que agenda-
ram e não compareceram”, 
destacou Liliane, lembrando 
que outras ações do Opera 
Paraíba ainda serão realiza-
das em Patos. No primeiro dia 
do mutirão foram realizadas 
92 cirurgias, no segundo dia, 
foram mais 96, e no sábado 
outras 90 cirurgias.

Meta é fazer 3.500 procedimentos até outubro
O Programa Opera Paraíba, 

do Governo do Estado, beneficiou 
pacientes em Pombal. Neste fim 
de semana, no Hospital Regio-
nal Rui Carneiro, 100 pacientes 
foram atendidos na cidade. As 
donas de casa, Ana Cristina Car-
doso (32), e Amélia Rita,  (43), 
fizeram cirurgia de hernioplastia 
(para corrigir hérnias).

“Nem acredito que isso está 
acontecendo comigo. Gostei 
demais daqui e dos profissionais. 
Nunca fui recebida tão bem na 
minha vida como aqui”, elogiou 
Ana Cristina. “Graças a esse pro-
grama, vou sair do hospital uma 
nova mulher. Tudo que quero na 
minha vida é ficar boa, cuidar da 
minha casa e dos meus filhos. 
Todas pessoas daqui são mara-
vilhosas e inspiradas por Deus”, 
completou Amélia.

O secretário de Estado da 
Saúde (SES), Geraldo Medeiros, 
lembra que a satisfação dos 
usuários por estarem se livrando 
de um problema é o maior obje-
tivo do Opera Paraíba. “O nosso 
trabalho é recompensado quando 
o procedimento é concluído e 

percebemos a alegria estampa-
da nos rostos de quem passou 
pela cirurgia e também de todos 
os seus familiares”, ressaltou o 
secretário.

A diretora-geral do Hos-
pital Regional de Pombal, Ke-
via Werton, agradeceu a toda 
equipe do Opera Paraíba e aos 
colaboradores da unidade “por 
todo amor, dedicação, coragem 
e humanização, no cuidado com 

os pacientes e acompanhantes, 
durante esses incansáveis três 
dias de cirurgias, quando sonhos 
foram concretizados e metas al-
cançadas”, destacou.

No total, foram 100 pro-
cedimentos feitos no Hospital 
Regional de Pombal e mais 30 
no Hospital de Trauma, em Cam-
pina Grande. Foram realizadas 
cirurgias gerais e ginecológicas 
(cirurgias de vesículas, hérnias, 

ovários e miomas). Só neste mês 
de setembro, o Opera Paraíba 
contabiliza 716 procedimentos 
oftalmológicos e mais de 260 ci-
rurgias gerais. No mês de agosto, 
quando foi retomado, o progra-
ma realizou 858 cirurgias.

Até o fim de outubro, a meta 
é fazer 3.500 cirurgias nas es-
pecialidades de oftalmologia, 
otorrinolaringologia, ginecologia, 
proctologia e cirurgia geral.

Para secretário, 
satisfação dos 
usuários por 
estarem se 
livrando de um 
problema é o 
maior objetivo do 
Opera Paraíba

Foto:  Roberto Guedes
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Erivaldo Sidney Gomes da Silva já responde por outro feminicídio na cidade de Cabaceiras, no Cariri do Estado

Um homem reincidente 
na prática de feminicídio foi 
preso na cidade de São João 
do Cariri. Erivaldo Sidney 
Gomes da Silva, o “Cabaceira”, 
37 anos confessou ter assas-
sinado, a golpes de faca a sua 
ex-companheira Fernanda 
Justino de Brito, de 24 anos. 
O crime aconteceu, neste sá-
bado (18) no sítio Juremas, 
zona rural daquele municí-
pio do Cariri paraibano.

De acordo com o delega-
do Leonardo Pinho, que este-
ve no local do crime, “Caba-
ceira” confessou a autoria do 
crime e disse ter encerrado 
o relacionamento com Fer-
nanda há poucos dias e ficou 
incomodado ao ver a ex-com-
panheira na companhia de 
outro homem, em uma festa. 

Ele revelou ter premedi-
tado o crime, pois na noite de 
sábado se dirigiu à residên-
cia onde morou com a vítima 
e ficou à espera de Fernanda. 
Quando a mulher chegou, o 
suspeito desferiu vários gol-
pes de faca. Ela morreu na 
hora. Após praticar o femi-
nicídio, “Cabaceira” cobriu o 
corpo da vítima com um len-

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Homem confessa ter matado 
ex-companheira a facadas

çol e levou até uma cacimba 
no leito do Rio Jurema. 

Na tentativa de dificultar 
as investigações, ele queimou 
os objetos utilizados para 
ocultar o corpo e se desfez da 
faca usada no assassinato. O 
delegado Leonardo Pinho in-
formou que o acusado já ha-
via respondido por feminicí-
dio na cidade de Cabaceiras, 
também na região do Cariri 

paraibano. O suspeito foi en-
caminhado à cadeia pública 
de São João do Cariri.

Outro caso na cidade
Fernanda Justino de Brito 

foi a segunda mulher assassina-
da, em pouco mais de um mês 
na cidade de São João do Cari-
ri. No dia 14 de agosto Adelson 
da Fonseca matou, também 
a facadas, a ex-esposa Natícia 

Mendes na presença de uma 
filha do casal. Como aconteceu 
nesse fim de semana, o acusado 
também não aceitava o fim do 
relacionamento e, após matar a 
mulher, tentou o suicídio utili-
zando a mesma arma. 

Testemunhas contaram 
à polícia que o casal havia se 
separado há pouco tempo e 
no dia do crime a mulher te-
ria participado de um bolão 

de vaquejada irritando o acu-
sado que aguardou a mulher 
retornar para casa e praticar 
o feminicídio. Adelson foi pre-
so e está recolhido em um dos 
presídios da região.

Outro assassinato
Na cidade de Taperoá, 

também no Cariri paraibano, 
uma mulher identificada por 
Neide de Biu foi encontrada 

morta na manhã dessa segun-
da-feira (20), com sinais de 
violência. Segundo informa-
ções colhidas pela polícia, a 
vítima teria sido morta a gol-
pes de faca e foi encontrada 
no interior de sua residência 
nas primeiras horas do dia. A 
polícia foi acionada e está in-
vestigando o caso. Nenhum 
suspeito foi identificado até o 
momento.

Fotos: Divulgação

O suspeito levou a polícia e os peritos até a cacimba no leito do Rio Jurema, onde disse que havia abandonado o corpo de Fernanda Justino após matá-la com vários golpes de faca

Agressores descumprem medidas e causam lesão corporal em vítimas
Agentes da Delegacia 

Seccional da Polícia Civil de 
Piauí prenderam nesse do-
mingo (19), um homem por 
descumprimento de Medida 
Protetiva, lesão corporal e 
difamação no contexto de 
violência doméstica. Segundo 
o delegado Décio de Souza 
Lima Filho, a prisão aconteceu 
no momento em que a equipe 
foi solicitada pela vítima.

A vítima informou que o 
seu companheiro havia lhe 
agredido fisicamente com um 
soco na nuca e teria dito que 
ela tinha “machos”. Ele estava 
no interior da residência do 
casal no momento da chega-
da dos policiais. O delegado 

informou que em consulta ao 
Sistema PJE, foi verificado que 
havia uma medida protetiva 
vigente, da vítima contra o 
agressor.

“Ante a situação, a equi-
pe se deslocou ao endereço 
da vítima, no bairro Limeira, 
onde deteve o agressor e o 
conduziu para a Delegacia 
Plantonista em Picuí. Após a 
lavratura do competente pro-
cedimento policial, o agres-
sor foi preso e autuado em 
flagrante delito”, explicou o 
delegado Décio Filho.

Na capital
No bairro dos Bancários, 

um homem foi preso nesse 

domingo (19),  suspeito de 
esfaquear a ex-namorada, na 
Praça da Paz. 

Como ocorre em outros 
casos de agressões contra a 
mulher, o casal estava separa-
do há cerca de quatro meses, 
mas o homem não aceitava o 
fim do relacionamento.

A prisão do agresor foi fei-
ta por uma equipe da Guarda 
Civil Metropolitana de João 
Pessoa e levado para a Central 
de Polícia, onde foi autuado 
por tentaiva de homicídio 
sendo recolhido à carcera-
gem, enquanto que a mulher 
foi socorrida para o Hospital 
de Emergência e Trauma, foi 
medicada e liberada.Nos Bancários, guardas municipais prenderam homem que esfaqueou a companheira

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o

Alguns acidentes re-
gistrados na Paraíba pro-
vocaram mortes e outros 
deixaram pessoas feridas 
nesse fim de semana. Em 
um dos casos, segundo re-
gistro da polícia, o condu-
tor de um automóvel, com 
suspeita de embriaguez al-
coólica causou um acidente 
no bairro José Américo, em 
João Pessoa.

Na noite de sábado 
(18), na Rua Agostinho Fon-
seca Neto, naquele bairro, 
um carro colidiu contra 
uma moto após invadir a 
contramão. Testemunhas 
informaram que o motoris-
ta do automóvel apresenta-
va sintomas de embriaguez. 
O condutor permaneceu 
dentro do veículo, enquanto 
que o motociclista foi socor-
rido pelo Samu.

Em outro acidente, 
também na capital, Gleid-
son Lailton dos Santos, 27 
anos, morreu ao colidir a 
moto que pilotava contra 
um caminhão coletor de 
lixo no bairro do Geisel. 
Equipes do Samu e Corpo 
de Bombeiros estiveram no 
local, realizaram procedi-
mentos de socorro à vítima 
que não resistiu. 

A polícia investiga as 
causas do acidente que 
provocaram a morte de 
Gleidson. 

Vale do Paraíba
Na estrada que liga as 

cidades de Juripiranga e 
Pilar duas pessoas morre-
ram, na noite desse domin-
go (19), em consequência 
de violento acidente envol-
vendo duas motos.

Motorista bate em moto 
após invadir contramão

Policiais civis da 9ª De-
legacia Regional de Itabaiana 
prenderam nesse domingo 
(19), em Timbaúba (PE), o 
líder de uma organização 
criminosa responsável pela 
prática de assaltos a fazen-
das em São José dos Ramos 
e região de Itabaiana. As in-
vestigações começaram após 
ação contra uma fazenda no 
município paraibano, quan-
do vários criminosos ren-
deram várias pessoas que 
estavam no local, na véspera 
do dia de São João, comemo-
rando festas juninas. 

“Naquela ocasião, a Po-
lícia Civil consegui recuperar 
inúmeros aparelhos telefô-
nicos das vítimas e aprovei-
tou para ouvi-las durante as 
investigações. Os assaltantes 
foram violentos e, diante do 
contexto, tudo dava a crer 

que envolvia pessoas próxi-
mas e que conheciam a re-
gião”, disse o delegado Dani-
lo Orengo, de Itabaiana.

Diante das provas a Po-
lícia Civil representou pela 
prisão preventiva dos en-
volvidos, quando um deles 
chegou a ser interceptado e 
preso pela Polícia Militar de 
Itabaiana, no último dia 14, 
tirando de circulação um dos 
envolvidos no assalto.

Nesse fim de semana, 
a Polícia Civil tomou conhe-
cimento que o chefe da or-
ganização criminosa estava 
em Timbaúba. Em parceria 
com uma guarnição da PM 
de Pernambuco, cumpriu o 
mandado judicial. O delega-
do informou que outros en-
volvidos com os assaltos já 
foram identificados e estão 
sendo procurados.

Polícia prende líder de 
organização criminosa

A Polícia Militar chegou 
a 2.108 armas apreendidas, 
somente este ano, na Paraíba, 
através de ações de aborda-
gens, incursões e operações 
das mais diversas que tem 
armas de fogo como princi-
pal instrumento. No Estado, 
os policiais que realizam 
apreensão de arma de fogo 
são bonificados com valores 
entre R$ 600 e R$ 1.500, de 
acordo com o tip.

No último fim de sema-
na, a PM registrou um au-
mento de 23,8% do número 
de armas apreendidas em 
comparação com o outro fim 
de semana, conforme dados 
da Coordenadoria de Estatís-
tica e Avaliação da PM. Entre 
sexta-feira (17) e domingo 
(19), houve a apreensão de 
26 armas de vários calibres, 
em dezoito cidades.

Prisões
Durante as operações, 

nesse fim de semana, mais de 
120 suspeitos de roubos, fur-
tos, crimes contra a vida, vio-
lência doméstica e outros cri-
mes foram presos, entre eles, 
14 eram foragidos da Justiça. 
Foram realizadas 1.545 aten-
dimentos à população, dos 
mais diversos tipos. 

O balanço divulgado 
pela EM/7 aponta ainda que 
foram recuperados 21 veícu-
los (carros e motos) que es-
tavam com queixa de roubo 
ou furto.

Um dos dados que cha-
mou a atenção é a diminui-
ção, pelo segundo fim de se-
mana seguido, de registros 
de ocorrência de descumpri-
mento de medidas sanitárias. 
A corporação segue o traba-
lho de fiscalização.

Operações apreendem  
mais de 2,1 mil armas
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Dia da Árvore é comemorado hoje e João Pessoa é considerada uma das cidades mais arborizadas no Brasil

Considerada uma das 
cidades mais arborizadas no 
Brasil, João Pessoa possui 
aproximadamente 300 mil ár-
vores, entre espécies nativas e 
exóticas, nos 64 bairros da ca-
pital. De acordo com o último 
levantamento da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente 
(Semam), a cidade mantém 
aproximadamente 32% de ve-
getação árborea.

A maioria das árvores está 
distribuída em áreas públicas, 
como canteiros centrais de 
vias e ruas, calçadas, praças e 
parques urbanos, a exemplo do 
Parque Arruda Câmara (Bica) e 
do Parque da Lagoa, segundo o  
diretor de Controle Ambiental 
e chefe da Divisão de Arboriza-
ção e Reflorestamento da Se-
mam, Anderson Fontes.

“Nós temos diversas espé-
cies, entre espécies nativas da 
Mata Atlântica, exóticas adap-
tadas e algumas outras nativas 
de diferentes regiões do Brasil, 
como Cerrado, Amazônia e 
Caatinga”, explicou. 

Sobre a Mata Atlântica, 
João Pessoa possui a Mata do 

Buraquinho, onde está o Jar-
dim Botânico Bejamim Mara-
nhão, com 550 hectares nati-
vos deste tipo de vegetação.

O ipê, espécie nativa da 
Mata Atlântica, é uma das árvo-
res que mais chama a atenção 
na capital. São aproximada-
mente 2,4 mil árvores da es-
pécie catalogadas e registradas 
pela Semam. Entre os meses de 
setembro e dezembro, durante 
a primavera, eles costumam 
florir e embelezar as ruas das 
cidades com suas flores roxas, 
amarelas e rosa.

Jambeiros, cajueiros e 
mangueiras estão entre as ár-
vores frutíferas exóticas mais 
comuns, em João Pessoa. Entre 
as espécies que são nativas de 
outras regiões destacam-se a 
ficus benjamina, nim indiano 
e acácia ferrugínea, facilmente 
encontradas nas vias públicas 
e nas praças da cidade.

No último ano, a Semam 
registrou queda de aproxima-
damente 30 árvores em toda 
a capital. A secretaria, no en-
tanto, estimula o plantio com 
ações de conscientização e 
campanhas de orientação so-
bre o tema. “Estamos realizan-
do ações educativas em escolas 

públicas e privadas, bem como 
em instituições de ensino su-
perior, com orientações sobre 
técnicas de plantio e distribui-
ção de mudas, por meio do Vi-
veiro Florestal”, informou An-
derson Fontes. 

“Esse trabalho tem como 
objetivo mostrar a impor-
tância do plantio, ensinando 
o passo a passo como esse 
procedimento deve ser feito, 
considerando qual espécie é 
mais adequada para o tipo de 
solo que temos”, completou. O 
Viveiro Florestal de João Pes-
soa, localizado no bairro do 
Valentina, produz cerca de 40 
mil mudas de plantas por ano. 
Elas são distribuídas gratuita-
mente à população. 

Ítalo Arruda
Especial para A União

Capital tem cerca de 300 mil 
árvores plantadas nos bairros

Maioria das 
árvores está dis-
tribuída em áreas 
públicas, como 
canteiros centrais 
de vias e ruas, 
calçadas, praças e 
parques urbanos

Foto: Evandro Pereira

Sudema realiza ação em Tambaú
Para celebrar o Dia da Árvore, a 

Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente do Estado da Pa-
raíba (Sudema) realizará na manhã 
de hoje, um drive thru para a distri-
buição de mudas florestais nativas 
da Mata Atlântica, em frente à sede 
da autarquia, no bairro de Tambiá. 

Segundo a coordenadora de 
Educação Ambiental da Sudema, 
Taciana Cirilo, serão distribuídas 

300 mudas nativas e árboreas e 
150 mudas de espécies ornamen-
tais, como jiboias, alpínia e íris. A 
ação acontecerá das 9h às 12h (ou 
até durar o estoque). 

 “O nosso objetivo é promover a 
conscientização das pessoas sobre 
a importância que as árvores têm 
no meio ambiente e estimular o 
plantio de novas mudas”, destacou 
Taciana. 

Polícia Ambiental distribui mudas
O Batalhão de Polícia Ambiental 

(BPAmb) terá distribuição de mudas de 
árvores, hoje, para celebrar o Dia da 
Árvore, em João Pessoa. Um comboio 
liderado pela van de educação ambien-
tal sairá da base do batalhão, às 9h, em 
Jacarapé.

As espécies que serão distribuídas 
são Ipê e pau-brasil, para serem plan-
tadas em bairros pouco arborizados, 
a exemplo de Mangabeira, Bancários 
e Geisel. Para evitar aglomerações, 
a distribuição este ano será feita de 
forma itinerante, com o comboio 
passando, parando e entregando 
as mudas. Na entrega, haverá uma 
pequena explicação sobre formas de 
contribuir para um meio ambiente 
melhor para todos.

“Essa ação visa chamar a atenção 
para o fato de que é de todos nós, polícia 
e sociedade, a responsabilidade de pre-

servar o nosso meio ambiente. A árvore 
tem uma grande importância na vida das 
pessoas e esse gesto de plantar uma, 
simboliza a esperança de dias melhores 
para o nosso meio ambiente”, destacou 
o comandante do Batalhão de Polícia 
Ambiental (BPAmb), tenente-coronel 
Mequisedec Lima.

No ano passado, foram realizadas 
várias operações contra o desmatamen-
to na Paraíba, o que resultou em 27 
pessoas presas, 28 autos de infração 
aplicados e mais de R$ 120 mil em mul-
tas, tendo sido recuperados 468,51 m³ 
de lenha. O trabalho segue intensificado 
este ano. Conforme a Lei 9.605/98, 
“destruir ou danificar floresta considera-
da de preservação permanente, mesmo 
que em formação, ou utilizá-la com 
infringência das normas de proteção”, 
é punido com detenção de um a três 
anos e multa.

No Valentina Figueiredo

Semob-JP realiza hoje ação educativa com ciclistas
A Superintendência 

Executiva de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa (Se-
mob-JP) segue cumprindo 
o calendário de ações edu-
cativas alusivas à Semana 
Nacional do Trânsito. Hoje, 
a partir das 7h, a equipe 
da Divisão de Educação 
(Died) da Semob-JP estará 
na ciclofaixa do Valentina 
Figueiredo numa ação com 
ciclistas que trafegam no 
trecho.

O objetivo é chamar a 

atenção para as regras de 
segurança no trânsito e 
a importância de utiliza-
rem a ciclofaixa. Durante a 
ação, será distribuído ma-
terial educativo impresso 
com os ciclistas.

Na manhã de ontem, a 
equipe da Died esteve na 
Escola Municipal Duque de 
Caxias, no Conjunto Costa e 
Silva, onde houve apresen-
tação do teatro de bonecos 
com ensinamentos para 
as crianças de como fazer 

a travessia com seguran-
ça na faixa de pedestres, 
tornando essas crianças 
agentes multiplicadores na 
família desse aprendizado. 

Na área externa da 
escola, a Divisão de Sis-
tema Viário (DSV) da Se-
mob-JP revitalizou a pin-
tura da faixa de pedestre 
e da lombada física que 
ficam em frente à escola, 
garantindo mais seguran-
ça na entrada e na saída 
do horário escolar.

Estudantes da Escola Municipal Duque de Caxias, 
no Conjunto Costa e Silva, participaram, ontem, de 

ações educativas sobre como se portar no trânsito, a 
exemplo da travessia correta da faixa de pedestre

Foto: Secom-JP

ConFirA A ProgrAmAção doS PróximoS diAS:

n Hoje (21/09): 7h, ação educativa com ciclistas, Ciclofaixa do Valentina 
Figueiredo;
n Amanhã (22/09): 7h30, ação educativa com recicláveis, pontos de coleta;
n Quinta-feira 23/09: 8h, Dia Nacional do Agente de Trânsito, no 
estacionamento da Semob-JP;
n Sexta-feira 24/09: 9h, ação educativa em Vagas Especiais, 
supermercados Super Fácil, 
n Sexta-feira 24/09: Atacadão e Assaí. Ação educativa com a 
comunidade, parceria com o Centro de Capacitação de Professores (Ceca-
pro), 15h, Praça da Paz, Bancários;
n Sábado (25/09): 9h, encerramento da Semana Nacional de Trânsito, 
comando educativo com motociclistas, Av. Epitácio Pessoa (Lourdinas).

Bica, Mata do 
Buraquinho e Lagoa são 
algumas das principais 
áreas verdes da cidade

Lugares
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‘Encaixe’
Com mistura de ritmos nordestinos e pegada eletrônica, 
Titá Moura (D) lança ‘single’ que antecipa o seu novo álbum e 
tem participação da cantora Nathalia Bellar (E). Página 12
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Criado em 2019, o pro-
jeto ‘Sons da Igreja’ surgiu 
com o objetivo de incre-
mentar, como um produ-
to turístico, o espaço do 
Centro Cultural São Fran-
cisco, localizado na cidade 
de João Pessoa. Esse é um 
dos projetos idealizados e 
que ficará como herança do 
maestro e flautista Geraldo 
Dias Rocha Júnior.

Professor do Centro 
de Comunicação, Turismo 
e Artes (CCTA) da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) desde 1993, o re-
gente veio a óbito aos 56 
anos de idade na última 
sexta-feira (17). Ele foi re-
gente de várias orquestras, 
entre elas da Orquestra Fi-
larmônica da UFPB e da Or-
questra Filarmônica Jovem 
da UFPB. 

“O professor Geraldo 
Rocha tinha o objetivo de 
realizar projetos culturais 
e economicamente susten-
táveis, para gerar renda aos 
alunos mais necessitados, 
como também criou outras 
iniciativas, como o projeto 
‘Laurearte’, com ativida-
des de coral que envol-
viam médicos, pacientes e 
funcionários do Hospital 
Laureano, em João Pessoa”, 
ressaltou o maestro Carlos 
Anísio, de quem era amigo 
desde os anos 1980, quan-
do Geraldo chegou à capi-
tal paraibana, oriundo de 
Manaus, para estudar flau-
ta transversal no curso de 
Música da UFPB.

Carlos Anísio lembrou 
que o professor Geraldo 
Rocha vinha tratando de 
câncer há seis anos, mas 
não se deixou abater, pois 
permanecia em atividade. 
“Lembro que um de seus 
projetos expressivos foi o 
de, em 2017, organizar a 

parte musical dos 500 anos 
da reforma protestante, 
quando fez um coral com 
500 vozes”, destacou ele, 
acrescentando que Geraldo 
Rocha promoveu a forma-

ção de jovens instrumentis-
tas e aproximou a música 
clássica da população, por 
meio de projetos de exten-
são, e ocupou vários car-
gos na UFPB, a exemplo de 

coordenador do curso de 
Bacharelado em Música.

A professora da UFPB, 
Luceni Caetano da Silva, 
apontou que Rocha foi pre-
parador de grandes obras 

de coral e orquestra que se 
apresentaram na cidade de 
João Pessoa. “Esse traba-
lho era excelente. Sempre 
foi da Igreja Batista e regia 
corais de igrejas, onde con-

gregava muita gente. Mui-
ta gente amava e até hoje 
gosta muito de Geraldo. Ele 
não parava e gostava de fa-
zer projetos”, disse Luceni, 
que era amiga do maestro 
há mais de 30 anos.

Ao se referir ao longo 
período de trabalho que 
Rocha manteve, na Univer-
sidade Federal da Paraíba, 
a professora Luceni Caeta-
no destacou uma ocasião. 
“Em algumas vezes, eu fui 
coordenadora e vice-coor-
denadora de Geraldo Rocha 
no Bacharelado em Músi-
ca. Foi no momento que eu 
acho que estava, assim, fei-
to por Deus, porque foi em 
2010 que o nosso grande 
professor Radegundis Fei-
tosa, que era o nosso chefe 
do departamento, morreu. 
Aí, quando ele faleceu, ficou 
o dilema de quem iria assu-
mir essa chefia, e Geraldo já 
tinha sido chefe do depar-
tamento por algumas ve-
zes. Então, ele não contou 
conversa: precisava dele, e 
arregaçou as mangas para 
trabalhar. Foi o momento 
em que ele passou para a 
chefia e eu, como vice-coor-
denadora, assumi a coorde-
nação. Nós tínhamos uma 
parceria muito grande”.

O projeto ‘Sons da Igre-
ja’ já estava parado desde o 
começo do ano por conta do 
quadro de saúde do professor 
e maestro, além da crise sa-
nitária. A iniciativa será reto-
mada para honrar a memória 
de seu idealizador até o final 
do ano, quando a flexibiliza-
ção permitir a realização de 
eventos presenciais.

Além de Vanessa Teodo-
ro no vocal e Geraldo Rocha 
na flauta, completava o trio 
Gilberlânio Silva na sanfo-
na, no qual eles incluíam no 
repertório peças como ‘Hal-
lelujah’, de Leonard Cohen; 
‘Romaria’, de Renato Teixei-
ra, e ‘Deus cuida de mim’, de 
Kleber Lucas.

Adeus ao maestro 
Geraldo Rocha

Amazonense radicado na Paraíba realizou uma série de projetos 
culturais e economicamente sustentáveis até o fim da vida

Rocha regendo a Orquestra da UFPB (foto maior), a Sinfônica Municipal de João Pessoa em show de Renata Arruda em 2019 (à esq.) e no ‘Sons da Igreja’ (fotos do centro e à dir.)

Legado brejeiro

Poeta e escritora paraibana marcou o cenário 
cultural do município de Guarabira como gestora

“Ela deixou uma lição 
de trabalho e dedicação para 
a cidade, como uma grande 
ativista cultural que o então 
prefeito Zenóbio Toscano 
(1945-2020) chegou a cha-
má-la de ‘Marisa dos sete 
instrumentos’, por conseguir 
atuar em várias áreas. É uma 
perda sentida por todos, na 
cidade, pois era uma perso-
nalidade que tinha o respei-
to da sociedade, vai deixar 
uma lacuna, mas foi exemplo 
para a comunidade”. Foi o 
que afirmou o secretário de 
Cultura e Turismo do Muni-
cípio de Guarabira, Tarcísio 
Pereira, referindo-se à poeta, 
escritora e professora Marisa 
Alverga Cabral.

A paraibana morreu aos 
83 anos de idade, no último 
sábado (18), por complicações 
decorrentes de uma cirurgia. 
“Era uma mulher guerreira e 
que, quando foi secretária de 
Cultura, desenvolveu inúme-
ros projetos muito importan-
tes para a cidade”, disse tam-
bém uma amiga, a diretora 
do Centro Educacional Nossa 
Senhora da Luz, a produtora 

cultural e musicista Rosana 
Diôgo de Lima.

No período de 2001 a 
2004, Tarcísio Pereira era o 
diretor de Cultura de Guara-
bira, enquanto Marisa Alver-
ga ocupava o cargo de secre-
tária de Cultura do Município. 
“Eu a conheci de perto e pos-
so testemunhar a gestora di-
nâmica que era ela, traba-
lhando administrativamente 
todos os dias pela cidade. 
Naquela época, foram realiza-
dos vários eventos que atraí-
ram grande público, como as 
apresentações de O Auto de 
Frei Damião, com direção e 
texto meus, no alto da Serra 
da Jurema, onde fica instalado 
o Memorial e a estátua dedi-
cada a Frei Damião, e O Auto 
da Luz, dirigido por Roberto 
Cartaxo e o texto de Everal-
do Vasconcelos. E, ainda, o 
Festival Nordestino de Teatro 
de Guarabira (Feneteg), bem 
como um projeto musical nas 
quartas-feiras, que promovia 
o intercâmbio entre artistas 
guarabirenses com os de ou-
tras cidades”, destacou. 

Diretora do Centro Edu-
cacional Nossa Senhora da 
Luz, mais conhecido como 
Colégio da Luz, Rosana Diôgo 

começou na sua adolescên-
cia a compartilhar da amiza-
de com Marisa Alverga. “Era 
muito amiga da minha mãe e 
sempre admirei muito o ati-
vismo cultural dela. Marisa 
colecionava selos e eu tam-
bém era filatelista e a minha 
primeira lembrança era ir vi-
sitá-la no Sesc, em Campina 
Grande, onde trabalhava, e fi-
cávamos horas conversando. 
Depois me afastei dela para 
ir estudar em João Pessoa, 
mas, posteriormente, volta-
mos a manter a amizade, que 
durou até ela falecer”, disse a 
gestora.

“Inaugurado nos anos 
1980, o Teatro Geraldo Alver-
ga leva, como homenagem, 
o nome do filho de Marisa 
Alverga, conhecido como Ge-
raldinho, que morreu aos 15 
anos de idade e era aluno do 
Colégio da Luz, do qual minha 
mãe, Detinha Diôgo, que mor-
reu há seis anos, era a proprie-
tária e onde Marisa foi aluna. A 
morte do filho marcou muito 
Marisa e eu achei que ela não 
ia resistir, mas resistiu, de-
monstrando ser uma mulher 
de muita força e que até hoje 
me serve de exemplo”, comen-
tou Rosana. 

Rosana Diôgo ainda men-
cionou outra lembrança da 
convivência com Marisa. “Em 
2016, na inauguração do Me-
morial do Colégio da Luz 80 
Anos e do lançamento do selo 
comemorativo dos Correios 
pelo transcurso dessa data, 
Marisa Alverga foi uma das 
homenageadas e a convidada 
especial para discursar no 
lançamento do selo. Alguns 
livros que ela publicou, entre 
crônicas e poesias, foram lan-
çados no auditório do colégio 
e quando minha mãe faleceu, 
Marisa a homenageou com 
a publicação de uma crônica 
muito bonita”, relembrou.

“Teve uma época em 
que Marisa Alverga traba-
lhou conosco, no Colégio da 
Luz, quando desenvolvemos 
projeto de realizar concur-
sos de poesia e de redação 
com os alunos. Li todas as 
obras que ela publicou e que 
também estão na biblioteca 
do colégio, onde ela partici-
pou de vários eventos, inclu-
sive um em que aparece com 
a minha mãe e dom Marce-
lo Pinto Carvalheira, todos 
de mãos dadas, certamente 
num momento de oração”, 
disse ela.

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Atuante em várias áreas, a ex-secretária da Cultura de Guarabira, Marisa 
Alverga Cabral, morreu aos 83 anos de idade, no último sábado (18)

Foto: Divulgação

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Foto: Divulgação
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O assunto que tem 
ecoado bastante nas páginas 
de arte e cultura do Brasil é 
a acusação de plágio contra 
a cantora Adele, vencedora 
de um total de 15 prêmios 
Grammy, o “Oscar da música”. 
A acusação partiu, na semana 
passada, do compositor mi-
neiro Toninho Geraes, autor 
da canção ‘Mulheres’, um dos 
grandes sucessos do sambis-
ta Martinho da Vila. Para o 
autor, a canção ‘Million years 
ago’, lançada pela cantora 
inglesa em 2015, “tem quase 
80% da melodia de ‘Mulhe-
res’”, informação confirmada 
por uma perícia encomendada por ele.

O caso veio à tona mais de cinco anos depois porque, 
segundo li, Geraes só soube da existência da canção recente-
mente, embora a balada lacrimosa da cantora – creditada a 
ela e Greg Kurstin –, tenha sido um dos destaques do álbum 
25, de 2015, produzido por Kurstin.

Tenho acompanhado o caso com curiosidade jornalís-
tica. Ao contrário do que aconteceu nos anos 1970, quando 
Rod Stewart plagiou os acordes de ‘Taj Mahal’, lançada por 
Jorge Ben em 1972, para compor o que viria a ser um de 
seus maiores sucessos, ‘Da Ya Think I’m Sexy?’, lançado 
seis anos depois, em 1978, a disputa agora, entre supostos 
plagiado e plagiadora, conta com um terceiro personagem: a 
voz ativa dos fãs.

A pressão dos brasileiros para que Adele reconheça o 
plágio é tão grande que sua equipe chegou a bloquear os co-
mentários da música no canal oficial da cantora no YouTube. E 
essa força dos fãs brasileiros tem encorajado Toninho Geraes a 
ingressar na Justiça para obter o reconhecimento pela autoria, 
caso as notificações extrajudiciais enviadas para a cantora e 
para a XL Recordings, que lançou a faixa, não tenham sucesso.

O caso Jorge Ben Jor x Rod Stewart foi resolvido no 
tribunal, quando o cantor inglês admitiu um, vamos lá, 
“plágio involuntário”, obrigando-o, pela força da justiça, a 
indenizar o cantor e compositor brasileiro e reconhecer 
Ben Jor como coautor, remunerando-o pelos direitos auto-
rais da canção.

Geraes também exige uma reparação financeira sobre 
os lucros obtidos pela cantora com a música, incluindo aí os 
royalties com visualizações no YouTube e Spotify, além do 
devido crédito como coautor, o que lhe garantirá os direitos 
autorais daqui para frente. A julgar pela popularidade de 
Adele, é um gordo pé-de-meia.

Casos de plágio não são incomuns e, geralmente, aca-
bam em acordo antes de chegar à Justiça. Foi o caso da can-
tora pop Miley Cyrus, que acertou um valor (não divulgado) 
com o cantor e compositor Jamaicano Flourgon, que pedia 
uns bons 300 milhões de dólares de reparação em um caso 
de plágio, que chegou ao fim com com o consenso.

Mas antes disso teve Ronnie Mack acusando George 
Harrison de ter copiado sua ‘He’s so fine’ em ‘My sweet lord’; 
a banda Spirit dizendo que a clássica ‘Stairway to heaven’, do 

Led Zeppelin, era uma cópia 
deslavada de ‘Taurus’ (que são, 
realmente, assombrosamente 
parecidas) e até o Radiohead 
afirmando que ‘Get free’, que 
Lana Del Rey lançou em 2017, 
foi tirada de ‘Creep’, lançada 
15 anos antes, sem a devida 
autorização da banda. Curio-
samente, a própria ‘Creep’ foi 
acusada de plágio por parte do 
grupo The Hollies, a partir dos 
acordes de ‘The air I breath’.

E teve o sucesso ‘Bitter 
sweet symphony’, do The 
Verve, que trazia samplers de 
‘The last time’, devidamente 
permitidos pelo escritório dos 

Rolling Stones em troca de 50% dos royalties. Mas quando a 
música chegou ao topo das paradas, o escritório dos Stones 
achou que os samplers eram maiores do que o estabelecido 
e que, portanto, Mick Jagger e Keith Richards deveriam ficar 
com tudo, ao invés de só metade dos royalties. A briga se ar-
rastou até 2019, quando Jagger e Richards abriram mão dos 
direitos, ficando os integrantes do Verve com tudo.

Nessas horas, lembro muito de Tom Zé que, em entrevis-
ta ao Jornal da Paraíba no início da década 2000, quando eu 
estava por lá, afirmou que, matematicamente, todas as com-
binações possíveis em música já foram feitas, e que é difícil 
produzir algo genuinamente original por estes dias.

Voltando ao caso ‘Mulheres’, quem se der ao trabalho 
de, ao terminar a leitura deste jornal, e ir até o YouTube, 
ouvir a canção de Adele e, em seguida, ouvir a interpre-
tação de Martinho da Vila, sobretudo uma mais lenta, vai 
constatar a similaridade, mesmo aqueles que não sabem 
distinguir acorde de melodia. Se você ouvir uma interpre-
tação de Simone para ‘Mulheres’, cujo andamento é muito 
próximo da música de Adele, vai ter a certeza que se trata 
de uma cópia, nota a nota.

E como a cantora teria chegado à melodia de ‘Mulheres’? 
As especulações dão conta de que o produtor e coautor da fai-
xa, Greg Kurstin, afirma em seu perfil no Spotify que conhece 
bem nossa música e até aprendeu a tocar berimbau.

Os três peritos contratados por Toninho Geraes para 
tentar entender o caminho que poderia ter levado ao possí-
vel plágio. O trio já conseguiu 
identificar as alterações que 
foram feitas para supostamente 
“maquiar” a melodia original, 
ou seja, a “cirurgia plástica” que 
mostra o que foi “retirado” e 
“injetado” para tentar burlar a 
característica de plágio, con-
forme comparou o advogado 
do compositor em entrevista à 
BBC Brasil.

É esperar as cenas do 
próximo capítulo, e que a 
justiça seja feita, para quem 
quer que seja.

Durante a caminhada no Parque Parayba, em 
João Pessoa, reencontrei meu conterrâneo Perei-
ra que, após o costumeiro bom-dia, foi logo inda-
gando: – O que o senhor acha desse monte de ca-
chorros aqui no Parque? Cumprimentei meu velho 
amigo, mas não quis, de imediato, entrar no mérito 
da quantidade de cães, passeando com seus res-
pectivos donos no aprazível local. Perguntei pela 
família, falamos da pandemia e de saúde, mas ele 
sempre voltava ao tema: – Cachorro e passeio no 
shopping combinam? 

Observei que o meu velho amigo não gosta 
muito de cachorros. Quando passava por nós al-
gum caminhante, acompanhado de um ou dois ca-
chorrinhos, ele resmungava algo. Tentei desviar 
várias vezes das suas indagações, mas aconteceu 
algo surreal: passamos por uma senhora que, mu-
nida de saquinhos plásticos, retirava fezes de um 
cão de grande porte. Pereira não se conteve: – Mas 
isto é uma vergonha! Até quando teremos de su-
portar essa imundície?

Tentei contornar, colocando outro assunto, mas 
a senhora veio tomar satisfações e quase aconteciam 
vias de fato. Continuamos a caminhada e tentei mi-
nimizar o contratempo. Falei: – Meu amigo, aqui na 
cidade grande, nos dias de hoje, temos que nos acos-
tumar e respeitar as minorias. Se eu e você não gos-
tamos de cachorros, tem muita gente que gosta. Aqui 
no Parque, no princípio, só algumas pessoas cami-
nhavam. O número foi aumentando e as pessoas co-
meçaram a trazer os seus cachorrinhos.

Pereira não me deixou terminar: – Mas, dou-
tor, e o cocô? Como é que pode, numa cidade tão 
limpa como nossa capital, as pessoas pisando em 
fezes de cachorros, por culpa dos seus donos? Essa 
lei está muito frouxa. Aí provoquei meu amigo: – 
E o que você acha de cachorros passeando pelos 
shoppings? Nesse momento, vi que ele estava fora 
de si. Falou de cidade sem lei, bando de irrespon-
sáveis, pessoas sem escrúpulo, gente sem noção de 
higiene etc. Percebi que estava perdendo meu tem-
po e mudei de assunto.

Mas, analisando direitinho esse tema, outro 
dia tomei um susto no Manaíra Shopping. Estava 
tomando um café com amigos aposentados, quan-
do um latido bem forte, de um cão de grande porte, 
assustou a todos nós. Só fizemos uma pergunta: – 
E pode? Aí surgiram outras indagações: o cachor-
ro pode andar no chão ou apenas no colo? Cães de 
grande porte também entram? Dizem os especialis-
tas que nem sempre uma pessoa consegue entreter 
seu pet em casa. E, em dias de chuva, os passeios ao 
ar livre ficam comprometidos. Por isso, o passeio no 
shopping é uma boa opção pois, além de divertir o 
tutor, é uma área onde o cachorro pode se distrair e 
caminhar bastante.

Já observei donos de animais que, aproveitan-
do para dar um passeio no parque, ou no shopping 
com eles, aproveitam para socializar com outras 
pessoas e até com outros animais. Mas para isso 
é importante conhecer as regras e tomar alguns 
cuidados para evitar momentos desagradáveis e 
confusões. Além de tomar os cuidados citados an-
teriormente, é preciso respeitar o ambiente onde 
se está e principalmente as pessoas. O shopping é 
público e nem todo mundo é obrigado a gostar de 
cachorro. E muitos têm medo dele, até porque só 
é um convidado ali e não o principal. O dono não 
deve deixar o cão pular em desconhecidos ou en-
trar nas lojas antes de ter autorização. 

Sabe-se que na praça de alimentação o cão não 
é bem-vindo, por mais que na sua casa o pet tenha li-
berdade para entrar na cozinha e praticamente suba 
na mesa para comer junto. Por questão de higiene 
(e mais uma vez respeito), deve-se manter o animal 
longe dessa região, por mais que não tenha nenhuma 
placa à vista proibindo a permanência do pet ali. No 
meu prédio escuto comentários de que os latidos na 
vizinhança e os sustos no elevador do prédio tam-
bém causam constrangimento. Um vizinho me disse 
que está cercado por uma verdadeira matilha, pois 
embora estejam separados por muros e talvez não 
se conheçam pessoalmente, fica evidente, pelos la-
tidos de vários cães, a intimidade dessa turma. Dis-
se-me que, trabalhando em home office, de repente 
um cão puxa o coro e todos seguem, empolgados, 
numa verdadeira sinfonia de latidos. Depois, a coisa 
vai esfriando, arrefecendo e voltam todos para seus 
silenciosos afazeres.

Cachorros
no passeio

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

Fernando
‘Mulheres’, Adele e plágio

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Através do QR Code acima, 
acesse Simone cantando 
‘Mulheres’ no YouTube

Canção de Adele ‘Million years ago’ tem quase 80% de ‘Mulheres’, segundo a perícia

Foto: Divulgação

‘Painel Funesc’ debate a produção de 
quadrinhos no interior da Paraíba

A Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba realiza hoje, 
a partir das 19h, mais uma 
edição do ‘Painel Funesc’, 
cujo tema em debate será 
“Quadrinhos do Sertão: pro-
dução de HQs no interior da 
Paraíba”.

Mediado pela desenhista 
e quadrinista Paloma Diniz, 
a edição terá transmissão ao 
vivo via YouTube (youtube.
com/funescpbgov). Os de-
batedores convidados são o 
quadrinista Aurélio Filho e o 
produtor cultural e cineasta 
Diassis Pires.

Natural de Campina 
Grande (PB), Aurélio Filho 
desenha desde os 17 anos. 
Seus trabalhos mais relevan-
tes são as ilustrações para as 
obras Seca no Brasil e Patos 
de todos os tempos, além de 
quatro edições de Nanquim 
Arretado, quadrinhos de sua 
autoria.

Aurélio teve participa-
ção na edição especial AQC 
100 vezes, da Associação dos 
Quadrinistas e Caricaturistas 
de São Paulo; Colaborou com 
a revista de terror Calafrios e 
com a Superintendência de 
Transportes e Trânsito da 
Paraíba (Sttrans), mostran-
do problemas relacionados 
ao trânsito através de HQs. 

O quadrinista firmou, ainda, 
parceria com o Instituto Fe-
deral da Paraíba (IFPB), de 
Sousa, para a realização do 
quadrinho Úrsula, vindas in-
viabilizadas. É também um 
dos criadores do coletivo 
Sertão HQ, que promove o 
evento de mesmo nome.

Já Francisco de Assis 
Pires é natural de Coremas 
(PB), militante cultural desde 
muito cedo, cineasta e produ-
tor cultural.

No audiovisual, estreou 
em 2003, produzindo o curta-
metragem Morto. A partir daí, 
passou a participar de várias 
oficinas de cinema, a exemplo 
da ‘Viação Paraíba’.  Realizou 
o média-metragem A Caixa 
D’água do Sertão (2011), so-
bre o Açude Estevam Mari-
nho; e o curta Lampião e o 
Cimento (2012), sobre um re-
manescente de quilombo.

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

YouTube da Funesc
De cima para baixo: convidados são o quadrinista Aurélio Filho e o produtor 
cultural e cineasta Diassis Pires, que serão mediados por Paloma Diniz
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Cultura

Ai, terras negras d Á́frica, 
portos de desespero...
– Quem parte, já vai cativo; 
– Quem chega, vem por desterro. 
(Cecília Meireles. Romance LXVII ou da África dos 

setecentos) 

O livro Abecê da liberdade, de José Roberto Torero 
e de Marcus Aurelius Pimenta, foi publicado original-
mente pelo selo da Alfaguara infantil em 2015 e reim-
presso pela Companhia das Letrinhas no ano passado. 
A obra que conta a história do abolicionista Luís Gama 
está sendo alvo de polêmica. Uma cientista social, que 
não quis revelar sua identidade, contou ao UOL que 
comprou o livro para presentear o filho de uma ami-
ga, mas ao ler a obra se assustou ao notar partes com 
referências falsas e preconceituosas sobre a escravi-
dão. São palavras da cientista social: “Foi uma surpre-
sa e um choque ler a cena das crianças brincando de 
ciranda dentro do navio negreiro. Eu fiquei me per-
guntando se passaria pela cabeça de alguém fazer a 
mesma cena com crianças em Auschwitz, sabe? Iam 
achar bonitinho as crianças brincando de ciranda an-
tes de entrar no incinerador?” O livro foi rejeitado e 
não foi presenteado.

Vamos aos fatos: sábado, dia 11 de setembro de 2021, 
a Companhia das Letrinhas publicou uma nota pedindo 
desculpas aos leitores e leitoras pela publicação do livro 
Abecê da liberdade. Na nota, esclarece que lamenta pro-
fundamente que esse ou qualquer conteúdo publicado 
pela editora tenha causado dor e/ou constrangimento e 
assume a falha no processo de reimpressão do livro, que 
foi feito automaticamente e sem uma releitura interna. A 
editora está em contato com os autores para a necessária 
e ampla revisão, anunciou a parada da distribuição e a 
recolha do livro nas livrarias. 

O trecho que gerou a polêmica refere-se a essa 
passagem: o menino-narrador da história, no caso Luís 
Gama, conta sobre as brincadeiras dos meninos escra-
vos que faziam a travessia África-Brasil nos navios ne-
greiros. As brincadeiras consistiam em “pega-pega, es-
conde-esconde e na cantiga ‘Escravos de Jó’”. Sobre esta 
última brincadeira, aparece o comentário: “(...o que é 
bem engraçado, porque nós éramos escravos de verda-
de), e até pulamos corda, ou melhor, corrente”.

“Nem parecia que íamos ser comprados por pessoas 
brancas e trabalhar de graça para eles até a morte.”

Justifica-se o desapontamento da cientista social 
diante da transcrição do excerto do livro. Em boa hora, 
a editora retirou-o das livrarias e das vendas on-line, 
agora tudo que se refere à literatura infantil vai passar 
por um rigoroso crivo e reforçou que os editores estarão 
atentos aos processos de mudança em nossa sociedade, 
irão buscar formas de reler a partir de uma perspectiva 
mais democrática e inclusiva. 

Lembramos que nos anos 1980 a escritora mineira 
Therezinha Casasanta publicou o livro infantil Plumi-
nha procura amigos. Nesta história, um passarinho sen-
tia-se mais feliz preso em uma gaiola do que voando ao 
ar livre, isso deixava a dona, uma menina, muito feliz. A 
professora Maria Antonieta Cunha gostava de apresen-
tar este livro em sala de aula como o modelo incorreto 
de livro infantil.

Deve-se ter muito cuidado quando se escreve para 
crianças e jovens. Qualquer tipo de preconceito e de 
discriminação não deve constar na literatura para esse 
tipo de leitor. As crianças assimilam muito bem o que 
leem e uma informação errônea ou discriminatória 
pode causar danos á formação do(a) leitor(a). 

A história do rábula (advogado sem diploma) Luís 
Gama é muito bonita e merece ser contada dando rele-
vo a tudo que fez em favor dos escravizados, principal-
mente a luta pela libertação de inúmeros escravizados. 
Alfabetizado aos 17 anos, teve infância e adolescência 
marcada pela dor e sofrimento. A mãe era africana, dei-
xou o filho aos cuidados do pai que era português e não 
soube honrar a missão paterna, por conta de dívidas em 
jogatinas vendeu o filho como escravizado. 

Depois de adulto, alfabetizado, jornalista, poeta e 
bom leitor, Luís Gama fez vestibular para a faculdade 
de Direito de São Paulo e não foi aceito por causa da 
cor e da origem humilde. Um absurdo que revolta. Os 
tempos são outros. 

Durante muitos anos Luís Gama permaneceu es-
quecido no cenário das letras brasileiras, atualmente 
existem boas biografias sobre sua vida e a história 
está sendo recontada com a louvação que bem mere-
ce. Seu nome foi inscrito no Livro de Aço dos heróis 
nacionais depositado no Panteão da Pátria e da Liber-
dade Tancredo Neves.

Nota literária
O livro do antropólogo e professor Carlos Alber-

to Azevedo, Tristes tempos - O coronavírus & eu (Ideia, 
2021), tem sido um sucesso de venda e de receptividade 
entre a crítica. Que venham outros livros!

‘Abecê da
liberdade’

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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Luto

O ator Luis Gustavo mor-
reu no último domingo, 19, 
aos 87 anos de idade, em de-
corrência de um câncer no in-
testino do qual vinha tratando 
desde 2018. A morte do ator 
gerou grande repercussão, 
com diversos artistas publi-
cando homenagens nas redes 
sociais ao veterano, que inter-
pretou personagens famosos, 
como Beto Rockfeller, da no-
vela homônima, Mário Fofoca, 
de Elas por Elas, e Vavá, do pro-
grama Sai de Baixo.

O ator Miguel Falabella, 
com quem contracenou du-
rante anos em Sai de Baixo, 
publicou um texto emocio-
nado: “Meu amado Tatá, eu 
confesso que não estava pre-
parado para me despedir de 
você. Sequer sonhava com 
esse momento, pois além de 
meu ídolo, você foi uma das 
melhores pessoas com quem 
tive a oportunidade de cruzar 
neste plano. Que linda existên-
cia! Que vida animada!”

“Que bom saber que es-
taremos sempre juntos em 
alguma reprise no fim de noi-
te! Muito obrigado pela ami-
zade e pelas bolas certeiras 
que você deixava na cara do 
gol para que marcássemos o 
tento. Te amo para sempre!”, 
continuou Falabella.

O ator Cassio Gabus 
Mendes, que era sobrinho de 
Luis Gustavo, foi um dos pri-
meiros a dar a notícia em seu 
Instagram: “Informo que meu 
querido Tatá faleceu hoje, ví-
tima de câncer! Descanse na 
luz e na paz! Obrigado por 
tudo, meu amado tio.”

Diversos outros artistas 
também lamentaram a mor-
te do ator, relembrando com 
carinho alguns de seus prin-
cipais personagens que mar-
caram na TV brasileira.

Personalidades e clubes 
homenageiam Luis Gustavo

Foto: Divulgação

Morte do ator no último domingo, aos 87 anos de idade, em decorrência de um câncer, gerou grande repercussão na internet

Agência Estado

“Abram-se as cortinas da 
eternidade para o mestre Luis 
Gustavo, uma paixão brasileira, 
uma das grandes referências 
para qualquer ator deste país! 
Foram tantos personagens icô-
nicos, Beto Rockfeller, Mário 
Fofoca, Juca Pirama, Victor Va-
lentim, Tio Vavá, todos popula-
ríssimos!”, homenageou o ator 
Lucio Mauro Filho.

Luis Gustavo também foi 
lembrado no mundo do fute-
bol por conta de seu papel no 
filme O Casamento de Romeu e 
Julieta (2005), vivendo Alfredo 
Baragatti, um fanático torce-
dor do Palmeiras que desco-
bria que seu genro torcia para 
a equipe alvinegra.

O perfil oficial do Co-
rinthians pediu “um último 
aplauso da torcida corinthia-
na”, enquanto o do Palmeiras 
escreveu uma nota de pesar ci-
tando a produção e prestando 
condolências.

Já o São Paulo destacou 
que Luis Gustavo era um no-

tório torcedor: “sentimentos 
à família, aos amigos e aos fãs 
deste eterno são paulino”.

Carreira e vida
Luis Gustavo tinha como 

trabalhos de destaque mais 
recentes participações em Ma-
lhação, em 2012, e no seriado 
As Cariocas: A Invejosa de Ipa-
nema, de 2010.

Ele estava vacinado contra 
a covid-19 desde fevereiro.

O ator era casado com 
Cris Botelho e pai de Luis Gus-
tavo Vidal Blanco (que tinha 
como mãe Heloísa Vidal) e Jés-
sica Vignolli Blanco (fruto do 
casamento do ator com a atriz 
Desireé Vignoll).

Ele deixa também a neta 
Marina Hoagland Blanco Bu-
zzone e os sobrinhos Tato Ga-
bus Mendes e Cássio Gabus 
Mendes.

Luis Gustavo é de 2 de fe-
vereiro de 1934. Ele nasceu na 
cidade de Gotemburgo, Suécia, 
e seus pais espanhóis chega-

ram ao Brasil quando o ator 
era ainda criança.

No início da carreira, ele 
tornou-se assistente de dire-
ção de programas como o te-
leteatro TV de Vanguarda. Sua 
primeira novela foi Se o Mar 
Contasse, de Ivani Ribeiro, 
na TV Tupi, em 1964, e logo 
atuaria também nas novelas 
O Sorriso de Helena, O Direito 
de Nascer, O Amor Tem Cara 
de Mulher, Estrelas no Chão e 
Beto Rockfeller.

Na TV Globo, alguns dos 
maiores sucessos vieram com 
o costureiro Ariclenes Almeida 
/ Victor Valentin na novela Ti 
Ti Ti, o músico cego Léo em Te 
Contei? e o playboy Ricardo em 
Anjo Mau, todas de Cassiano 
Gabus Mendes.

Mas, talvez, o sucesso 
mais recente, e o que o tor-
nará lembrado por muitas 
pessoas, é o personagem 
Vanderlei Mathias, o Vavá, do 
extinto programa humorísti-
co Sai de Baixo.

EstrEias

EscapE room 2: tEnsão máxima (Escape Room 2: 
Tournament of Champions. EUA. Dir: Adam Robitel. Terror e 
Suspense. 14 anos). Inadvertidamente, seis pessoas ficam tran-
cadas numa sucessão de salas de fuga, lentamente descobrindo 
o que têm em comum para sobreviver... e descobrindo que todas 
elas já jogaram este jogo antes. CINÉPOLIS MANAÍRA 4: 15h15 
(dub.) - 17h15 (dub.) - 19h15 (dub.) - 21h15 (leg.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 14h30 - 16h45 - 19h15 - 21h20; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h15 - 19h - 20h45; CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 17h15 - 19h - 20h45.

matE ou morra (Boss Level. EUA. Dir: Joe Carnahan. 
Ação, Suspense e Ficção Científica. 16 anos). Roy Pulver (Frank 
Grillo) é um ex-agente das forças especiais que se vê forçado 
a reviver o dia de sua morte inúmeras vezes. Ele acorda sen-
do perseguido por assassinos e, de uma forma ou de outra, 
acaba sempre morrendo no final. Enquanto luta para chegar 
ao fim do dia com vida, Roy descobre uma mensagem de sua 
ex-esposa revelando o envolvimento do cientista Ventor nesse 
ciclo mortal e percebe que a sua família também corre perigo. 
CENTERPLEX MAG 2: 17h45 (dub.) - 20h (leg.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 13h50 - 18h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 
- VIP (leg.): 16h - 20h50; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
16h20 - 18h45 - 21h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h - 
20h; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h - 20h.

rEação Em cadEia (Brasil. Dir: Márcio Garcia. Ação, 
Aventura e Drama. 16 anos). Guilherme (Bruno Gissoni), um 
tranquilo contador, descobre um grande desfalque na empresa 
onde trabalha. Graças ao fato, ele acaba se envolvendo em uma 
rede de corrupção que abastece o sistema político brasileiro. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 16h15 - 21h10 .

continuação

aftEr - dEpois do dEsEncontro (After We Fell. EUA. 
Dir: Castille Landon. Romance e Drama. 16 anos). Embora a 
história de amor entre Tessa Young (Josephine Langford) e Har-

din Scott (Hero Fiennes-Tiffin) tenha passado por muitas com-
plicações, desta vez o problema é mais complexo do que nunca. 
Agora que Tessa tomou uma das decisões mais importantes de 
sua vida, tudo mudou completamente. Os segredos que vêm à 
tona sobre suas famílias colocam em risco seu relacionamento e 
seu futuro juntos. Embora a jovem saiba que Hardin a ama, os 
dois estão cercados de ciúme, ódio e perdão. Será que o amor 
entre os dois será o suficiente para manter seu relacionamento? 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 13h30 - 18h30; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h.

maligno (Malignant. EUA. Dir: James Wan. Terror e 
Suspense. 16 anos). Madison (Annabelle Wallis) passa a ter 
sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assas-
sinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões 
dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe 
que esses assassinatos estão conectados a uma entidade 
do seu passado chamada Gabriel. Para impedir a criatura, 
Madison precisará investigar de onde ela surgiu e enfren-
tar seus traumas de infância. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 19h 
(dub.) - 21h20 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
19h - 21h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 20h15; CINE 
SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 20h15.

patrulha canina: o filmE (Paw Patrol: The Movie. 
EUA. Dir: Callan Brunker. Animação. Livre). O filhote Ryder e 
seus amigos têm um grande desafio: impedir o novo prefeito 
da cidade, Humdinger, de causar muitos problemas. Juntos e 
equipados com muita tecnologia, a Patrulha Canina luta para 
salvar os moradores da Cidade da Aventura. CENTERPLEX MAG 
2 (dub.): 15h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h (somente 
sáb. e dom.) - 15h - 17h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
13h (somente sáb. e dom.) - 15h - 17h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
4 (dub.): 16h45 - 18h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
16h45 - 18h30.

pEdro coElho 2 - o fugitivo (Peter Rabbit 2: 
The Runaway. EUA. Dir: Will Gluck. Animação. Livre). Bea, 
Thomas e os coelhos construíram uma familia improvisada. 
Quando o coelho arteiro decide se aventurar para além do 

jardim, encontra um mundo onde não é mais o protagonista 
rebelde e suas travessuras não são admiráveis. Agora, sua 
família arrisca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele 
encara uma jornada de autoconhecimento. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 4 (dub.): 13h10 (apenas sáb. e dom.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 1 (dub.): 17h30 (apenas sáb. e dom.); CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (dub.): 17h30 (apenas sáb. e dom.).

o podEroso chEfinho 2: nEgócios da famí-
lia (The Boss Baby: Family Business. EUA. Dir: Tom McGrath. 
Comédia e Animação. Livre). Os irmãos Tim e Ted, agora 
estão adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim cons-
truiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as 
filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega em-
presário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas 
quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente 
do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para 
lidar com a situação. CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h 
(somente sáb. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 6h 
(somente sáb. e dom.).

shang-chi E a lEnda dos dEz anéis (Shang-Chi 
and the Legend of the Ten Rings. EUA. Dir: Destin Cretton. 
Ação, Aventura e Fantasia. 12 anos). Shang-Chi (Simu Liu) 
é um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão 
para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de ar-
tes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar 
em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo 
percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, ven-
do-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho. 
CENTERPLEX MAG 4: 14h (dub.) - 17h (leg.) - 19h45 (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub., 3D): 14h - 16h50 - 19h45; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE: 14h30 (dub.)- 17h30 
(dub.) - 20h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
15h - 18h - 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 15h10 
- 18h - 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h15 (2D) 
- 17h15 (3D)- 20h15 (3D); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 
19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 19h30.

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



Cultura

Está disponível a partir 
de hoje o novo single do pa-
raibano Titá Moura. ‘Encaixe’ 
marca a parceria musical do 
cantor e compositor com a 
pessoense Nathalia Bellar, e 
já pode ser ouvida em todas 
as plataformas digitais de 
música. Com uma mistura 
de ritmos nordestinos com 
pegadas eletrônicas do pop 
nacional, a canção antecipa 
uma nova fase da carreira 
de Titá, que lança também 
a partir do meio-dia em sua 
página YouTube o videoclipe 
da canção.

Apesar de inicialmente 
não ter sido criada para ser 
uma parceria musical com 
Nathalia Bellar, ‘Encaixe’ foi 
inspirada em um movimento 
da cantora paraibana. Em um 
ato político com a presen-
ça dos dois amigos, e entre 
a multidão de manifestan-
tes, Bellar pegou na mão de 
Titá e, em um movimento 
sinuoso, conseguiu ocupar 
os espaços para se deslocar 
rapidamente entre as pes-
soas. “Como estou sempre 
brincando com as palavras 
e escrevo por ofício, eu es-
crevi: ‘Fizesse do teu corpo 
um facão e fosse abrindo um 
caminho em mim, como co-
bra na capoeira, sorrateira’, 
revela Titá, que já foi criando 
toda a letra no carro, no ca-
minho de volta para casa.

“Quando pensamos na 
ideia de um feat, inevitavel-
mente pensamos em Natha-
lia, por causa dessa relação e 
por ser minha parceira mais 
frequente”, conta o compo-
sitor de ‘Encaixe’, que possui 
uma sintonia com Nathalia 
Bellar construída por uma 
amizade de seis anos e de 
muitos shows juntos. “A mú-
sica nos tornou irmãos. Eu 
brinco que ela é minha voz 
siamesa. Desde sempre a 
gente percebia que existia 
essa naturalidade de encai-
xar as vozes”, destaca ele.

Na gravação, é possível 
perceber que ambos pos-
suem timbres que se comple-
mentam muito bem. Nathalia 
Bellar é uma contralto e Titá, 
tenor, com uma extensão 
vocal que consegue atingir 
registros classificados como 
femininos com naturalidade. 

‘Encaixe’ traz a mistura 
inusitada do xote e dub, um 
subgênero de música eletrô-
nica que surgiu do reggae, 
que resulta em uma sono-
ridade que não causa estra-
nheza a quem está conectado 
com os hits dançantes da mú-
sica pop brasileira atual. “Ele 
é um xote pelo desenho me-
lódico e temático nordestino 
com imagens mais telúricas. 
Mas a concepção estética 
possui camadas eletrônicas, 
com o balanço das máqui-
nas”, descreve Titá Moura. 

A música tem tanto o 
som do triângulo e dos pífa-
nos da Banda Avuô, como tem 
os beats e as programações 
de Hugo Limeira e os sinteti-
zadores de Helinho Medeiros. 
Lucas Gaião nas Guitarras 
e Rhuan Pacheco no baixo 
completam a banda que rea-
lizou a gravação pouco tempo 
antes do início da pandemia 
paralisar todas as atividades 
culturais em estúdio, ten-
do o processo de mixagem e 
masterização sido finalizado 
apenas recentemente, com a 
flexibilização das medidas de 
distanciamento social.

O videoclipe homôni-
mo vem com um conceito 
visual bem definido, com 
referências do brega na ca-
racterização dos cantores, e 
é quase todo ilustrado com 
colagens de pop arte. O rotei-

ro é do próprio Titá, direção 
de Anna Moares, da Movio-
la Filmes. “Desde o início a 
ideia era brincar com a me-
talinguagem, no sentido de a 
gente estar fazendo um clipe 
falando sobre a linguagem 
audiovisual no ambiente das 
redes sociais, filmando esses 
ambientes de ciberespaço 
dentro do videoclipe”.

Com uma equipe majo-
ritariamente formada por 
mulheres, ‘Encaixe’ tem pro-
dução geral de Dione Lima, 
assistência de Adri L., que 
também faz a edição de arte 
e as colagens, e a participa-
ção do casal de bailarinos 
Soneca e Hercilia, premiados 
no concurso Gafieira Brasil. 
“É um clipe que não é com-
plexo na linguagem, mas é 
rico, porque ele foi enxer-
tando muitos elementos que 

trouxeram esse caleidoscó-
pio”, classifica Titá.

A sonoridade de ‘Encai-
xe’ inaugura uma incursão 
inédita na carreira de Titá 
Moura em parceria com o 
produtor musical Hugo Li-
meira (da Banda Fôrra) e 
aponta para o novo álbum 
chamado Vai dormir que teu 
mal é sonho, com lançamen-
to previsto para o início do 
primeiro semestre de 2022, 
cuja faixa de abertura será a 
música lançada hoje. 

O disco trará uma mistu-
ra do som nordestino clássi-
co de mestres da MPB como 
Chico César, Cátia de França 
e Lula Queiroga, combinando 
ritmos eletrônicos perifé-
ricos como arrocha, tecno-
bregas, pagodões baianos 
e contemporâneos de Titá 
Moura, como Totonho e os 

Cabra e Chico Carrea. “Quero 
juntar a minha característica 
de cancioneiro, de tentar ser 
poeta da canção, dentro do 
universo das batidas eletrô-
nicas. Eu quero explorar isso 
no disco novo, para sair só da 
música orgânica, e ver como 
ela se comporta no sistema 
das batidas eletrônicas”, an-
tecipa o artista.

Titá Moura lança ‘single’ que 
antecipa o seu novo álbum

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Mistura de ritmos nordestinos com pegadas eletrônicas, ‘Encaixe’ tem participação da cantora Nathalia Bellar
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Música cantada por Bellar (E) e Titá (D) une os ritmos do xote e do ‘dub’ e fará parte do álbum do músico, ‘Vai dormir que teu mal é sonho’, com previsão de lançamento para 2022

Foto: Adri L./Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o videoclipe de 
‘Encaixe’ no YouTube

Há muito o que discutir em termos 
de informação cultural, de base, 
quando um dos negócios funda-

mentais de 2021/2022 é renovar o teatro 
da Paraíba. Vale a pena repisar que termina-
mos a segunda metade do século 21. 

Curar, salvar, libertar e propor. O quê? 
O teatro, uma linguagem teatral, uma esté-
tica, um modo político. Nisso uma questão 
séria a atacar com urgência é a de reper-
tório. Leituras em círculos, montagens, 
debates, para que a autoria teatral seja 
conhecida em seu todo, passado e futuro. 
O presente sempre é apenas um ponto de 
referência.

O repertório deixa que o teatro seja 
vivo. A questão de dinheiro para produção 
é importante sim, mas deve ser mirada 
como o teto do edifício. O primeiro passo 
é arrancar o mato do terreno, limpar toda 
a área, cavar os buracos. Garantir a soli-
dez dos alicerces.

nnnnnnnnnn

Preparar voz, respiração, impostação, 
corpo, mente aberta, expressão, informação 
cultural. Dar técnica para que haja estética. 
Provocar estética para que a razão funda-
mental do texto – política ou não, religiosa 
ou não, mística ou não, primordialmente 

filosófica ou não – seja colocada no palco 
com sabor de perfeição. Não há forma sem 
conteúdo. Mas também não há conteúdo sem 
forma. Algo como acima e embaixo. Sobre e 
sob. Assim na terra como no céu. 

Claro que isso é um velho papo. No 
entanto, novamente tornado novo porque 
o índice de informação cultural deste País 
caiu tanto nos últimos 30 anos que a ques-
tão deve voltar, a todo vapor, para que o 
clima de alienação, de afastamento da real 
realidade, seja superado. 

Não venha alguém dizer que nosso 
índice de informação cultural cresceu. Basta 
para isso entrar no Facebook, Twitter, etc. e 
tal? Neca de tibirítiti. A minoria da população 
tem acesso à internet e a maioria dos que 
acessam as redes sociais procuram sexo, 
dinheiro e jogos – bem poucos querem saber 
de teatro. De cultura em geral, já que são 
infosemianalfabetos.

nnnnnnnnnn

A discussão cultural incessante deve 
voltar a circular entre os artistas que não 
discutem, ou desconhecem absolutamente 
coisas como as razões poético-políticas 
de Maiakóvsky; as discussões culturais 
realizadas e editadas na ilha de Cuba na 
primeira metade dos anos 1960 (incluin-

do visita de Jean-Luc Godard a Havana e 
intervenções culturais de Ernesto “Che” 
Guevara); o pensamento e textos riquís-
simos de Brecht; a percepção política na 
produção geral de Paulo Pontes; o Moder-
nismo; o Tropicalismo; latinos e gregos; a 
dramaturgia shakespeariana e suas atuais 
extensões; as propostas de Grotowsky; 
toda a cultura pop anglo-americana dos 
anos 1960/70; as atuais vanguardas mun-
diais. Etc. e tal.

A informação histórica, como a 
ideologia de trabalho, é um dado básico 
para que o teatro viva. Num processo de 
conhecimento paralelo ao aprendizado 
da linguagem. Spot é spot. Foco de luz 
é foco de luz. Respiração abdominal é 
respiração abdominal. “Tartufo” é “Tartu-
fo”. Coringa é coringa. Distanciamento é 
distanciamento.

Sem a aproximação dentro da lin-
guagem teatral, a única noção que fica de 
teatro é a de palco-e-plateia. Com essa 
limitação, o que acontece? O assassina-
to de um texto como Aquele que diz sim, 
aquele que diz não, de Brecht. 

Montar Brecht sem mergulhar na 
linguagem brechtiana, sem revisar Brecht 
politicamente, é a mesma coisa que montar 
Rogério, de Orris Soares (foto), sem conhecer 
o clima do Modernismo.

nnnnnnnnnn

Quem começa a fazer teatro, que tipo de 
linguagem carrega? Uma linguagem distante 
da experiência teatral. Aquele que começa 
agora o teatro, trazendo sua identidade no 
começo dos 20 anos, usa o olho da TV. Vê o 
vídeo em tudo. É a pessoa intoxicada, com 
todas extensões. Filho(o) fraco(a) do meio e 
da mensagem segundo MacLuhan. 

É quando você vê uma peça com a nova 
atriz copiando o dialeto usado nas telenove-
las, numa perda de identidade que faz tremer 
o coração na lembrança de uma possível 
caminhada, em ritmo de ficção/realidade, 
para o 1984, de Orwell. 

Nossa informação cultural não cresceu

Foto: Divulgação
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Nas redes sociais, João Azevêdo enfatizou carta divulgada por gestores e disse que imposto não tem aumento há 12 meses

O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (Cidadania), en-
fatizou ontem, em suas redes 
sociais, a carta que assinou 
em conjunto com 19 gestores 
estaduais do Brasil, esclare-
cendo informações sobre os 
altos preços dos combustíveis 
no país. Após o governo fede-
ral acusar os estados de oca-
sionarem o aumento, os go-
vernadores se pronunciaram 
ressaltando que o problema 
é nacional. 

“Assinamos uma carta, 
em conjunto com 19 governa-
dores, esclarecendo que não 
houve qualquer aumento nas 
alíquotas de ICMS nos últimos 
12 meses, período em que os 
combustíveis já acumulam 
alta superior a 40%”, publi-
cou o governador no seu perfil 
oficial do Twitter. 

De acordo com a nota, ne-
nhum estado do país aumen-
tou o ICMS incidente sobre os 
combustíveis durante o perío-
do de aumento dos combustí-
veis. “essa é a maior prova de 
que se trata de um problema 
nacional e, não somente, de 
uma unidade federativa. falar 
a verdade é o primeiro passo 
para resolver um problema”, 
diz nota. 

Além de João Azevêdo, 
também assinaram o docu-
mento os governadores da 

Bahia, Rui Costa (PT); Rio de 
Janeiro, Claudio Castro (PL); 
Maranhão, Flávio Dino (PSB); 
Pará, Helder Barbalho (MDB); 
Pernambuco, Paulo Câmara 
(PSB); São Paulo, João Doria 
(PSDB); Minas Gerais, Romeu 
Zema (Novo); Goiás, Ronaldo 
Caiado (DEM); Mato Grosso, 
Mauro Mendes (DEM); Rio 
grande do Sul, eduardo Leite 
(PSDB); Ceará, Camilo Santa-
na (PT); Espírito Santo, Renato 
Casagrande (PSB); Piauí, Wel-
lington Dias (PT); Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT); 
Alagoas, Renan Filho (MDB); 
Sergipe, Belivaldo Chagas 
(PSD); Matro Grosso do Sul, 
Reinaldo Azambuja (PSDB); 
Distrito federal, Ibaneis Rocha 
(MDB) e do Amapá, Waldez 
Goés (PDT).

De acordo com a Agência 
Nacional de Petróleo (ANP), a 
Paraíba é o estado do Nordes-
te onde a gasolina tem o me-
nor preço. “Porque aqui nós 
fazemos questão que o preço 
final, que é base para o ICMS, 
seja o preço real, para não pre-
judicar o cidadão paraibano. 
Portanto são equívocos que 
acontecem e que o presidente 
joga para os estados. Isso é um 
absurdo isso”, explicou o se-
cretário estadual da fazenda, 
Marialvo Laureano. 

Na Paraíba, não há ne-
nhum reajuste da alíquota de 
ICMS desde 2015. “É a mesma 
definida por lei em setembro 

de 2015. Portanto, esses au-
mentos desenfreados não tem 
nada a ver com os governos 
estaduais”, ressaltou.

O secretário ressaltou 
ainda que a responsabilidade 
do preço da gasolina é da Pe-
trobras e do governo federal. 
ele explicou que é a política de 
definição de preços da Petro-
brás que tem causado os au-
mentos. “essa política desen-
freada de preços está trazendo 
de volta um monstro  que se 
chma inflação”, ressaltou. 

Segundo ele, a estratégia 
utilizada pela empresa pública 
tem sido a que parece mais 
lucrativa. “esse lucro tem sido 
em cima do povo brasileiro. 
A estratégia da Petrobras é 
exportar o petróleo bruto 
e importar gasolina. Houve 
uma redução muito grande 
na produção da gasolina pela 
Petrobras, ela vendeu inclusi-
ve algumas refinarias”, disse. 

Dessa forma, de acordo 
com Marialvo, apesar do Bra-
sil ter o Petróleo, o produto 
final fica mais caro, por vir de 
outros países. “Porque é mais 
lucrativo exportar petróleo e 
importar gasolina. A gente fica 
na mão exatamente das em-
presas multinacionais quando 
o Brasil depende da importa-
ção da gasolina. O petróleo é 
nosso, mas a gasolina não é 
nossa, a gente precisa impor-
tar. esse é um equívoco muito 
grande na estratégia.”

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Governadores negam que ICMS 
seja a causa da alta da gasolina

Covid-19

CCJ quer punição para quem 
não aceitar ser imunizado

A Comissão de Cons-
tituição e Justiça aprovou 
por unanimidade, ontem um 
projeto de lei que institui o 
‘passaporte da vacina’ na 
Paraíba.

De autoria dos deputa-
dos Adriano galdino e Ricar-
do Barbosa, o PLO 3.173/21 
estabelece sanções para as 
pessoas que se recusarem a 
tomar a vacina contra o novo 
coronavírus.

em seu artigo 4º, o pro-
jeto de lei observa que os 
indivíduos que se recusarem 
à imunização poderão ter 
alguns direitos restritos, sen-
do proibidos de frequentar 
bares, restaurantes, casas 
de shows, boates e congê-
neres. Também não poderão 
se inscrever em concurso ou 
prova para função pública, 
ser investido ou empossado 
em cargos na administra-
ção pública estadual direta 
e indireta.

Ainda de acordo com o 
PLO, os que já são servido-
res públicos serão proibidos 
de receber vencimentos e 
remuneração, salário ou 
proventos de função ou em-
prego público, autárquico, 
fundacional, empresas, ins-
titutos e sociedades de qual-
quer natureza, mantidas e 
subvencionadas pelo gover-
no estadual ou que exerçam 
serviço público delegado.

O secretário comentou 
ainda que o preço da gasoli-
na não afeta apenas os donos 
de veículos ou motocicletas, 
mas toda a população. “essa 
política de preço não está só 
prejudicando o cidadão que 
tem o seu veículo, os cidadãos 
que vão trabalhar, ou sua 
moto, mas está prejudican-
do todas as pessoas. Porque 
está provocando um aumen-
to desenfreado dos produtos 
e está  prejudicando muito a 

população brasileira, em es-
pecial os menos favorecidos”, 
comentou. 

Além disso, o Comitê 
Nacional de Secretários da 
fazenda, finanças, Receitas 
ou Tributação dos Estados e 
Distrito federal (Comsefaz) 
também se pronunciou sobre 
as declarações do presiden-
te. “Desde fevereiro de 2020 
Bolsonaro tenta jogar nos go-
vernadores e no ICMS a culpa 
pelos aumentos nos preços 

dos combustíveis”, disse o co-
mitê em um informativo. 

De acordo com a Comse-
faz, apenas em 2021 a gaso-
lina recebeu nove aumentos, 
acumulando 51% de reajuste. 
em alguns estados, o preço 
ultrapassa R$ 7. Segundo en-
fatizou o Comitê, a culpa é da 
política de preços da Petro-
bras, da cotação do dólar e da 
instabilidade política do país, 
que gera insegurança e afasta 
os investidores. 

Governador da Paraíba ressalta que, mesmo sem alteração do ICMS, a gasolina já acumula alta de 40% em um ano

Foto: Twitter

Foto: Assessoria

Os que se recusarem a 
se vacinar não terão direito 
a obter empréstimos de ins-
tituições oficiais ou partici-
par dos programas sociais 
do governo do estado da 
Paraíba e nem renovar ma-
trícula em estabelecimento 
de ensino oficial do Estado 
da Paraíba.

Caberá ao Poder execu-
tivo determinar a abrangên-
cia, a temporalidade inicial 
e final das restrições, com a 
devida fundamentação de 
necessidade, baseada em 
evidências científicas e aná-
lise em informações estraté-
gicas em saúde.

Os chefes dos Poderes 
Legislativo e Judiciário e dos 
órgãos autônomos poderão 
regulamentar o disposto 
nesta Lei no âmbito de suas 

dependências. Ao funda-
mentar a política de vacina-
ção, o PLO nº 1.173 observa 
que a aplicação da vacina 
em massa é medida adotada 
pelas autoridades de saúde 
pública, como caráter pre-
ventivo, para reduzir a mor-
bimortalidade de doenças 
infecciosas transmissíveis e 
proporcionar a imunidade 
coletiva.

Mesmo estabelecendo 
sanções a quem se recusar 
de tomar a vacina contra 
a covid-19, o artigo 6º do 
projeto de lei, proíbe a vaci-
nação forçada ou qualquer 
medida invasiva sem o con-
sentimento dos indivíduos, 
preservando o direito à in-
tangibilidade, inviolabilida-
de e integridade do corpo 
humano.

O Projeto de Lei tem o 
deputado Ricardo Barbosa 

como um dos autores e 
estabelece sanções 

Estratégia para liberar vacinas

Projeto beneficia a Polícia Penal

O governador da Paraí-
ba, João Azevêdo (Cidadania), 
disse que, juntamente com 
os demais governadores do 
país, está articulando, junto 
ao Ministério da Saúde, uma 
forma de liberar a vacinação 
de adolescentes entre 12 e 17 
anos. O comentário foi feito 
durante o programa “Conversa 
com o governador”, veiculado 
ontem, a nível regional, através 
da Rádio Tabajara. 

De acordo com João Aze-
vêdo, os critérios utilizados 
pelo governo federal para a 
suspensão não foram convin-
centes. “estamos trabalhando 
para que essa vacinação tam-
bém chegue aos adolescentes 
de 12 a 17 anos possa conti-
nuar existindo. Os argumentos 

utilizados pelo Ministério da 
Saúde para suspender tempo-
rariamente essa vacinação, não 
convenceu os estados”. 

Segundo ele, os governa-
dores estão realizando gestões 
junto ao Ministério para que a 
decisão seja revista. Um dos 
principais motivos da impor-
tância da liberação, é a volta às 
aulas presenciais. “Por isso que 
nós estamos fazendo gerências 
junto ao Ministério da Saúde, 
para que reveja essa decisão e 
continue liberando as vacinas 
nos adolescentes. Porque nós 
estamos retornando com as 
aulas presenciais e é preciso 
proteger também essa faixa da 
população”. 

Além disso, o governador 
ressaltou o trabalho que vem 
sendo realizado no estado 
para que a população seja imu-
nizada de modo eficaz. Com a 

chegada de 60 mil novas doses, 
ontem, na Paraíba, o estado 
alcançou 100% das pessoas 
com mais de 18 anos com a 
primeira dose. “Se você tem 18 
anos ou mais e ainda não se va-
cinou, não é por falta de vacina, 
é porque você não procurou 
uma unidade de saúde para fa-
zer a sua vacinação. Com essas 
doses que estamos distribuin-
do hoje, nós atingimos, com 
pelo menos uma dose, 100% 
da população com mais de 18 
anos na Paraíba. Isso fará uma 
diferença significativa na vida 
das pessoas”, disse durante o 
programa. O gestor finalizou 
fazendo um apelo à popula-
ção para se vacinar. “Só a va-
cina salva. Não acreditem em 
mentiras, não acreditem em 
fake news que essa ou aquela 
vacina é melhor. É preciso que 
as pessoas se vacinem”. 

O governador João Aze-
vêdo encaminhou projeto 
de emenda constitucional à 
Assembleia Legislativa para 
criar a Polícia Penal no es-
tado da Paraíba. A proposta, 
segundo o líder da bancada 
da situação, deputado Wilson 
Filho, vai beneficiar cerca de 
1.800 agentes penitenciários 
e fortalecer o Sistema de Se-
gurança Pública e de Defesa 
Social do estado.

A medida atende reivin-
dicação dos agentes peniten-
ciários, que desejavam ser 
equiparados aos membros 
das demais polícias, confor-

me a emenda Constitucional 
federal que criou as Polícias 
Penal federal, dos estados 
e do Distrito federal. A pro-

posta passou pelo crivo da 
Procuradoria geral do estado 
e não acarreta repercussão 
financeira.

O secretário de estado da 
Administração Penitenciária, 
Sérgio fonseca, agradeceu ao 
governador João Azevêdo pelo 
que considera mais um reco-
nhecimento a essa categoria 
que tanto tem feito no cum-
primento de suas obrigações 
e funções”.

ele destacou que a medi-
da é uma equiparação de direi-
tos com as demais forças poli-
ciais, e lembrou outras ações 
de valorização dos agentes pe-
nitenciários paraibanos, como 
foi o caso da implantação do 
Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração (PCCR).

A medida atende 
reivindicação dos 

agentes penitenciários 
paraibanos

Agenda positiva
Itamarity quer que Bolsonaro faça doação de vacina na ONU. 
Diplomatas trabalham com agenda positiva e tentam convencer 
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Políticas

Evaldo Cruz não explicou os motivos que o fizeram tomar a decisão, mas comentou que foi um desafio dirigir a instituição

O atual titular da Supe-
rintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste (Su-
dene), o paraibano Evaldo 
Cruz, pediu exoneração do 
cargo. O pedido, que foi di-
vulgado ontem em nota, 
mas ocorreu no último dia 
28 de julho, ainda não foi 
oficializado pelo ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho. 

Em nota, Evaldo Cruz 
não explicou os motivos que 
o fez tomar a decisão, mas 
comentou que foi um desafio 
gerir a Sudene durante o pe-
ríodo de pandemia. Ele assu-
miu o cargo em março do ano 
passado. “Foi um grande de-

safio gerir a Sudene, em um 
momento completamente 
adverso trazido pela pande-
mia da covid-19, mas entrego 
o cargo com o sentimento de 
dever cumprido. Reposicio-
namos a Sudene em seu lugar 
de órgão de planejamento, 
com entregas efetivas e fo-
mento a novos investimen-
tos, essenciais à economia 
nordestina”, afirmou.

No documento encami-
nhado ao ministro do Desen-
volvimento Regional, Evaldo 
Cruz se reteve em dizer que 
o seu pedido de exoneração 
ocorreu por razões de or-
dem pessoal. 

O deputado federal Pe-
dro Cunha Lima (PSDB), 
cunhado de Evaldo Cruz, 
destacou que a gestão de 

Evaldo garantiu a implemen-
tação dos valores e ações 
para a Paraíba, que recebeu 
um olhar atento ao longo 
de sua atuação na Sudene. 
“Nada disso teria aconteci-
do se ele não estivesse lá. 
Foi muito importante para a 
Paraíba. Geramos empregos 
diretos e indiretos, atraímos 
empresas para se instala-
rem aqui, apoiamos ações 
do Governo do Estado e de 
municípios, foi feito um tra-
balho muito competente”, 
pontuou.

O paraibano aplicou 
cerca de R$ 10 bilhões no 
Estado com recursos e ini-
ciativas, através de projetos 
e atrações de negócios que 
podem gerar cerca de seis 
mil empregos ao estado.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Paraibano, superintendente 
da Sudene pede demissão
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Evaldo Cruz afirmou que entregou a direção com o sentimento de dever cumprido ao redimensionar a Sudene

Foto: Assessoria

Banda Larga

CPI faz 1a audiência, mas 
sem quórum para aprovar

A CPI da Banda Larga 
da Câmara Municipal de 
João Pessoa realizou, ontem, 
a sua primeira audiência pú-
blica, mas quase nada pôde 
discutir sobre os contratos 
e serviços da banda larga, 
nem muito menos tomar 
decisão já que, dos sete 
membros, apenas quatro 
compareceram á reunião.

A única convidada que 
marcou presença foi a di-
retora do Procon Estadual, 
Késia Dantas que, apesar 
da ampla e esclarecedora 
explanação técnica sobre os 
serviços de telefonia de um 
modo geral, especialmente 
no que se refere a empre-
sas mais demandas desde 
2015, justificou no começo 
de sua fala que até por pela 

exiguidade de tempo, não 
tinha como tratar especi-
ficamente da banda larga, 
seus contratos e qualidade 
de serviços.

No meio do sua própria 
explanação à CPI, a direto-
ra do Procon relatou que 
recentemente participou 
de uma live que terminou 
bastante prejudicada pe-
las ocorrências de queda 
da internet, muito embo-
ra depois das reclamações 
encaminhadas, o problema 
tenha sido solucionado pela 
empresa responsável.

“No próprio aplicativo 
do nosso celular, podemos 
verificar se o serviço de in-
ternet está de acordo com 
o que estamos pagando”, 
afirmou a diretora do Pro-
con-PB, ao salientar que o 
mais importante de tudo é o 
consumidor ter consciência 

de que não deve deixar de 
reclamar.

Afora isso, a diretora do 
Procon limitou a dá explica-
ções sobre as percentagens 
de casos solucionados pelo 
órgão, destacadamente um 
balanço geral e nacional de 
2015 a 2020 quando a Cla-
ro liderou os registros com 
6.532, seguida pela Tim com 
4.903, Oi com 4375 e Vivo 
com 3.373.

Antes dela, o Vereador 
Bispo José Luiz (PRTB), 
vice-presidente da CPI, já 
havia feito relato parecido 
que, segundo ele, foi colhido 
junto à Anatel com o registro 
de 764 mil queixas e que a 
empresa mais reclamada 
especialmente durante a 
pandemia era a Claro com 
247 mil reclamações, um 
aumento de 17% em rela-
ção ao ano anterior.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Decisões e previsões do relator
Por falta de quórum, a 

CPI da Banda Larga da CMJP 
também terminou a primei-
ra audiência de ontem sem 
conseguir votar sequer al-
guns requerimentos que 
apareceram em mesa, entre 
eles, o do vice-presidente, 
vereador Bispo Luiz(PRTB), 
solicitando a indicação de 
suplentes que possam atuar 
quando algum dos titulares 
não puderem comparecer a 
alguma reunião.

A presidente da CPI, ve-
readora Eliza Virgínia (PP) 
prometeu colocar todos os 
requerimentos acumulados 
em votação nos próximos 
dias, isso porque, além das 
reuniões das segundas-fei-
ras, a CPI também poderá 
passar a se reunir em mais 
um dia da semana. 

Com isso, segundo Eli-
za, uma reunião será dedi-
cada a ouvir os convidados 
e discutir os problemas e 
denúncias apresentadas, 
enquanto que a reunião 
ficará para que os mem-
bros da CPI apreciem re-
querimentos e outras ma-
térias em pauta. Antes de 
terminar a reunião, Eliza 
anunciou, para a próxima 
segunda-feira, a presença 
do representante do Pro-
con Municipal. 

Numa rápida avaliação 
feita logo depois da audiên-
cia, o relator da CPI, verea-
dor Odon Bezerra(Cidada-
nia) disse que, apesar de 
não ter ocorrido revelações 
sobre os serviços da Banda 
Larga, os dados levados pela 
diretora do Procon Estadual 

foram importantes porque 
vão servir de base nas inves-
tigações do colegiado.

“A investigação passa 
por tudo isso mesmo e o 
Procon do município é que 
vai trazer as informações 
locais. É apenas o início da 
investigação”, comentou 
ele, ao salientar que, depois, 
as coisas vão se afunilando 
até se chegar ao que a CPI 
realmente está buscando”, 
disse.

Nas explicações de 
Odon Bezerra, “o que a di-
retora do Procon do Estado 
fez nesta primeira audiência 
foi uma explanação sobre 
o panorama geral dos pro-
blemas da telefonia, e que 
a CPI não decidir nada com 
apenas a primeira pessoa 
ouvida”, concluiu.

A única convidada 
que marcou 

presença ontem na 
CPI da Banda Larga  

foi a diretora do 
Procon Estadual, 

Késia Dantas

Foto: Olenildo NascimentoAgenda semanal da Assembleia 
inclui duas sessões ordinárias

Julian Lemos confirma comando 
de legenda, mas Efraim discorda

Além de duas reuniões 
de comissões e um evento já 
realizados ontem, a agenda 
desta semana da Assembleia 
legislativa do Estado (ALPB) 
duas sessões plenárias que 
estão marcada para as 9h e 
duas sessões especiais pre-
vistas para a quinta-feira.

As duas reuniões de co-
missões de ontem começa-
ram com a de Constituição e 
Justiça que deu pela manhã 
e a de Orçamento e Fiscali-
zação que aconteceu no pe-
ríodo da tarde. 

Por iniciativa do depu-
tado Hervázio Bezerra(PSB), 
às 11h de ontem, no Hospital 
Clementino Fraga, em Jagua-
ribe, a Assembleia Legislativa 
outorgou o título de cidadão 
paraibano ao doutor Fernan-
do Martins Selva Chagas.

Hoje de manhã, a partir 
das 9h ocorre a primeira ses-
são ordinária por vídeo con-
ferência da semana, e, à tarde, 

às 14h, a Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência da Casa se reúne 
em conjunto com a Comissão 
Intrersetorial dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência e Ges-
tores dos Cres, para um diá-
logo sobre o Funcionamento 

dos Serviços e Execução das 
Atividades dos Cres.

A manhã, a segunda 
sessão ordinária do plenário 
também acontece a partir 
das 8h e, para o período da 
tarde, por iniciativa do de-
putado estadual Wilson Filho 
(sem partido), a Assembleia 
realiza uma sessão especial 
para comemorar o aniver-

sário de 15 anos de criação 
do Curso de Bacharelado em 
Ciências Contábeis da Uni-
versidade Federal da Paraíba.

Na quinta-feira de ma-
nhã uma nova sessão espe-
cial vai debater questões ad-
ministrativas relacionadas à 
categoria dos policiais penais 
do Estado. O autor da ses-
são é o deputado Wallber 
Virgulino (Patriotas) e as 
questões tratarão de imple-
mentação do subsídio como 
remuneração da carreira; 
formulação da lei orgâni-
ca; e sobre a legislação que 
disciplina o pagamento do 
serviço extraordinário.

A última atividade desta 
semana na Assembleia Le-
gislativa está marcada para 
as 14h da quinta-feira e se 
constitui numa reunião da Co-
missão de Educação, Cultura e 
Desporto que é presidida pelo 
deputado Anísio Maia (PT) e 
que, na ocasião, vai deliberar 
sobre os pareceres emitidos 
às matérias que constam na 
pauta da ordem do dia.

O deputado federal, Ju-
lian Lemos (PSL) confirmou, 
ontem, que os entendimen-
tos para fusão de sua legenda 
com o DEM realmente estão 
muito avançadas e que, na Pa-
raíba, será ele, Lemos, quem 
deverá ficar no comando da 
nova legenda. 

Também consultado so-
bre o assunto minutos depois, 
o deputado federal, Efraim 
Filho (DEM) justificou que 
estava com compromisso 
inadiável para cumprir e que 
não poderia tratar em deta-
lhes, mas que não acreditava, 
até mesmo por conta de duas 
questões:  “Ainda não foi de-
finida a fusão, muito menos 
as direções estaduais”, disse. 

Julian Lemos, no entan-
to, confirmou ainda que o 
assunto está em discussão 

avançada e que o resultado 
será divulgado nos próximos 
dias. Sobre o deputado federal 
Efraim Moraes  (DEM), ele 
explica que as relações são 
muito boas até porque, na 
Paraíba, Efraim Filho sai do 
entendimento como candi-
dato da fusão partidária ao 

Senado Federal.
“Vamos trabalhar pela 

eleição dele”, resume Julian 
Lemos que tentará a reeleição 
na disputa do ano que vem. O 
desafio para os dois partidos 
é manter a representativida-

de, acrescentou Lemos ao dá 
detalhes do processo como as 
duas legendas foram benefi-
ciados pela onda que levou 
Jair Bolsonaro ao comando 
do país.

O PSL saiu das eleições 
de 2018 com uma bancada 
de 53 deputados, a segunda 
maior da Câmara dos Deputa-
dos. Ficou atrás apenas do PT, 
com um a mais. O DEM tam-
bém se fortaleceu nos últimos 
anos e mantém uma bancada 
de 28 deputados.

A junção dos dois parti-
dos é vista como uma forma 
de autopreservação, já que 
a tendência é de não manu-
tenção das coligações parti-
dárias. Os dois partidos, in-
clusive, devem sofrer perdas 
com a saída de filiados. Tanto 
PSL como DEM têm nas suas 
fileiras nomes ligados ao pre-
sidente e que devem segui-lo 
para a sigla que ele se filiar. 

Última atividade desta 
semana na Assembleia 

Legislativa está marcada 
para as 14h da 

quinta-feira

Ainda não foi 
definida a fusão, muito 

menos as direções 
estaduais 
Efraim Filho

Deputado federal
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Diplomatas trabalham com agenda positiva e tentam convencer o presidente a fazer o anúncio durante o discurso

Contra o desgaste inter-
nacional, o Itamaraty quer 
que o presidente Jair Bolso-
naro divulgue uma agenda 
positiva ao discursar ama-
nhã na Assembleia Geral 
da Organização das Nações 
Unidas. Uma das medidas 
que diplomatas tentam fa-
zer o presidente anunciar 
é a doação de vacinas con-
tra a covid-19 para nações 
da América Latina em pio-
res condições de combate à 
pandemia, como Paraguai e 
Haiti, segundo assessores 
que participam da elabora-
ção do discurso.

Bolsonaro entrou no do-
mingo (19) pela porta dos 
fundos do hotel onde está 
hospedado, em Nova York, 
enquanto poucos manifes-
tantes contrários o aguarda-
vam com faixas na entrada 
principal. Não havia apoia-
dores no local. Em 2019, últi-
ma vez que esteve na cidade, 
Bolsonaro encontrou mani-
festantes a favor e contra seu 
governo. Na ocasião, entrou 
pela porta da frente do mes-
mo hotel.

Na sua primeira partici-
pação na ONU, há dois anos, 
Bolsonaro estava acompa-
nhado pelo então chanceler 
Ernesto Araújo e fincou os 
pés nas bases do bolsonaris-
mo em seu discurso. Desta 
vez, com o Itamaraty sob co-
mando do chanceler Carlos 
França e o democrata Joe Bi-
den na presidência america-
na, diplomatas tentam con-
vencer Bolsonaro a centrar 
seu discurso em temas ali-
nhados à agenda de aliados 
americanos, europeus e da 
própria ONU.

Os três pilares do dis-

curso serão a diplomacia 
da saúde, o combate ao des-
matamento e a recuperação 
econômica. Desde o início 
do seu governo, Bolsonaro 
foi retratado na imprensa 
internacional como um lí-
der que ameaça a democra-
cia, os direitos humanos e 
o meio ambiente. Na pan-
demia, foi descrito como 
um negacionista. Apesar de 
questionar a eficácia das va-
cinas, Bolsonaro deve come-
morar na frente de líderes 
internacionais que o País 
avançou na vacinação mais 
do que muitas nações ricas 
e que poderá se tornar um 
“hub regional” de produção 
de imunizantes.

Integrantes do gover-
no, no entanto, têm dito que 
França quer um discurso 
“arroz com feijão”, sem ape-
lo à base. Em live nas redes 
sociais na quinta-feira, 16, 
Bolsonaro disse que defen-
derá na ONU o marco tem-
poral das terras indígenas, 
o que assustou diplomatas, 
que dizem que a fala desper-
tará forte reação negativa.

Pressionado pelo gover-
no Biden para se compro-
meter com o fim do desma-
tamento ilegal, Bolsonaro 
deve falar que começou a 
cumprir os compromissos 
estabelecidos na Cúpula de 
Líderes para o Clima, orga-
nizada pela Casa Branca em 
abril. Está previsto que ele 
diga que em julho e agosto 
deste ano houve redução no 
desmatamento da Amazônia 
e que o orçamento do Ibama 
foi duplicado, com o anúncio 
de contratação de 700 servi-
dores para trabalhar na fis-
calização ambiental.

Parte da comitiva, o mi-
nistro do Meio Ambiente, 
Joaquim Leite, deve se reunir 

com o enviado especial do 
clima de Biden, John Kerry. 
Na semana passada, Kerry 
deixou claro que os ameri-
canos não vão anunciar di-
nheiro para ajudar na pre-
servação da Amazônia, mas 
querem servir de ponte para 
alavancar recursos do setor 
privado.

Pela primeira vez, Biden 
e Bolsonaro estarão no mes-
mo evento, mas não haverá 
reunião bilateral. Assessores 
de Bolsonaro, no entanto, es-
peram que eles se encontrem 
no corredor da Assembleia, 
para que o brasileiro possa 
ao menos cumprimentar o 
americano. Bolsonaro terá 
encontros bilaterais com o 
primeiro-ministro do Reino 
Unido, Boris Johnson, e com 
o presidente da Polônia, An-
drzej Duda. Ele também será 
recebido pelo secretário-ge-
ral da ONU, António Guter-
res, como é tradicional. Em 
2019, Bolsonaro não teve ne-
nhum encontro bilateral com 
líderes mundiais.

Comitiva 
Na ONU, Bolsonaro está 

acompanhado por oito minis-
tros: Carlos Alberto França 
(Relações Exteriores), Paulo 
Guedes (Economia), Mar-
celo Queiroga (Saúde), Joa-
quim Leite (Meio Ambiente), 
Augusto Heleno (GSI), Luiz 
Eduardo Ramos (Segov), 
Anderson Torres (Justiça) e 
Gilson Machado (Turismo). 
O deputado Eduardo Bolso-
naro (PSL-SP), filho do pre-
sidente, e a primeira-dama, 
Michelle, também viajaram a 
Nova York. A comitiva é com-
posta ainda pelo presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães, e 
pelo secretário de Assuntos 
Estratégicos da Presidência, 
Flávio Rocha

Beatriz Bulla
Agência Estado

Itamarity quer que Bolsonaro   
faça doação de vacina na ONU

Edição: Carlos Vieira      Editoração: Joaquim Ideão
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 21 de setembro de 2021     |     A UNIÃO       15

O presidente Jair Bolsonaro abre, hoje, a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, nos EUA

Foto: Agência Estado

Presidente vai discursar “em Braille”
O presidente da República, Jair 

Bolsonaro, afirmou ontem, que seu 
discurso na abertura da Assembleia 
Geral das Nações Unidas (ONU) “vai 
ser em Braille”, sem explicar o que 
quis dizer com a referência ao sistema 
de leitura tátil para cegos ou pessoas 
com baixa visão. O presidente fez a 
declaração a jornalistas no período da 
manhã, após tomar o café da manhã 
no hotel onde está hospedado em 
Nova York. Foi a única manifestação 
pública do presidente desde que de-
sembarcou nos Estados Unidos, na 
tarde do domingo.

Bolsonaro desceu do seu quarto 
para o café da manhã às 7h45, no ho-
rário local, e foi acompanhado pelos 
ministros Marcelo Queiroga (Saúde), 
Joaquim Leite (Meio Ambiente), Luiz 
Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da 
Presidência), Anderson Torres (Justiça 
e Segurança Pública), Augusto Heleno 

(Gabinete de Segurança Institucional) 
e pelo secretário de Assuntos Estra-
tégicos da Presidência, Flávio Rocha.

O grupo usou uma sala reservada 
do hotel para o desjejum. Uma placa 
na entrada do restaurante do hotel 
indica que é exigido comprovante 
de vacinação contra covid-19 para 
entrar no local. Bolsonaro não está 
vacinado.

O restaurante, no entanto, não 
tem requisitado a apresentação do 
comprovante aos clientes. A reporta-
gem do jornal O Estado de S. Paulo 
entrou no restaurante sem que hou-
vesse pedido por parte dos funcio-
nários para mostrar comprovante de 
vacinação.

O único compromisso na agenda 
oficial do presidente no período da 
manhã é uma reunião com o pri-
meiro-ministro do Reino Unido, Boris 
Johnson.

O senador Renan Ca-
lheiros (MDB-AL) adiou a 
entrega do relatório final da 
CPI da Covid para a próxima 
semana.

O relator da investiga-
ção havia anunciado a entre-
ga até o próximo dia 24. No-
vas linhas de investigação na 
reta final da CPI, no entanto, 
adiaram a conclusão.

Os parlamentares que-
rem coletar mais informa-
ções sobre empresas ligadas 
a lobistas que negociaram 
com o Ministério da Saúde. 
Além disso, os senadores 
defendem uma apuração 
mais aprofundada sobre a 
atuação da Prevent Senior 
com o uso de medicamentos 
em pacientes.

A CPI também pôs no 
radar uma nova convocação 
do ministro da Saúde, Mar-

celo Queiroga. Seria o ter-
ceiro depoimento do chefe 
da pasta. O ministro é uma 
das autoridades formal-
mente investigadas pela co-
missão e poderá ser respon-
sabilizado no relatório de 
Renan em função da gestão 
à frente do ministério.

Na semana passada, o 
ministro atribuiu ao pre-
sidente Jair Bolsonaro a 
orientação para rever a va-
cinação de adolescentes. O 

senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) apresentou 
um requerimento de con-
vocação de Queiroga para 
explicar a suspensão de va-
cinação de adolescentes de 
12 a 17 anos sem comorbi-
dades e o planejamento de 
imunização para 2022.

A CPI deve analisar nes-
ta terça-feira, 21, os novos 
requerimentos apresenta-
dos e definir os próximos 
passos da investigação.

Renan adia entrega de relatório da 
CPI da Covid para a próxima semana

Onyx diz que pacote trabalhista voltará 
ao Congresso após rejeição no Senado

O ministro do Trabalho e 
Previdência, Onyx Lorenzoni, 
sinalizou que o governo ten-
tará emplacar novamente o 
pacotão trabalhista rejeitado 
recentemente no Senado. Em 
evento ao lado do presiden-
te da Casa, Rodrigo Pacheco 

(DEM-MG), o chefe da pasta 
defendeu oportunidades no 
mercado de trabalho fora da 
carteira assinada.

No dia 1º de setembro, 
o Senado rejeitou medida 
provisória que instituía no-
vos programas trabalhistas, 
alterando a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e 
promovendo a contratação 

sem carteira assinada. As 
mudanças foram criticadas 
por centrais sindicais e par-
lamentares.

Ontem, durante conven-
ção da Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras), 
Onyx defendeu a flexibiliza-
ção da legislação trabalhista e 
novos programas de emprego 
e qualificação profissional.

“Foi isso que passou 
pelo Congresso e vai voltar 
porque precisamos juntar 
duas coisas no Brasil para 
além da carteira assinada: 
é oportunidade e qualifica-
ção. O Brasil precisa cada 
vez que esse binômio seja 
compreendido e entendido 
no mercado do trabalho”, 
disse o ministro.

A dois dias do fim do 
inverno e do início oficial 
da primavera – que, no He-
misfério Sul, começa nesta 
quarta-feira (22) -, parte da 
população brasileira se vê 
às voltas com temperaturas 
elevadas e clima extrema-
mente seco, enquanto uma 
outra parcela está em alerta 
para o potencial perigo de 
chuvas fortes.

Em um comunicado di-
vulgado ontem, em Brasília, 
o Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet) chama a 
atenção para o grande peri-
go de ocorrência de incên-
dios florestais por causa da 
baixa umidade relativa do ar 
registrada em 461 cidades 
do Distrito Federal, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, São 
Paulo e Tocantins.

Segundo o Inmet, ao 
menos até o fim dessa se-
gunda-feira, nestas regiões, 
a umidade relativa do ar 
abaixo de 12% potenciali-
za a chance de incêndios e 
pode fazer mal à saúde das 
pessoas, que devem procu-

rar se hidratar e evitar fazer 
atividades físicas ao ar livre 
nos horários mais quentes 
do dia.

As áreas abrangidas 
pelo alerta de grande perigo 
devido à seca compreendem 
praticamente Goiás e o Dis-
trito Federal, além das re-
giões Centro-Sul, Nordeste, 
Norte e Sudeste Mato-Gros-
sense; o Centro-Norte, Leste 
e o Pantanal Sul-Mato-Gros-
sense; as faixas ocidental 
e oriental de Tocantins; o 
Triângulo Mineiro e a região 
Noroeste de Minas Gerais e 
também as cidades de Ara-
çatuba, Ribeirão Preto e São 
José do Rio Preto, no interior 
de São Paulo.

Além do comunicado de 
grande perigo em parte das 
sete unidades federativas já 
citadas, os técnicos do Inmet 
também alertam para os po-
tenciais riscos decorrentes 
da baixa umidade em parte 
de outros 12 estados onde a 
umidade relativa do ar deve 
variar entre 30% e 20%: 
Alagoas, Bahia, Ceará, Espí-
rito Santo, Maranhão, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambu-
co, Piauí, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Norte.

Seca pode atingir
seis estados e o DF
Alex Rodrigues
Agência Brasil

Daniel Weterma
Agência Estado

Daniel Weterma
Agência Estado
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Violência aconteceu no campus da Universidade Estadual de Perm, cerca de 1.300 quilômetros a leste de Moscou

Rússia: tiroteio deixa ao menos
oito mortos em universidade
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Agência Estado

Ao menos oito pessoas 
morreram, ontem, em um ti-
roteio no campus da Universi-
dade Estadual de Perm, cerca 
de 1.300 quilômetros a leste 
de Moscou. Agências interna-
cionais dão versões diferentes 
sobre o atirador, que foi iden-
tificado como estudante.

“Um estudante que estava 
em um dos edifícios da uni-
versidade abriu fogo contra as 
pessoas ao seu redor”, afirma 
um comunicado do organismo 
responsável pelas investiga-
ções mais importantes do país.

“Em consequência, oito 
pessoas morreram e várias 
ficaram feridas”, completou o 
comitê, antes de destacar que 
o número de vítimas “ainda 
está sendo determinado”.

As motivações para o cri-
me não foram divulgadas.

Segundo a AFP, o autor foi 
detido e “ficou ferido durante 
a detenção ao opor resistên-
cia”, informou o Comitê de In-
vestigação Russo. De acordo 
com a Reuters, o atirador dos 
disparos está entre os mortos, 
disse Natalia Pechishcheva, 
porta-voz da universidade.

Incidentes similares au-
mentaram na Rússia nos úl-
timos anos e provocaram um 

endurecimento da legislação 
sobre o uso de armas.

Vídeos publicados nas 
redes sociais mostram es-
tudantes fugindo do tiroteio 
e pulando pelas janelas do 
primeiro andar de um dos 
prédios do campus.

Outra gravação, feita a 
partir de uma janela, mostra 
um indivíduo vestido de pre-
to atirando e caminhando na 
direção da entrada do prédio.

“Havia cerca de 60 pesso-
as na sala de aula. Fechamos 
a porta e a protegemos com 
cadeiras”, disse o estudante 
Semyon Karyakin à Reuters.

Alunos construíram bar-
ricadas com cadeiras para im-
pedir o atirador de entrar em 
suas salas de aula, afirmaram 
testemunhas

O atirador, que foi iden-
tificado como estudante da 
própria universidade, não 
teve o nome divulgado, en-
trou no campus às 11 horas 
pelo horário local (3h de 
Brasília), de acordo com o 
serviço de comunicação da 
universidade. A mídia local 
identificou o atirador como 
um estudante de 18 anos que 
havia postado anteriormente 
uma foto nas redes sociais po-
sando com um rifle, capacete 
e munição.

Nas Ilhas Canárias

Erupção de vulcão após 50 anos 
provoca retirada de 5 mil pessoas
Agência Brasil

A primeira erupção vul-
cânica das Ilhas Canárias em 
50 anos obrigou a retirada de 
cerca de 5 mil pessoas, in-
cluindo aproximadamente 
500 turistas, e destruiu cerca 
de 100 casas, disseram auto-
ridades ontem.

O vulcão entrou em 
erupção no último domingo 
lançando lava a centenas de 
metros de altura, atingindo 
casas e florestas e envian-
do rocha derretida rumo ao 
Oceano Atlântico, ao longo 
de uma área escassamente 
povoada de La Palma, ilha do 
extremo noroeste do arqui-
pélago das Canárias.

Nenhuma morte foi re-
gistrada, mas o vulcão ainda 
estava ativo ontem. Um re-
pórter da Reuters viu fumaça 
espessa saindo do vulcão e 
casas em chamas.

Autoridades disseram 

Agência Brasil

Os Estados Unidos vão 
permitir, no início de no-
vembro, a entrada de passa-
geiros vacinados contra a co-
vid-19 vindos, por via aérea, 
de Brasil, China, Índia, Reino 
Unido e a maioria dos paí-
ses europeus, disse a Casa 
Branca, ontem, amenizando 
algumas das restrições de 
viagens aplicadas no início 
do ano passado.

A Casa Branca planeja 
permitir a entrada de via-
jantes estrangeiros de paí-
ses que estavam na lista de 
barrados pelos EUA desde o 
início de 2020 ao passo que 
adota novas exigências em 

meio à pandemia, disse o 
coordenador da Casa Branca 
para a resposta ao coronaví-
rus, Jeff Zients.

As restrições dos EUA fo-
ram inicialmente impostas a 
viajantes vindos da China em 
janeiro de 2020 pelo então 
presidente Donald Trump e 
posteriormente ampliadas 
para outros países nos meses 
seguintes, sem uma métrica 
clara sobre como e quando 
revogá-las.

O presidente dos EUA, 
Joe Biden, acrescentou no-
vas restrições de viagens em 
abril deste ano sobre a Índia, 
impedindo que a maioria dos 
estrangeiros entrassem nos 
EUA. Biden também rever-

teu os planos de Trump de 
revogar as restrições contra 
países europeus em janeiro.

Atualmente os EUA impe-
dem a entrada da maioria dos 
estrangeiros que nos 14 dias 
anteriores tenham passado 
pelo Reino Unido, pelos países 
europeus do espaço Schengen, 
pela Irlanda, China, Índia, Áfri-
ca do Sul, Irã e Brasil.

Haverá algumas exce-
ções à política sobre vaci-
nas, disseram autoridades, 
incluindo para crianças que 
ainda não são elegíveis para 
vacinação. As novas regras 
ainda não se aplicam a via-
jantes que cruzam as fron-
teiras terrestres com o Ca-
nadá e o México.

EUA permitirão viajantes 
vacinados em novembro

Restrições à posse de armas de fogo
A Rússia tem restrições estritas à posse 

de armas de fogo por civis, mas algumas 
categorias de armas estão disponíveis para 
compra para caça, autodefesa ou esporte, 
uma vez que os possíveis proprietários 
passaram nos testes e cumpriram outros 
requisitos.

Os tiroteios em escolas ou univer-
sidades eram raros na Rússia - que tem 
uma legislação rigorosa de controle de 
armas -, mas se tornaram mais frequen-
tes nos últimos anos.

Para o presidente Vladimir Putin, 
trata-se de um fenômeno importado dos 
Estados Unidos e um efeito perverso da 
globalização

Outros casos
O incidente anterior do tipo havia 

acontecido em 11 de maio de 2021, 
quando um jovem de 19 anos abriu fogo 
contra uma escola de Kazan (sudoeste) e 
matou nove pessoas.

No mesmo dia, Putin ordenou uma 

revisão das normas sobre o porte de ar-
mas, pois o autor do ataque tinha permis-
são para o uso de uma semiautomática. 
Depois do episódio, a Rússia aumentou a 
idade legal para a compra de armas de 18 
para 21, mas a nova lei ainda não entrou 
em vigor.

Em outubro de 2018, um estudante 
matou 19 pessoas antes de cometer suicí-
dio em um instituto de Kerch, uma cidade 
da península ucraniana da Crimeia, que a 
Rússia anexou em 2014.

As autoridades afirmam que desman-
telaram nos últimos anos dezenas de pla-
nos de ataques contra centros de ensino, 
normalmente por parte de adolescentes.

Em fevereiro de 2020, as forças de 
segurança prenderam dois jovens, nas-
cidos em 2005 e de nacionalidade russa, 
que eram muito ativos em fóruns virtuais 
com a apologia ao assassinato e suicídio.

De acordo com os investigadores, eles 
planejavam atacar um centro de ensino em 
Saratov (sudoeste), às margens do Volga.

ter esperança de não ter que 
retirar mais ninguém. “A lava 
está seguindo para o Litoral 
e o dano será material. De 
acordo com especialistas, há 
cerca de 17 milhões a 20 mi-
lhões de metros cúbicos de 
lava”, disse o presidente re-
gional, Ángel Victor Torres, à 

Rádio Cadena Ser. O fluxo de 
lava já destruiu cerca de 100 
casas, disse Mariano Hernán-
dez, presidente do conselho 
de La Palma. Cerca de 20 
moradias foram engolidas 
no vilarejo de El Paso, assim 
como trechos de ruas, disse 
o prefeito Sergio Rodríguez à 

emissora estatal TVE. A lava 
estava se espalhando por vi-
larejos vizinhos e colocando 
centenas em risco, acrescen-
tou. O vulcanólogo Nemesio 
Pérez disse que mortes são 
improváveis, contanto que 
ninguém se comporte irres-
ponsavelmente.

Nenhuma morte foi 
registrada, mas o vulcão 
ainda estava ativo ontem

Foto: Fotos Públicas
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Medida deve beneficiar 284 mil contribuintes na Paraíba que poderão pedir a anistia dos últimos cinco anos

Os 284 mil proprietários de 
motocicletas de até 162 cilindra-
das na Paraíba já podem fazer a 
adesão no portal da Secretaria de 
Estado da Fazenda (www.sefaz.
pb.gov.br) para ter direito ao per-
dão do IPVA e taxas dos últimos 
cinco anos, abrangendo de 2016 
até 2020. 

O banner já está disponível 
na página principal nos Servi-
ços Mais Acessados intitulado 
de “Motos até 162 cc” ou via link 
direto, mas o proprietário somen-
te pode acessar para imprimir o 
boleto em computadores do tipo 
desktop ou notebook. 

Para facilitar a emissão do 
boleto na opção à vista ou parce-
lada, o proprietário da moto pre-
cisa ter como informações pré-
vias da adesão: o número do CPF 
do proprietário da moto; número 
da placa e o número do renavam. 

Passo a passo
Se o proprietário optar pelo 

pagamento da cota única à vista 
com 10% de desconto, ele recebe 
o perdão perante o Estado em até 
24 horas. Para ter direito ao Certi-
ficado de Registro e Licenciamen-
to de Veículo (CRLV) emitida pelo 
Detran-PB, é preciso efetuar o 
pagamento completo do licencia-
mento de 2021 do veículo, regu-
larizando a situação do proprietá-
rio da moto perante o Estado. 

Já se o proprietário optar 
pelo parcelamento em três vezes, 
somente poderá dar entrada, e re-
ceber o CRLV como regular, após 
quitar a última parcela. O inte-
ressado tem ainda uma terceira 
opção: o pagamento total até 30 
de dezembro. O comprovante do 
emplacamento completo de 2021 
(IPVA e taxas) pago é pré-condi-
ção para garantir o perdão. 

“Após o pagamento completo 
do exercício de 2021, o sistema da 
Sefaz-PB já está preparado para 
gerar o perdão dos cinco últimos 
anos”, reiterou o secretário da Se-
faz-PB, Marialvo Laureano.  

Atenção na data
O prazo limite de pagamen-

to será até o dia 31 de outubro, 
mas o contribuinte poderá ante-
cipar a sua adesão, pagando ain-
da este mês o boleto do IPVA e 
de taxas do Detran-PB de 2021. 
Contudo, é preciso atenção no 
ato da emissão para alterar a 
data de pagamento para o mês 
de setembro.

O perdão inclui todos os dé-
bitos do IPVA, que é da responsa-
bilidade da Sefaz-PB, e todas as 
taxas de bombeiros, de licencia-
mento, de depósito, caso a moto 
esteja apreendida em prédio pú-

blico do Estado, que é de compe-
tência do Detran-PB, do período 
de 2016 a 2020. 

A lei sancionada pelo gover-
nador João Azevêdo foi publica-
da no Diário Oficial do Estado, no 
final de agosto.

Estado libera perdão de IPVA 
e taxas para donos de motos

Ibovespa 

1,32%
R$ 5,352

1,19%
R$ 6,274

0,89%
R$ 7,306

-2,33%
108.843 pts

Semana passada descobri que teria 
o reajuste no benefício do meu plano de 
previdência privada de 10,97%, que foi a 
variação do INPC mais 0,5% no período de 
setembro de 2020 a agosto de 2021 e de 
acordo com o dissídio da categoria bancária, 
no qual fiz parte. 

O INPC e o IPCA são os dois índices 
inflacionários mais conhecidos e calculados 
pelo IBGE, cuja diferença entre ambos é 
que o segundo engloba na pesquisa uma 
parcela maior da população brasileira e 
quero lembrar que a inflação tem como 
característica básica a diminuição do poder 
de compra da moeda, pois ela é decorrente 
e resulta do aumento de preços de produtos 
e serviços. Então, na verdade, o que tive foi 
recuperar o meu poder de compra, apesar 

do “ganho real” de 0,5%.
O que quero relatar é que no mundo 

da pandemia e no Brasil não poderia ser 
diferente a inflação tem demonstrado apetite 
considerável, e sua trilha no país vai ser a 
maior desde o ano de 2015. Alguns itens da 
cesta básica, a carne e os combustíveis tiveram 
aumento nos últimos 12 meses superior a 
30% só para citar como exemplos.

E não quero nem sonhar com aqueles 
tempos em que o salário corria atrás da 
inflação, com a mudança nos preços dos 
produtos e serviços de forma recorrente e 
tive essa sensação ruim, quando na semana 
passada avistei o funcionário substituindo 
etiquetas de preços de produtos na prateleira 
de um supermercado. 

Quero te passar três dicas dentre várias 

outras de como se prevenir e proteger neste 
momento de ascendência inflacionária:

1) A velha tática de pesquisa nos preços 
ofertados de produtos e serviços é essencial 
num modelo de inflação em alta, então, siga e 
vá em frente sempre procurando adquiri-los 
no melhor custo-benefício, podendo ocorrer 
a substituição de alguns produtos mais caros 
por outros mais baratos;

2) Pechinche, pechinche e pechinche, 
negociando de forma assertiva a fim de 
comprar o que precisa ou queres no menor 
preço possível;

3) É primordial a elaboração do 
orçamento mensal na sua família e tendo 
como primeira escolha o valor que vai 
guardar para investir antes de fazer a relação 
dos gastos mensais e este valor poderá ser 

investido em ativos que tenham a inflação 
dentro da sua remuneração. Temos o exemplo 
de ativo como a debênture incentivada que 
pode ter o IPCA como item de remuneração 
além de não possuir incidência de pagamento 
de imposto de renda. 

E para finalizar não esqueça que o item 
de alimentação incluindo a feira, os lanches 
e almoços fora de casa são os que temos a 
melhor oportunidade na gestão de gastar 
menos em detrimento de outros itens como 
taxa condominial, prestação financiamento 
da casa, energia em tempos de taxas extras 
etc. O importante é que tenhamos a visão 
e o comportamento de prevenção neste 
momento em que o dragão da inflação mostra 
novamente suas garras, com foco em proteger 
e manter o poder de compra!

O cuidado com a inflação 

Ponto de equilíbrio Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador
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Para as pessoas interessadas 
em comprar imóvel, uma alterna-
tiva é a oferta que alguns bancos 
estão apresentando este mês. 
Uma deles, é o Banco do Brasil 
(BB) que este mês está com des-
conto de até 74% na venda de 
imóveis, com valores entre R$ 
20,8 mil e R$ 7,18 milhões. São 
mais de 1.500 unidades disponí-
veis no país, sendo que na Paraí-
ba o número total chega a 232. 

A aquisição ocorre tanto por 
leilão quanto por venda direta no 
site Seu Imóvel BB, parceria do 
Banco com o outlet de imóveis 
Resale. Segundo informações do 
BB, os imóveis podem ser com-
prados à vista, com mais 3% de 
desconto em cima do valor ofer-
tado, ou parcelados em até 12 
vezes sem juros. As vendas são 
realizadas 100% on-line.

Em material informativo di-
vulgado na imprensa, o gerente 
executivo do BB, Edson Chini, fa-
lou sobre a oferta. “O processo de 
disponibilização de imóveis pela 
plataforma foi pensado para dar 
uma experiência mais agradável 
ao comprador, digitizando todas 
as etapas, inclusive a escrituração 
da compra”.

Já o CRO da Resale, Igor Frei-
re, destacou que comprar imóveis 
on-line é uma ação que demanda 
muita confiança. “E nossas plata-
formas oferecem toda a seguran-
ça para o consumidor adquirir 
online propriedades como as da 
base do Banco do Brasil”.

Dúvidas
As dúvidas sobre a oferta de 

imóveis do BB podem ser escla-
recidas no portal Seu Imóvel BB 
(seuimovelbb.com.br), local em 
que o cliente pode aplicar os fil-
tros de pesquisa de acordo com o 
seu interesse: região, tipo de imó-
vel, valor ou situação (ocupado 
ou desocupado).

Banco do Brasil
vende imóveis 
com até 74% de 
desconto na PB

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

Para ter direito ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) emitido pelo Detran-PB, é preciso efetuar o pagamento completo do licenciamento de 2021 do veículo

Foto: Evandro Pereira

Acesse o site da Sefaz-PB pelo QR Code 
para simular e cadastrar a adesão ao 

benefício de perdão das dívidas
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Aumento de 36% vai ser cobrado até o dia 31 de dezembro e incidirá sobre operações como empréstimo e financiamento

As novas alíquotas do Imposto 
sobre Operações Financeiras (IOF), 
que começaram a valer a partir de 
ontem, aumentam o custo do cré-
dito para empresas e famílias. O 
aumento, que é de 36%, vai ser co-
brado até o dia 31 de dezembro de 
2021 e incidirá sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro ou relati-
vas a títulos e valores mobiliários. 
O objetivo do governo é custear o 
Auxílio Brasil, programa que deve 
substituir o Bolsa Família.

O IOF é um imposto cobrado 
pelo governo em alguns tipos de 
transações financeiras. No caso do 
decreto publicado pelo governo no 
Diário Oficial da União, o aumento 
vai incidir nas operações de opera-
ções de crédito (como empréstimo 
e financiamento). O aumento tam-
bém será aplicado em operações 
de financiamento para aquisição de 
imóveis não residenciais, em que o 
mutuário seja pessoa física.

Para as pessoas físicas a alí-
quota passa de 3% ao ano (diária 
de 0,0082%) para 4,08% ao ano 
(diária de 0,01118%). Já para as 
pessoas jurídicas, a alíquota anual 
passa de 1,5% (atual alíquota diá-
ria de 0,0041%) para 2,04% (diária 

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

Em vigor, novas alíquotas do 
IOF elevam custo de crédito
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ALMEIDA LIMA, ADELSON SANTANA DE OLIVEIRA, RENALY LIMA DE OLIVEIRA, GLAUCO 
FONSECA DE MORAIS, WALTER FONSECA DE MORAIS, ERIVELTON FERNANDES LIRA, 
LÚCIO FLÁVIO DE ALMEIDA LIMA, CARLOS ANTÔNIO DE ANDRADE CAVALCANTI, JUAREZ 
MENEZES DA SILVA, RUBEM FARIAS DE QUEIROZ. O prazo para impugnação de candidaturas 
é de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste Edital de Aviso. Itabaiana(PB), 17 de setembro 
de 2021. Tiago Barbosa Macena – Presidente – SEEB-Itabaiana e Região – CPF:008.798.824-18.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO E TECELAGEM DE 
JOÃO PESSOA

Com base territorial nos Municípios de Cabedelo, Conde, Alhandra e Caaporã
C.G.C 09.302.092/0001-39 Fundado em 12.01.1977. Reconhecido em 12.03.1979 

Processo 323831
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de João 
Pessoa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias convoca todos os trabalhadores(a) 
integrantes da categoria profissional para participarem de uma Assembléia Geral Extraordinária 
a realizar-se no dia 27 de Setembro de 2021, às 14:00 horas em primeira convocação com 2/3 
dos trabalhadores da Categoria e às 15:00 horas em segunda e última convocação com qualquer 
número de trabalhador(a) presente na sede desta entidade sindical, localizada na Rua Visconde de 
Itaparica, 64 - Varadouro João Pessoa- PB, participarão  desta  assembleia os trabalhadores(a) de 
acordo com os municípios da base territorial acima, para deliberarem a seguinte pauta: A) Discus-
são, Votação e Aprovação ou não da pauta de reivindicações em forma clausulada a ser enviada 
à categoria patronal, B) Autorização para o Sindicato obreiro iniciar as negociações e ao término 
celebrar acordos coletivos de trabalho, convenção coletiva de trabalho ou ajuizar dissídio coletivo de 
trabalho com ou sem greve C) Autorização para a diretoria da entidade sindical manter assembléia 
permanente para aprovação de acordos coletivo em separado por empresa ou convenção coletiva 
de trabalho D) Discussão, Votação, Aprovação ou não da Autorização para o Sindicato obreiro 
efetuar desconto de Custeio Sindical e Taxa Assistencial.

 João Pessoa, 20 de Setembro de 2021. 
 Jeane Silva Souza

Presidente

*EDITAL DE CONVOCAÇÃO*
Pelo presente, ficam convocados os associados do SINSERDE-Sindicato dos Servidores Pú-

blicos Municipais de Desterro-PB CNPJ:07.641.952/0001-33 a participarem da Assembleia Geral 
que se realizará no dia 24/09/2021 na Rua Travessa Nossa Senhora da Conceição, centro, CEP 
58.695-000, Desterro-PB, em 1ª (primeira) chamada às 10:00 horas, em 2ª (segunda) chamada, às 
10:30 horas, para deliberar quanto à APROVAÇÃO DA:1)RATIFICAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
PARA DECIDIR AS ELEIÇÕESDA DIREÇÃO SINDICAL OCORRIDA EM 16/10/2020, EM RAZÃO 
DA FALTA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCU-
LAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 7° PARAGRAFO ÚNICO DO ESTATUTO. 2)O QUE OCORRER.

Desterro-PB, 20 deSetembro de 2021
FABIANO MEDEIROS DE LIMA

PRESIDENTE
CPF: 063.213.314-73

SINTEPS-CG SINDICATO DOS TRABALHADORES NA S EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOSDE CAMPINA GRANDE-PB – CNPJ: 01.559.792/0001-00 

CAMPINA GRANDE-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL

O SINTEPS-CG, através de sua diretoria fundamentada no Art. 8º, letra “c”, Art. 30, 31 e 39 do 
Estatuto da entidade, convoca todos os trabalhadores associados há 06 (seis) meses no sindicato 
e com no mínimo 01 ano de categoria e quites com suas obrigações sindicais, conforme Art. 32, 
letras “b” e “c” e Art. 36 e 37 do Estatuto da Entidade, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
ELEITORAL a realizar-se no dia 28 e 29 de outubro de 2021(vinte oito e vinte e nove de outubro de 
dois mil e vinte e um) das 8h00 às 17h00 na sede do SINTEPS-G, situado na Rua João de Lemos 
Pessoa n°95 Bairro: Sandra Cavalcante, Campina Grande - PB. 

O prazo para registro de Chapa será de dez dias corridos a contar do dia 22/09/2021 (vinte e dois 
de setembro de dois mil e vinte e um ) encerrando-se no dia 01/10/2021 (primeiro de outubro de dois 
mil e vinte e um ), na secretaria do sindicato no horário das 8:00h as 12:00h e das 13:00h as 17:00h;
 O prazo para impugnação de candidaturas será de 05(cinco) dias úteis após a publicação do 

registro de chapas no Diário Oficial do Estado da Paraíba.
 Haverá uma 2ª votação no dia 16/11/2021 (dezesseis de novembro de dois mil e vinte e um) 

das 8:00h as 17:00h no mesmo local, caso não seja atingido o quórum em 1º votação, com pelo 
menos um terço 1/3 dos eleitores inscritos para a primeira convocação.

Este edital de convocação estará afixado na sede do SINTEPS-CG, na Caixa Econômica Federal, 
Hospital Universitário Alcides Carneiro, UEPB, UFCG, Escolas Estaduaise frente de serviços que 
compreende o município de Campina Grande(PB).

Campina Grande (PB), 21 de setembro de 2021
Alexandre Pereira da Silva
Presidente do SINTEPS-CG

CT BEIRA RIO FITNESS ACADEMIA LTDA, inscrita no CNPJ 23.175.796/0001-19, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU junto a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a LO (LICENÇA de OPERAÇÃO) 
para as Atividades de condicionamentos físicos. Rua Abílio Teixeira de Vasconcelos, 131, Sala 101, 
Tambauzinho, João Pessoa/PB, CEP 58.042-340.

COINBRA – Construtora e Incorporadora Brasileira Sociedade Empresária Ltda. 
CNPJ:19079237/000138, torna público que requereuà SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia e Licença de Operação para construção de 
unidade residencial Multifamiliar situado na RuaRadialista Antônio Assunção de Jesus, Qd. M, Lote 
7A, Praia do Poço, Cabedelo, PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

A CIAGRO INCORPORAÇÕES CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA E AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ: 
10.946.564/0001-75, torna público que requereu à SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente de João 
Pessoa, a Licença Prévia para o Residencial Ilhas Caymam, localizado na Rua Kleonyce Corrêa, 
quadra: 192 lote: 344, Loteamento Parque do Sol III, Gramame, João Pessoa – PB.

LAMARCK MEIRA ARAUJO CPF: 036.668.874-06, torna público que REQUEREU da SEMAPA –
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA DE OPERAÇÃO PMC
para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR Situado RODOVIA VIA LITORANEA CON-
DOMINIO VILAS PONTA DE CAMPINA QD ‘A’ LT 13, PONTA DE CAMPINA – CABEDELO –PB. 

A EMPRESA, CONCRETIZE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 
12.231.877/0001-72, VEM POR MEIO DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU DA SEMAM 
(SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) A LICENÇADE INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM 
PRÉDIO USO R6, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR FENELON PINHEIRO DA  CÂMARA, S/N,  
ST. 28; QD. 042; LT. 0297, CRISTO REDENTOR, NESTA CAPITAL.

A empresa CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A, pessoa jurídica conforme CNPJ 
01.883.378/0003-05, fiel proprietária de uma área de terras de 892.588,99m² localizada na alça 
leste no bairro Mirante nesta cidade de Campina Grande-PB, vem por meio desta publicar que 
solicitou a SESUMA – CAMPINA GRANDE/PB, a partir desta secretaria uma AUTORIZAÇÃO 
PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO – USO ALTERNATIVO DO SOLO - LIMPEZA DE ÁREA.

ELYTON DANTAS COELHO, CPF 504.298.504-25, torna público que requereu à SEMAPA - Se-
cretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura, à LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO, para 
construção de UMA CASA RESIDENCIAL  no LOTE DE TERRENO nº 07 da Quadra 18, situado na 
Rua Analia moraes, 544, Jardim Camboinha, Bairro Camboinha, Cabedelo - PB.

Lamara Mirna Brasileiro Andrade, CPF 050.451.204-84, torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretária do Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a Licença de Instalação para uma 
construção unifamiliar situada à Margem Direita da BR 230, sentido Cabedelo/João Pessoa, Km 
10,5, Cond. Alpha Village – Amazônia Park, Quadra 02, Lote 10, Cabedelo/PB.

DM RECREAÇÃO E LAZER EIRELI COM CNPJ 27.341.554/0002-90, torna público que requereu 
a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de OPERAÇÃO para ATIVIDADES DE FOOD 
TRUCK, situado na AV. JOÃO MAURÍCIO, 891, MANAÍRA, JOÃO PESSOA – PB.

SUPERMERCADO SÃO JOSÉ EIRRELI, INSCRITO COM O CNPJ:08.402.374/0001-45, TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE JOÃO PESSOA, 
A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM GERAL, COM 
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADO, SITUADO NA RUA 
FLODOALDO PEIXOTO FILHO, Nº 872, VALENTINA -JOÃO PESSOA-PB.

KV COMERCIO VAREJISTADE ALIMENTOS LTDA- KI PREÇO VALENTINA,INSCRITO COM O 
CNPJ:31.632.838/0001-21, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM-SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE DE JOÃO PESSOA , A RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA 
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADO, SITUADO NA RUA COMERCIANTE ALVARO ANTERO 
NASCIMENTO, Nº 216, GRAMAME-JOÃO

Saite Indústria de Produtos de Desinfecção e Sanitização LTDA, CNPJ Nº 16.974.049/0001-85, 
torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo, a Licença de Operação, para Fabricação de Cloro e Álcalis Situado á Rua Santa Sofia, 
Nº 225, Renascer, Cabedelo-PB.

O Procon de Cabedelo ini-
ciou um Mutirão de Renegocia-
ção de Dívidas, em parceria com 
a Cagepa, Energisa, Oi e bancos. 
A ação vai contar com condições 
especiais para que os consumido-
res parcelem seus débitos e regu-
larizem a sua situação financeira. 
A iniciativa segue até o próximo 
dia 24. Para participar, o cidadão 
deve comparecer à sede do Pro-
con Municipal (localizada à Rua 
Isaías da Silva Oliveira, 1210, Jar-
dim Brasília), das 8h às 14h, por-
tando os documentos pessoais.

“A iniciativa tem o objetivo 
de informar fornecedores e con-
sumidores, bem como restabe-
lecer o equilíbrio do orçamento 
doméstico das famílias que estão 
endividadas e precisam manter o 
nome limpo, longe de qualquer 
inscrição em cadastros de prote-
ção ao crédito”, explica o secretá-
rio do Procon de Cabedelo, Jere-
mias Dornelas.

Cabedelo abre 
mutirão para 
renegociação 
de dívidas 

de 0,00559%). Ou seja, a nova tarifa 
vai ser aplicada, por exemplo, quan-
do alguém entrar no cheque espe-
cial ou atrasar a fatura do cartão e 
em financiamentos.

Vale destacar que os novos 
valores serão cobrado apenas na 
alíquota diária dessas operações 

de crédito. Nesses casos, a base 
de cálculo é o valor do principal 
de cada liberação. Um exemplo: 
quem cair no rotativo do cartão 
de crédito será cobrado em 0,38% 
do valor mais uma taxa diária de 
0,01118%. A mesma alíquota será 
aplicada no empréstimo consig-

nado e no cheque especial.
Outro ponto importante é que 

o decreto deixa de fora da cobran-
ça das novas alíquotas as pessoas 
jurídicas do Simples Nacional. Para 
elas, permanece a atual alíquota 
para operações diárias de crédito, 
que 0,00137% ao dia.

Reajuste vai ser aplicado, 
por exemplo, quando alguém 
entrar no cheque especial 
ou atrasar a fatura do cartão 
e em financiamentos

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Até a próxima sexta-feira, empregadores e empregados poderão resolver litígios trabalhistas em todo o país

A Justiça do Trabalho 
iniciou ontem a Semana 
Nacional de Conciliação e 
Execução Trabalhista. Até 
a próxima sexta-feira, em-
pregados e empregadores 
que tenham intenção de 
resolver consensualmente 
um litígio trabalhista pode-
rão procurar os fóruns de 
todo país. 

Neste ano, a campanha 
tem o slogan Cada solução, 
um começo e faz alusão às 
dificuldades impostas pela 
pandemia de covid-19. Para 
a Justiça do Trabalho, a re-
tomada gradual das ativi-
dades econômicas pode ser 
uma oportunidade para as 
empresas quitarem as pen-
dências judiciais. 

Para participar, as par-
tes interessadas podem se 
inscrever nas atividades da 
semana nacional diretamen-
te nos Tribunais Regionais 
do Trabalho de sua região e 
agendar uma sessão de con-
ciliação no setor pré-proces-
sual dos Centros Judiciários 
de Solução de Disputas (Ce-
juscs). No caso de processos 
que já estavam em anda-
mento, a inclusão nas con-
ciliações foi agendada pelos 
respectivos juízos. 

Atendimentos
Criada em 2014, a se-

mana nacional tem histórico 
de 873 mil pessoas atendi-
das e 113 mil acordos ho-
mologados. Desde a criação, 
foram movimentados mais 
de R$ 3,4 bilhões para paga-
mento de dívidas trabalhis-
tas, R$ 129,4 milhões em 
recolhimentos previdenciá-
rios e R$ 18,5 milhões em 
recolhimentos fiscais. No 
ano passado, o evento não 
foi realizado devido à pan-
demia de covid-19.

Agência Brasil

Justiça inicia Semana Nacional 
de Conciliação Trabalhista

Edição: Marcos Pereira          Editoração: Bhrunno Maradona
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Foto: Divulgação/Vale

Após rompimento de barragem

Animais silvestres estão retornando à 
região de Brumadinho, em Minas Gerais

Animais silvestres afu-
gentados pelos rejeitos que 
vazaram da barragem B1, 
em Brumadinho (MG), es-
tão retornando à região, seu 
habitat original. De acordo 
com a Vale, registros de 50 
dispositivos de captura de 
imagens e calor já identifi-
cam diversos animais como 
jaguatiricas, tamanduás
-bandeiras, pacas, tucanos e 
uma onça-parda transitando 
novamente pela área. 

Ao todo, mais de 12 hec-
tares de áreas diretamente 
impactadas e áreas protegi-
das (Reserva Legal e Área de 
Preservação Permanente/
APP) já foram reflorestados. 
Além disso, foram instalados 
em uma área de 3,33 hecta-
res 11 poleiros artificiais, oito 
abrigos artificiais e 36 bebe-
douros para uso animal no 
entorno da região impactada.

Segundo a analista am-
biental da Vale e doutora 
em comportamento animal, 
Cristiane Cäsar, desde o rom-
pimento da barragem estão 
sendo realizadas várias ati-
vidades na região. Assim que 
são liberadas pelo Corpo de 
Bombeiros, são iniciadas as 
atividades de manejo e re-
florestamento do local. Para 
conseguir imagens dos ani-
mais foram instaladas câme-
ras em locais estratégicos. 

“Registramos diferentes 
tipos de animais logo depois 

do rompimento, com uma 
abundância menor. Mas os 
resultados que temos agora 
foram especificamente entre 
2020 e 2021, quando fize-
mos um monitoramento com 
câmeras em armadilhas foto-
gráficas que fazem o registro 
de vários desses animais – 
que são mais difíceis de se-
rem registrados de outra for-
ma”, argumentou a bióloga. 

A equipe é composta por 
botânicos, agrônomos, enge-
nheiros florestais, que traba-
lham na parte de refloresta-
mento – desde o processo de 
contenção da área para não 
acontecer erosão. Depois, a 
equipe começa com o plantio 
de mudas de plantas de árvo-
res da própria região. 

De acordo com a ana-
lista, já foram identificados 
até animais ameaçados de 
extinção, como onça parda, 
jaguatirica e gato do mato. 
Também foram identificadas 
espécies de mamíferos, que 
são considerados disperso-
res de sementes. 

Recuperação
“Podemos citar qua-

ti, cachorro do mato, mão 
pelada. Esses animais são 
importantes porque conso-
mem os frutos de uma região 
já florestada e quando eles 
estão transitando em dife-
rentes áreas, já começamos 
a contar que a área está em 
recuperação, eles levam esse 
material com eles propician-
do a germinação da semente 

Heloisa Cristaldo
Agência Brasil 

A diretoria da Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) marcou para a 
próxima sexta-feira a reunião 
para concluir a votação da 
proposta de leilão para a ex-
ploração de serviços de aces-
so móvel usando a tecnologia 
5G, que amplia a velocidade 
da conexão móvel. A agência 
havia marcado a votação para 
a semana passada. Mas a de-
cisão foi adiada por um pe-
dido de vista do conselheiro 
Moisés Moreira. Os ministros 
ainda discutem algumas ade-
quações sobre o texto da pro-
posta para concluir a votação. 
A Anatel irá finalizar a pro-
posta após ela ter sido anali-
sada pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU). Apesar de um 
parecer da área técnica apon-
tando problemas e sugerindo 
mudanças, a maioria dos mi-
nistros votou pela aprovação 
da proposta da agência.

Anatel marca 
reunião 
para votar 
leilão do 5G

Jonas Valente
Agência Brasil

– que vem nas fezes desses 
animais”, afirmou. 

A polinização de plantas 
e a dispersão das sementes 
são importantes processos 
resultantes da interação 
entre animais e plantas. Na 
dinâmica natural das flores-
tas, a polinização é um dos 
mecanismos essenciais para 
o funcionamento dos ecos-
sistemas e manutenção da 
biodiversidade. Já a disper-
são de sementes determina 
a diversidade, abundância e 
distribuição das espécies de 
plantas e é feita por insetos, 
aves e mamíferos.

“[Quando há um desas-
tre ambiental] a gente sabe 
que os animais vão voltar. É 
um processo natural. A na-
tureza se reestabelece nor-

malmente, mas ficamos bem 
satisfeitos de ter visto que 
as ações que fazemos de re-
cuperação para as áreas iso-
ladas ou interrompidas pelo 
rejeito, elas possam se recu-
perar, e quando começamos 
a ver a fauna utilizando essas 
áreas em recuperação, como 
pontes construídas para que 
os animais pudessem pas-
sar de um lado para o outro, 
a gente começa a ver que o 
trabalho que vem sendo feito 
tem resultados e vale a pena”, 
avaliou Cristiane. 

Monitoramento
O professor de ecologia 

da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), Adria-
no Taglia, integra a equipe 
que monitora os efeitos do 

rompimento da barragem 
sobre a biodiversidade e 
das ações de restauração na 
região. O programa avalia 
como essas ações estão con-
tribuindo para o retorno das 
condições adequadas para 
fauna e flora da região que 
foi impactada pela tragédia. 

“A restauração da área 
que foi impactada começou 
há pouco tempo e não é toda 
área que está sendo recupe-
rada porque ainda tem mui-
to rejeito na parte do ribei-
rão que foi atingido, mesmo 
porque ainda há ações de 
buscas por desaparecidos 
naquela região. Então, tem 
algumas áreas que não po-
dem ser alvo do processo 
de restauração ambiental”, 
explicou Taglia.

Ao todo, mais de 12 hectares de áreas diretamente impactadas e áreas protegidas já foram reflorestados
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PB é divulgada em agências 
de viagens de Minas Gerais
Ação conjunta da PBTur e Associação dos Hotéis está focada na chegada de voos charter da Azul, programados para o verão

Entre dezembro deste 
ano e fevereiro de 2022, du-
rante todo o verão (alta es-
tação turística), o Aeroporto 
Castro Pinto vai receber dois 
voos charter semanais da 
companhia Azul Linhas Aé-
reas vindos diretamente de 
Minas Gerais. Os passageiros 
são turistas das cidades de 
Uberlândia e da capital, Belo 
Horizonte.

Com o objetivo de im-
plementar a divulgação dos 
voos, a Empresa Paraiba-
na de Turismo (PBTur) e a 
Associação dos Hotéis na 
Paraíba (ABIH-PB) inicia-
ram ontem - e vai até o dia 
30 - uma “série blitzen” de 
visitas nas agências de via-
gens franqueadas e lojas da 
operadora de turismo Azul 
Viagens.

A perspectiva, segun-
do a presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, é de que se-
jam visitadas entre os dias 
20 a 30 de setembro cerca 
de 60 agências de viagens 
credenciadas nas regiões de 
Uberlândia e Belo Horizonte. 
Nessas abordagens, os técni-

cos da PBTur e da ABIH pa-
raibana irão distribuir kits 
promocionais (sacolas e ca-
misetas de algodão colorido, 
doces - nego bom -, além de 
folhetearia do destino e dos 
hotéis). “Temos que ter em 
mente que os voos são freta-
dos e precisamos fortalecer 
a divulgação com os agentes 
de viagens que vendem os 
pacotes e junto ao consumi-
dor final”, explicou.

Além do trabalho de 
corpo a corpo junto aos 
agentes de viagens das duas 
cidades, será realizado pela 
própria Azul Viagens uma 
divulgação massiva em suas 
plataformas digitais e por 
anúncios feitos pelos comis-
sários de bordo dos voos da 
companhia aérea por todo o 
Brasil. “Estamos estreitando 
nossa parceria com a Azul, 
pois o número de passagei-
ros da companhia aérea que 
visitam o Destino Paraíba 
vem aumentando ano a ano”, 
diz Ruth Avelino.

Segundo dados da pró-
pria Azul Viagens, foi regis-
trado um incremento nas 

vendas de pacotes de cerca 
200% em 2021, se compa-
rado a 2019, antes da pan-
demia. Ruth Avelino explica 
que esse volume de vendas 
deve aumentar ainda mais 
por conta de todo trabalho 
de divulgação que o Gover-
no do Estado, por meio da 
Secretaria da Comunicação 
(Secom) e da PBTur, está fa-
zendo junto à Azul. “Estamos 
trabalhando com afinco para 
que o turismo paraibano vol-
te a ter números de antes da 
pandemia e esperamos que 
essa parceria com a operado-
ra e a companhia aérea Azul 
Linhas Aéreas continuem a 
dar bons frutos”, afirmou.

Parceria firmada

Incêndios criminosos em canaviais serão rastreados
Um grupo de trabalho 

com o objetivo de rastrear e 
denunciar às autoridades po-
liciais as autorias de incêndios 
criminosos e ilegais em cana-
viais paraibanos foi formaliza-
do, na última sexta-feira (17), 
durante reunião de represen-
tantes da Companhia Ener-
gética da Paraíba (Energisa) 
e diretoria da Associação dos 
Plantadores de Cana da Paraí-
ba (Asplan).

Só este ano, segundo 
dados da Energisa, já foram 
registradas mais de 140 ocor-
rências no estado e o tempo 
seco (que ainda seguirá até 
dezembro), associado às altas 
temperaturas e atitudes do-
losas, já fizeram com que 400 
mil unidades consumidoras 
de energia na Paraíba ficas-
sem sem o fornecimento do 
serviço.

Os produtores de cana, 
que repudiam essa prática 
ilegal e criminosa, também 
temem por mais perdas na 
safra, já que também são pre-
judicados com essas ocorrên-
cias de queimadas criminosas.

Durante a reunião, da 
qual participaram a gerente 
de Distribuição e Manutenção 
da Energisa na Paraíba, Da-
nielly Formiga, o coordenador 

de Operações, Júlio César Ca-
listo e o coordenador de Ma-
nutenção, Eduardo Assunção, 
foi criado um grupo de What-
sApp onde todos os envolvi-
dos terão acesso a localização 
e informações sobre focos de 
incêndios.

A ideia é tornar mais 
rápido o acesso ao local e a 
descoberta da autoria. Vale 
lembrar que a maior parte dos 
focos de incêndio nas planta-
ções de cana tem origem nas 
áreas limítrofes com rodovias 
e geralmente ficam próximo 
à comunidades. Bitucas de 
cigarro, fósforos e limpeza de 
terrenos com fogo são alguns 
dos exemplos dessas condu-
tas.

“São perdas irreparáveis. 
O tempo todo sou vítima des-
ses incêndios, já perdi quase 
cinco mil toneladas de cana e 
ainda respondi na Justiça por 
um ato que não cometi”, disse 
o diretor-tesoureiro da As-
plan, Oscar  Gouveia.

O constrangimento de 
ser apontado como responsá-
vel pelos focos de incêndios 
tem sido uma preocupação 
para o segmento dos planta-
dores de cana. A produtora de 
cana Ana Cláudia Santana co-
mentou a respeito, afirmando 

que é uma questão cultural. 
“Fazemos tudo controlado. 
Isso já é uma questão cultural 
de achar que o produtor, pe-
queno ou grande, é sempre o 
responsável por tudo de mau 
que acontece”, comentou.

O vice-presidente da 
Asplan, Raimundo Nona-
to Siqueira, lembrou que o 
produtor não faz queimadas 
durante o dia e que todas as 
queimadas realizadas pe-
los integrantes associados 

à Asplan são controladas e 
programadas, inclusive com 
aporte de carros-pipa, caso 
haja alguma intercorrência.

“É mais seguro reali-
zar a queimada pela noite, 
quando as temperaturas 
são mais baixas e quando 
a vegetação está mais úmi-
da, restringindo o alastra-
mento do fogo, e os ventos 
são mais fracos. Observem 
os horários dos incêndios. 
Nós não queimamos cana 

assim e nem durante o dia 
e também fazemos com o 
auxílio de carro-pipa e le-
vando em consideração 
as condições ambientais 
favoráveis como força e a 
direção do vento, que dire-
ciona o fogo, fazendo com 
que ele queime com maior 
ou menor rapidez”, disse o 
dirigente, lembrando que 
queimadas durante o dia é 
fogo criminoso.

O produtor José de Souza 

deu seu depoimento à equipe 
da Energisa sobre os incêndios 
criminosos: “Tenho cana há 18 
anos e nunca coloquei fogo de 
forma desordenada e nem na 
cana do vizinho. Inclusive já 
adiei diversas vezes por não ter 
as condições favoráveis ou o 
carro-pipa não estar comigo na 
ocasião. No entanto, já fui cul-
pado por incêndio criminoso 
sem ter nada a ver com o acon-
tecido”, desabafou o produtor.

O coordenador de ope-
rações da Energisa, Júlio Cé-
sar Calisto, destacou que a 
reunião foi um aprendizado 
e que a ideia é justamente a 
de cooperação entre entida-
des para que se saiba como 
agir. “Aprendi muito hoje. Vi 
que o produtor não põe fogo 
na cana durante o dia, por 
exemplo, porque não tem 
como controlar pela tem-
peratura e ventos. Então, 
temos muito a ganhar com 
essa comunicação mais dire-
ta”, comentou ele, que, junto 
à sua gerente Danielly For-
miga, já saiu do encontro na 
Asplan com a sugestão de se 
montar um mapa cronológi-
co de toda a safra, bem como 
os trajetos de escoamento 
da safra para o acompanha-
mento direto da Energia.

O Concurso de Vinhos 
e Destilados do Brasil é rea-
lizado, anualmente, há 20 
anos e é o único dedicado 
exclusivamente a produtos 
nacionais. De acordo com 
dados do evento, produtos 
que conquistam medalhas 
no concurso registram, 

aproximadamente, aumento 
de 30% em vendas. As ca-
chaças paraibanas tiveram 
um desempenho de desta-
que e 15 rótulos do estado 
foram premiados.

O objetivo do concurso 
é valorizar a produção na-
cional, estimular a procura 
pela qualidade e servir de 
referência segura ao consu-
midor. A vigésima edição foi 

realizada em São Paulo-SP, 
entre 30 de agosto e 1º de 
setembro de 2021, para rea-
firmar a qualidade dos vi-
nhos e destilados nacionais, 
promover e estimular a ven-
da dos produtos e elevar a 
visibilidade do participante.

Realizado com degus-
tações às cegas, tem um júri 
com jornalistas e comprado-
res de bebidas mundiais, ga-

rantindo isenção e divulgação 
das análises. Os resultados 
foram divulgados através de 
uma transmissão on-line diri-
gida por Eduardo Viotti.

O Engenho São Paulo, 
em Cruz do Espírito Santo, 
arrebatou cinco prêmios: 
a cachaça Cigana Heritage, 
Cigana Carvalho e São Paulo 
Cristal ganharam Medalha 
de Ouro, e a cachaça São 

Paulo Original e a  Caipira 
foram Medalha de Prata.

O Engenho Triunfo, de 
Areia, ganhou Medalha de 
Ouro com as cachaças Triunfo 
Prata e Triunfo Jaqueira, e Me-
dalha de Prata com a Cachaça 
Triunfo Castanheira. O Enge-
nho Nobre, em Cruz do Espí-
rito Santo, ganhou Medalha 
de Ouro com a cachaça Nobre 
Sensações Carvalho e Meda-

lha de Prata com a cachaça 
Nobre Sensações Umburana.

A Cachaça Saqueira Pra-
ta Freijó, do município de 
Aparecida, faturou a Meda-
lha de Ouro, e as Cachaças 
Pai Vovô Amburana Prata, de 
Sousa, Cobiçada Premium, 
de Serraria, Baraúna Umbu-
rana, de Alhandra e Turmali-
na da Serra, de Areia, recebe-
ram Medalha de Prata.

15 cachaças paraibanas são premiadas
Rosa Aguiar
Especial para A União

De acordo com a Energisa, mais de 140 ocorrências de incêndios foram registradas este ano no Estado

Foto: Fotos Públicas

Foto: Reprodução

Cerca de 60 agências 
em Uberlândia e
Belo Horizonte
serão visitadas

Agenda

Para a PBTur, os voos são fretados, mas há a necessidade de fortalecer a divulgação com os agentes de viagem



Vitória sobre o Jacuipense, após cinco jogos sem vencer, trouxe de volta o clima de otimismo na Maravilha do Contorno

A segunda-feira (20) foi 
dia de reapresentação na 
Maravilha do Contorno. Um 
retorno leve aos trabalhos 
após a vitória importante 
sobre o Jacuipense no Almei-
dão na penúltima rodada. 
Com três pontos na conta e 
presença no G4 assegurada, 
o Belo agora volta todas as 
suas atenções para a rodada 
final da primeira fase da Sé-
rie C contra o já rebaixado 
Santa Cruz, em Recife. Um 
empate pode selar a classi-
ficação para o quadrangular 
do acesso, mas o time tra-
balha com o único pensa-
mento para não depender de 
resultados de outros jogos: 
vitória.

O treinador Gerson Gus-
mão ressaltou que o triunfo 
sobre o Jacuipense foi muito 
importante para dar fim a 
uma sequência que o Belo 
vinha de cinco jogos sem 
vitórias. O combo de maus 
resultados, aliás, foi o que 
levou o clube de João Pessoa 
a se complicar na classifica-
ção para fase seguinte, tendo 
em vista que chega na última 
rodada ainda lutando para 
chegar ao quadrangular que 
pode dar o tão sonhado aces-
so à torcida botafoguense.

“Importante vitória, a 
gente sabia da necessidade, 
principalmente por conta 

dessa sequência de resulta-
dos ruins, que a gente pre-
cisava de um resultado po-
sitivo para premiar esses 
atletas, para aumentar a con-
fiança num momento impor-
tante da competição que é a 
última rodada e que a gente 
vai buscar essa classificação”, 
comentou Gerson.

E os trabalhos para o 
jogo diante do Santa Cruz, 
no Estádio do Arruda, inicia-
ram na segunda-feira, com a 
reapresentação dos atletas 
na Maravilha do Contorno. 
Nesta terça-feira (21), de 
acordo com a programação 
divulgada pelo clube, os atle-
tas ganham um descanso e 
retornam amanhã (22) aos 
treinos com foco no jogo de-
cisivo. O Belo ocupa a quarta 
posição do Grupo A da Sé-
rie C, com 26 pontos. Acima 
dele, Manaus com os mes-
mos 26, Tombense e Paysan-
du, ambos com 27.

O equilíbrio entre as 
equipes do Grupo A, que foi 
a tônica em toda competi-
ção, se manteve até a roda-
da derradeira, com o Belo 
com chances de assumir a 
liderança ao término da 18ª 
rodada da primeira fase da 
Série C. Para terminar em 
primeiro lugar, o Belo preci-
sa vencer o Santa Cruz fora 
de casa e torcer por tropeços 
de Paysandu e Manaus, que 
fazem confronto direto em 
Belém, e do Tombense, que 

também faz um jogo em casa 
que pode valer a classifica-
ção diante do Volta Redonda, 
que corre por fora e ainda 
tem chances de classificação 
à próxima fase.

De acordo com o treina-
dor Gerson Gusmão, a vitória 
diante do Jacuipense dimi-
nuiu a pressão sobre o alvi-
negro da estrela vermelha. 
O comandante do Belo des-
tacou, porém, que o time já 

havia apresentado um bom 
futebol nas partidas em que 
não conseguiu vencer. Para 
ele, a vitória poderia ter vin-
do antes, mas, mesmo assim, 
celebrou o retorno do clube 
aos resultados positivos.

“Acho que em outros 
jogos nós merecíamos um 
resultado de vitória e acaba-
mos não saindo vencedores. 
Sabíamos que precisávamos 
jogar bem e principalmente 

vencer. A equipe vinha nos 
últimos jogos em uma cres-
cente, acho que fez mais um 
jogo seguro defensivamente, 
não corremos muitos riscos 
e conseguimos o resultado 
que tanto queríamos, que 
era a vitória, para irmos para 
última rodada dependendo 
só da gente, em busca de 
resultado para garantir a 
classificação”, explicou.

Na sequência da prepa-

ração para o último jogo da 
primeira fase, o Belo treina 
em dois períodos amanhã, 
faz novo treino na quinta-
feira (23) à tarde, e encerra 
a preparação na sexta-feira 
pela manhã, quando viaja 
rumo à capital pernambuca-
na. A partida diante do Santa 
Cruz, rebaixado à Série D 
do Campeonato Brasileiro, 
acontece no sábado (25), às 
17h, no Estádio do Arruda.

Vitória motiva o Botafogo 
para a ‘decisão’ em Recife
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Estádios
A discussão em torno do retorno do público aos 
estádios continua, mas CBF segue proibindo reunião 
de torcedores nos jogos. Página 23
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Série C Grupo A

CLASSIFICAÇÃO PG J V E D GP GC SG

1º Paysandu 27 17 7 6 4 21 20 1

2º Tombense 27 17 6 9 2 21 12 9

3º Manaus 26 17 7 5 5 21 23 -2

4º Botafogo-PB 26 17 6 8 3 16 10 6

5º Ferroviário 24 17 5 9 3 14 11 3

6º Volta Redonda 23 17 5 8 4 19 15 4

7º Altos 21 17 5 6 6 19 20 -1

8º Floresta 18 17 3 9 5 14 17 -3

9º Jacuipense 15 17 2 9 6 10 19 -9

10º Santa Cruz 11 17 2 5 10 10 18 -8

18ª RODADA
Sábado, 25/09/2021, Curuzu, às 17h

PAySAnDu X MAnAuS FC

Sábado, 25/09/2021, Vovozão (CE), às 17h

FERROViáRiO X FlOREStA

Sábado, 25/09/2021, Barradão, às 17h

JACuiPEnSE X AltOS

Sábabo, 25/09/2021, Arruda, às 17h

SAntA CRuz X BOtAFOGO-PB

Sábado, 25/09/2021, Raulino de Oliveira, às 17h

VOltA REDOnDA X tOMBEnSE

Foto: Suelânio Viegas/ Botafogo

O atacante Welton comemorando o seu gol, que deu a vitória ao Botafogo diante do Jacuipense e garantiu o clube no grupo de classificação

Campinense já treina para a próxima fase da Série D

O Campinense retornou 
seus treinos ontem (20) após 
passar nos pênaltis para fase 
de oitavas de final na Série D. O 
trabalho comandado pelo trei-
nador Ranielle Ribeiro foi feito 
em dois turnos, pela manhã 
foi feito um treino físico com 
atletas que atuaram menos 45 
minutos no jogo diante do Ser-
gipe e os não relacionados, e à 
tarde, treino regenerativo com 
os que jogaram mais de 45 mi-
nutos na partida anterior.

A classificação veio com 
muita emoção e com mais uma 
atuação de gala do goleiro ru-
bro-negro Mauro Iguatu. A 
estrela do arqueiro brilhou nas 
cobranças de pênaltis após o 
empate em 1x1 no tempo re-

gulamentar. Mauro defendeu 
duas cobranças do time do 
Sergipe e converteu o quarto e 
último gol da Raposa na vitória 
por 4x2 nos pênaltis. 

Ranielle Ribeiro destacou 
que a classificação mais sofri-
da do que o esperado deixou 
lições para o grupo de atletas, 
mas destacou a qualidade dos 
jogadores do Campinense nas 
penalidades. “Nós não quería-
mos que a classificação acon-
tecesse nos pênaltis, fizemos 
todo esforço para definir no 
tempo normal, não aconte-
ceu infelizmente, mas graças a 
Deus, como a gente bem falou, 
os meninos bateram muito 
bem e Mauro foi magistral nas 
defesas que fez”, comentou.

Ainda de acordo com o 
comandante raposeiro, os dois 
jogos contra o Sergipe deixa-

ram lições para o Campinense. 
“As lições que devemos tirar, e 
isso já foi cobrado no vestiário 
mesmo com a comemoração, é 
justamente a criação das opor-
tunidades que tivemos e não 
convertemos em gols.  Aqui a 
gente fez o gol de pênalti com 
Fábio, depois tivemos várias 
oportunidades com Fábio, com 
Matheus, com Cláudio, foram 
três chances reais. Se a gente 
contabilizasse essas chances, 
terminava o primeiro tempo 
com 4x0”, ressaltou.

O foco da Raposa agora 
está voltado completamente 
para as partidas das oitavas 
de final. O Campinense espera 
uma definição do adversário 
da próxima fase, que pode 
ser o Guarany de Sobral do 
Ceará ou o Alvez do Acre (até 
o fechamento desta edição, 

o adversário do Campinense 
ainda não tinha sido defini-
do). As datas das partidas 
das oitavas de final da Série 
D ainda não foram divulgadas 
pela Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF).

Na sequência do sonho do 
acesso à Série C, o treinador do 
Campinense é enfático sobre 
as críticas que o time recebeu 
e a pressão de conquistar a as-
censão à terceira divisão. “Eu 
não tenho problema nenhum 
em receber críticas, e eu como 
comandante tenho que absor-
ver essas críticas e sei muito 
bem lidar com elas, tanto que 
eu nem quis falar durante toda 
a semana, porque a pressão es-
tava voltada para mim e eu não 
queria transferir e nunca vou 
transferir para nossos atletas”, 
concluiu.

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Foto: Ascom/ Campinense
André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Mauro Iguatu foi o grande herói da classificação do Campinense 



Oficializado ontem, treinador do Flamengo vai acumular funções e preparar o Brasil para as Olimpíadas de Paris

Gustavo de Conti, é o 
novo técnico da Seleção Bra-
sileira Masculina de Basque-
te. O anúncio foi feito nessa 
segunda-feira pela Confede-
ração Brasileira de Basketball 
(CBB). Aos 41 anos, o trei-
nador do Flamengo, que irá 
acumular as duas funções, 
assume o Brasil no ciclo olím-
pico de Paris-2024 com a am-
bição de levar o país de volta 
à Olimpíada após ausência 
em Tóquio-2020.

Natural da cidade do Rio 
de Janeiro, nascido no bairro 
da Tijuca, Gustavo de Conti 
mudou-se cedo para São Pau-
lo e começou no basquete aos 
sete anos, como armador, no 
Corinthians, Monte Líbano, 
Ypiranga e por último o Pau-
listano. Ele começou como 
técnico da base em 1997, no 
Ypiranga, quando ainda era jo-
gador do Paulistano, e depois 
foi para o próprio Paulistano, 
como treinador nas categorias 
de base, até chegar ao adulto.

Com a chegada de Gus-
tavo de Conti, a Seleção Bra-
sileira volta a ter um técnico 
nascido no Brasil após 13 
anos. O último foi Lula Ferrei-
ra, que deixou em 2008 para 
o espanhol Moncho Monsalve 
assumir. Ele chega para subs-
tituir o croata Aleksandar 
Petrovic, técnico do Brasil nos 
últimos quatro anos.

"Agradeço ao presidente 
Guy (Peixoto Jr.) pelo convite 
e ao Flamengo pela liberação 
para seguir no clube e treinar 
também a seleção. É a realiza-
ção de um sonho e um desafio 
na minha carreira. Desde que 
comecei como treinador de 
basquete, nas categorias de 
base do Ypiranga e depois no 
Paulistano, por quase 24 anos 
de carreira, trabalhei com 
esse objetivo. Não será uma 

trajetória fácil, o basquete 
mundial é muito equilibra-
do, mas tenho certeza que 
podemos entrar em todas as 
competições para brigar por 
coisas boas. Aproveito para 
pedir a união de toda a co-
munidade do basquete, pois 
precisaremos de todos para 
atingir esse objetivo", disse.

Hegemônico no Bra-
sil nas últimas temporadas, 
Gustavo de Conti é tricam-

peão nacional, por Paulista-
no (2017-2018) e Flamengo 
(2018-2019 e 2020-2021), 
campeão da última Cham-
pions League Américas pelo 
clube rubro-negro, além de 
campeão paulista em 2017 
pelo Paulistano, bicampeão da 
Copa Super 8 (2018 e 2020-
2021) e tricampeão carioca 
com o Flamengo em 2018, 
2019 e 2020. Foi eleito o me-
lhor técnico do país nos anos 

de 2014, 2017, 2018 e 2021.
"Gustavo é o grande téc-

nico da geração de treinado-
res brasileiros e chegou a hora 
de termos um técnico do nos-
so país dirigindo a seleção no-
vamente. Os títulos conquista-
dos pelo De Conti nos últimos 
anos falam por si só, mas o 
respeito dos atletas, de toda 
a comunidade do basquete 
e todo o nosso estudo antes 
de realizar essa escolha nos 

deixa tranquilos e confiantes 
que Gustavo fará um grande 
trabalho na Seleção Brasileira. 
Desejo toda a sorte do mundo 
para ele nessa missão", afir-
mou o presidente da CBB.

A contratação de Gusta-
vo de Conti pela CBB é tam-
bém um retorno para casa. 
Em 2012, o técnico passou a 
fazer parte da comissão téc-
nica do Brasil, onde ficou até 
2016, quando Aleksandar 
Petrovic assumiu. O treina-
dor brasileiro chega como 
"head coach" do departa-
mento que tem Diego Jeleila-
te como diretor do basquete 
masculino, em uma parceria 
de longa data que vem desde 
o Paulistano e agora também 
está junta no Flamengo.

Primeira missão
O primeiro compromis-

so de Gustavo de Conti com 
o Brasil é em novembro, pela 
abertura das Eliminatórias 
do Mundial de 2023. O Brasil 
faz dois jogos contra o Chile, 
nos dias 26 e 27, com horá-
rios e local ainda a serem 
definidos. A competição irá 
classificar sete seleções do 
continente para o Mundial. 
Posteriormente, na própria 
competição, duas seleções 
das Américas avançam dire-
to para Paris-2024 (as duas 
de melhor campanha). As de-
mais melhores ranqueadas 
jogam o pré-olímpico.

Agência Estado 

Gustavo de Conti será o novo 
técnico da Seleção de Basquete
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Festa paraibana
As nossas previsões se confirmaram e 

os times paraibanos se deram bem na ro-
dada do final de semana das séries C e D do 
Campeonato Brasileiro. Na verdade, a única 
surpresa foi o fato que as vitórias de Campi-
nense sobre o Sergipe e do Botafogo sobre o 
Jacuipense foram bem mais difíceis e sofri-
das do que esperávamos. Foi muito sufoco e 
um teste para o coração dos torcedores das 
duas equipes.

Começando pelo Campinense, a Raposa 
mostrou durante todo o primeiro tempo, e 
parte do segundo, que era mais time do que 
o adversário. Saiu na frente no placar e man-
dou no jogo, mas repetiu os velhos erros de 
desperdiçar muitas oportunidades criadas 
durante a partida e isso quase custou caro 
no final. O que parecia ser uma vitória tran-
quila, passou a ser um sufoco. Quem não faz 
leva, e como o rubro-negro foi ineficiente 
nas conclusões, deu sopa para o azar, e 
tomou um gol de empate no final da parti-
da. Foi o suficiente para o desespero tomar 
conta dos jogadores do Campinense e fazer 

com que o adversário crescesse na partida. 
Por pouco, a vaca não foi para o brejo.

A decisão foi para a cobrança dos pênal-
tis e aí, mais uma vez, brilhou a estrela do 
excelente goleiro, Mauro Iguatu. Ele não só 
defendeu os pênaltis dos jogadores adversá-
rios, como marcou o dele, carimbando assim 
o passaporte do Campinense para a próxima 
fase da Série D. Agora, é se preparar para 
mais duas batalhas, ou uma guerra de 180 
minutos, como queiram, contra o adversário 
que só foi conhecido ontem à noite.

O sonho de chegar ao acesso à Série C 
está mais perto, mas antes de tudo é preciso 
treinar muito as conclusões para chegar lá. 
A tendência agora é que os jogos sejam mais 
difíceis, com menos oportunidades de gols, 
e não dá mais para dar sopa para o azar e 
deixar a decisão nas mãos de Mauro Iguatu.

Botafogo
No Botafogo, a história foi parecida, 

mas o Belo resolveu o jogo nos 90 minu-
tos, até porque não era um mata-mata, 

mas a obrigação de vencer era a mesma 
do Campinense. O time foi surpreendido 
por uma forte marcação alta do Jacui-
pense e demorou uns 30 minutos para 
conseguir tomar o domínio da partida. 

Depois de fazer as substituições 
necessárias, o Botafogo foi o time que se 
esperava. Partiu para cima do adversá-
rio, que passou o segundo tempo inteiro, 
sem perna para reagir, se defendendo no 
seu campo. Mas, a exemplo da Raposa, o 
Belo abusou de perder chances de gols. 
A pressão aumentava a cada minuto e o 
time se desarrumou, passou a ser mais 
coração do que razão. Na base do abafa. 
Finalmente, o Belo chegou ao gol da vitó-
ria, um resultado que deixou o clube em 
uma situação muito boa no G4 e depen-
dendo apenas de si para chegar à segun-
da fase da competição. 

No próximo sábado, o Botafogo 
vai enfrentar o lanterna e já rebaixado 
Santa Cruz, em Recife. Teoricamente um 
jogo fácil, mas se os jogadores e a co-

missão técnica pensarem assim, podem 
ser surpreendidos. Não existe jogo fácil 
nesta Série C, e neste caso, está em jogo 
a rivalidade entre Pernambuco e Paraíba 
e mais ainda, o Santa Cruz está sofren-
do uma pressão terrível de sua enorme 
torcida, que exige uma mudança para on-
tem, e não admite mais tantas derrotas. 
Por outro lado, tem clubes de olho neste 
resultado e torcendo por uma derrota do 
Botafogo. Para mim, não será uma sur-
presa se o homem da mala aparecer lá no 
Arrudão, oferecendo um “incentivo” para 
os jogadores da cobra coral, que andam 
com os salários atrasados.

Por estes motivos que citei, não 
espero um jogo fácil, mas acho que o 
Botafogo tem amplas condições de sair 
do Recife com uma vitória e a classifica-
ção garantida. Porém, não pode desper-
diçar tantas oportunidades de gol, como 
vem fazendo nos últimos jogos. Tem que 
matar a cobra, antes que ela dê o bote e 
solte o veneno.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Gustavo de Conti foi o escolhido para recuperar a Seleção Brasileira de Basquete Masculino, que sequer se classificou para os Jogos Olímpicos de Tóquio

Foto: CBB

Brasileiras festejam título sul-americano de vôlei e fim de ciclo

Pela 22ª vez na história, a 
Seleção Brasileira Feminina de 
vôlei conquistou o título do Sul
-Americano. Ele veio mesmo 
com uma derrota por 3 sets a 
1 para a Colômbia, a equipe da 
casa, na noite de domingo, no 
Ginásio Luís Francisco Castel-
lanos, em Barrancabermeja, 
mas a satisfação de todos era 
enorme pelo fechamento de 
mais um ciclo vitorioso.

"Foi mais um título impor-
tante para o Brasil. Temos que 
parabenizar também a Colôm-
bia, que fez uma grande parti-
da e nos pressionou o tempo 
todo. vamos comemorar esse 
título e toda a temporada que 

foi muito especial para o nosso 
grupo. Passamos por muitos 
momentos difíceis e terminar 

o Sul-Americano com esse títu-
lo e a vaga do Mundial foi uma 
conquista. Encerramos felizes 

e já pensando no próximo ciclo 
que é Paris", disse Gabi.

A ponteira, que marcou 
18 pontos no duelo contra a 
Colômbia, foi eleita a melhor 
jogadora da competição. Ou-
tras duas brasileiras entraram 
na seleção do Sul-Americano. 
A central Carol Gattaz foi eleita 
a melhor da sua posição e ata-
cante Ana Cristina ficou com o 
prêmio de melhor oposta.

Gattaz celebrou mais um 
título e sua terceira premia-
ção individual com a seleção 
feminina na temporada. "Foi 
um ano incrível para o nosso 
grupo e o mais importante 
é que fomos campeãs. Fico 
feliz também de ver que as 
equipes sul-americanas es-

tão melhorando. A Colômbia 
mereceu a vitória, elas joga-
ram muito bem. Temos que 
comemorar e estamos felizes 
com mais essa conquista para 
o Brasil", analisou.

Nesta temporada, além 
do título do Sul-Americano, 
que veio com três vitórias - 
sobre Argentina, Peru e Chile 
- e uma derrota -, a seleção fe-
minina conquistou a medalha 
de prata nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020 e na Liga das 
Nações.

Ranking 
A derrota para a Colômbia 

também resultou em outra 
queda para a seleção brasilei-
ra, apesar do título continen-

tal. A equipe do técnico José 
Roberto Guimarães havia as-
sumido a ponta do ranking 
mundial ao bater o Chile na 
última sexta-feira. Mas, ao per-
der para as colombianas, tam-
bém viu escapar a liderança da 
lista no fim desta temporada.

Os Estados Unidos, cam-
peões olímpicos, retomaram 
o posto, agora com 379 pon-
tos. O Brasil está em segundo, 
com 366. O Top 5 é comple-
tado por China (350), Tur-
quia (331) e Sérvia (306). A 
Colômbia, que conquistou a 
vaga inédita no Mundial, deu 
um salto no ranking. Sob o 
comando de Antônio Rizola, 
ocupa o 16º posto, melhor 
posição de sua história.

Agência Estado

Após a medalha de prata em Tóquio, Brasil conquista título sul-americano

Foto: CBV
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CBF proíbe abertura dos estádios para os torcedores, mas alguns clubes ganham autorização dos governos estaduais

O avanço da vacinação contra 
a covid-19 no Brasil levantou o 
debate sobre o retorno de público 
aos estádios nacionais nas últimas 
semanas, mas sem um consenso 
entre clubes, federações e os gover-
nos municipais e estaduais. Assim, 
ainda são poucas as praças que 
permitem a presença de torcida, 
dependendo também da competi-
ção.

No dia 8 de setembro, a pre-
feitura do Rio de Janeiro aceitou a 
solicitação do Flamengo e liberou 
a volta de torcedores ao Mara-
canã em três partidas, classificadas 
como eventos-teste. Em reunião no 
mesmo dia, as equipes da elite do 
futebol brasileiro decidiram que 
o Brasileirão seguiria sem público 
em setembro. Desde então, iniciou-
se uma batalha judicial entre o 
time carioca, os outros 19 clubes 
da Série A e o Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD).

Isolado, o Flamengo planejou 
o retorno da torcida por conta 
própria e obteve uma liminar jun-
to ao STJD permitindo a presença 
de público nas partidas contra o 
Grêmio pela Copa do Brasil e Cam-
peonato Brasileiro, além do duelo 
com o Barcelona de Guayaquil, pela 
semifinal da Copa Libertadores. 
Apesar das tentativas dos gaúchos 
e dos outros clubes para impedir o 
público no Maracanã, o Flamengo 
teve cerca de 6.500 torcedores nas 
arquibancadas contra o tricolor 
gaúcho - vencendo por 2 a 0 e ga-
rantindo vaga na semifinal da Copa 
do Brasil.

Sentindo-se injustiçados, 17 
times chegaram a pedir à CBF para 
cancelar a rodada do fim de sema-
na - Atlético-MG e Cuiabá não assi-
naram o pedido. O último capítulo 
dessa história envolve o STJD, que 
entre pedidos indeferidos e man-
dados arquivados, derrubou a limi-

nar obtida pelo Flamengo poucas 
horas após a partida no Maracanã.

A CBF publicou no dia 16 de 
agosto um protocolo para definir 
os termos da volta dos torcedores 
em meio à pandemia. porém, a pa-
lavra final pertence às autoridades 
regionais de saúde, a prefeitos e 
governadores. São eles que deci-
dem os protocolos sanitários a se-
rem respeitados pelo público. Veja 
como cada Estado brasileiro com 
clube na Série A se comporta em 
relação ao retorno da torcida aos 
estádios nesse momento:

São Paulo 
Em coletiva no dia 16 de agos-

to, João Doria anunciou que a li-
beração do público nos estádios 
acontecerá a partir de 1º de no-
vembro. Segundo o governador, 
o protocolo sanitário ainda não 
foi definido e será divulgado em 
conjunto com a Federação paulista 
de Futebol (FpF) e a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF). Apesar 
da não liberação para a venda de 
ingressos, a partida suspensa entre 
Brasil x Argentina, na Neo Química 
Arena, na capital paulista, contava 
com a presença de convidados nas 
arquibancadas.

Rio de Janeiro
Em agosto, o governo estadual 

vetou a volta do público por causa 
do aumento de casos de covid-19, 
impulsionados pela disseminação 
da variante Delta. No entanto, a 
prefeitura da capital fluminense 
deu parecer favorável à proposta 
do Flamengo, mostrando que as 
duas partes possuem posições di-
ferentes sobre o assunto. Antes do 
STJD derrubar a liminar que dava 
ao time carioca a possibilidade de 
jogar com a torcida, o protocolo 
previa apenas 35% da capacidade, 
com os torcedores apresentando o 
cartão de vacinação e comprovan-
do o recebimento de ao menos uma 
dose da vacina contra a covid-19.

Nessa sexta-feira, a prefeitura 

do Rio publicou um decreto no Diá-
rio Oficial autorizando a presença 
de até 50% do público em compe-
tições esportivas em estádios e gi-
násios, com esquema de vacinação 
completo - comprovação das duas 
doses ou dose única de vacina con-
tra covid-19 e dose de reforço para 
quem tem 60 anos ou mais.

Minas Gerais
Após o prefeito de Belo Hori-

zonte, Alexandre Kalil, dizer que a 
partida entre Atlético-MG x River 
plate, que contou com a presença 
de 17 mil pessoas, falhou como 
evento-teste, a prefeitura da ca-
pital mineira anunciou na terça a 
volta da torcida, com permissão 
de 30% da capacidade. Sem data 
exata para o retorno, a portaria 
publicada apenas aponta regras 
específicas que visam evitar a 
aglomeração de torcedores nos 
arredores das arenas, sem citar 
protocolos sanitários. A organiza-
ção do jogo deve manter, por trinta 
dias a lista de participantes (tor-
cedores, funcionários, colabora-
dores e organizadores) com nome 
completo, CPF e telefone para fins 
de rastreamento epidemiológico.

Apoiado em uma liminar do 
STJD, o Cruzeiro, que disputa a 
Série B do Campeonato Brasilei-
ro, tem mandado suas partidas 
na cidade de Sete Lagoas com a 
presença da torcida, na Arena do 
Jacaré. A capacidade de público é 
de 40%, com a necessidade dos 
torcedores apresentarem a com-
provação de vacinação completa 
ou teste RT-pCR com resultado 
negativo até 72 horas antes do 
evento, além do uso obrigatório 
de máscaras. para evitar aglome-
rações, a Guarda Municipal e a 
polícia Militar determinaram que 
apenas torcedores com ingres-
so podem ter acesso às ruas no 
entorno do estádio. A prefeitura 
permite a venda de bebida alcoó-
lica dentro da arena até o fim do 
intervalo.

Rio Grande do Sul
Um decreto estadual publica-

do no começo do mês autorizou o 
retorno do público com protoco-
los sanitários a serem seguidos. 
As principais medidas são 40% 
da capacidade de cada setor do 
estádio e limite máximo de 2,5 
mil pessoas nas partidas. Os tor-
cedores devem estar espalhados 
e o uso de máscara é obrigatório.

Ceará
No começo de agosto, Ceará, 

Fortaleza e a Federação Cearense 
de Futebol (FCF) entregaram um 
protocolo ao Governo do Estado 
solicitando a liberação de 40% 
do público. A Secretaria de Espor-
te informou que não participou 
da reunião. Até o momento, as 
autoridades não tomaram uma 
decisão quanto ao assunto. por-
tanto, o público segue proibido no 
estado cearense.

Bahia
O Governo do Estado espe-

ra uma decisão da CBF sobre o 
assunto por temer uma situação 
semelhante a de Belo Horizonte, 
no jogo entre Atlético x River pla-
te. No entanto, o governador Rui 
Costa sinalizou possibilidade de 
retorno do público aos estádios 
em outubro, com apresentação do 
comprovante de vacinação contra 
a covid-19.

Mato Grosso
No final de agosto, o gover-

nador Mauro Mendes sancionou 
uma lei autorizando retorno par-
cial do público nos estádios. Estão 
permitidas pessoas que já con-
cluíram a vacinação ou que apre-
sentarem exame RT-pCR até 48h 
antes da partida. pouco depois, o 
Cuiabá, que disputa a Série A do 
Campeonato Brasileiro, e outros 
clubes locais pediram à Federa-
ção Mato-grossense de Futebol 
(FMF) que seguisse a lei estadual 
(35% da capacidade).

Paraná
Em 18 de agosto, um decreto 

da prefeitura de Curitiba válido até 
o primeiro dia de setembro liberou 
20% da capacidade nas arenas. 
Ficou definido que a limitação má-
xima será de cinco mil pessoas, os 
presentes devem apresentar um 
exame RT-pCR 48 horas antes do 
evento, além de ser proibido co-
mercializar ou consumir alimentos 
e bebidas alcoólicas.

Pernambuco
A Federação pernambucana 

de Futebol (FpF) e governo de per-
nambuco descartaram qualquer 
possibilidade de retorno em se-
tembro. Também não há previsão 
de volta dos torcedores no estado.

Goiás
Há cerca de uma semana, a 

prefeitura de Goiânia liberou a 
volta de 1.500 torcedores aos es-
tádios, como eventos-teste. Após a 
realização desses jogos, a ideia é 
liberar a presença de público com 
30% da capacidade das arenas, 
mas ainda sem data. Vila Nova 
e Goiás, que disputam a Série B, 
possuem uma liminar do STJD lhes 
dando o direito de realizar partidas 
com torcida.

Santa Catarina
O governo estadual publicou 

uma portaria permitindo a vol-
ta do público a partir de 15 de 
setembro, mas com uma série 
de regras. Os clubes mandantes 
devem elaborar e deixar dispo-
nível um plano de Contingência 
atualizado. Só poderão assistir às 
partidas pessoas imunizadas com 
pelo menos 14 dias de esquema 
vacinal completo (duas doses ou 
dose única) ou quem apresentar 
um exame negativo RT-pCR 72 
horas antes da partida. A Arena 
Condá, casa da Chapecoense, em 
Chapecó, poderá receber 30% da 
capacidade, pouco mais de seis 
mil torcedores).

Rodrigo Sampaio e 
Rafael Sant'Ana Ferreira 
Agência Estado

Discussão sobre a liberação 
da torcida continua aberta

Foto: Ascom/Flamengo

O Flamengo foi o primeiro clube a conseguir uma autorização do governo e da prefeitura do Rio de Janeiro para ter torcedores no Maracanã, mas teve a liminar derrubada pela CBF, a pedido de 17 clubes da Série A
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Padre jesuíta foi missionário na Paraíba e hoje tem seu nome em logradouros públicos e em honraria do Palácio da Redenção

Há 260 anos, Malagrida 
era queimado na fogueira
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Poucos moradores de João Pes-
soa devem se dar conta, mas uma das 
principais ruas da cidade (com cerca 
de 800 metros de extensão), que tem 
início na altura do Calçadão da Du-
que de Caxias, no centro, e termina 
no bairro do Varadouro, onde está o 
prédio da antiga Central de Polícia, 
possui três nomes. O terceiro trecho, 
que tem início na Rua Beaurepaire 
Rohan e vai até a Central de Polícia, é 
denominado de Rua Cruz Cordeiro. Já 
o segundo “pedaço” (da Avenida Ge-
neral Osório até a Beaurepaire Rohan) 
leva o nome de Rua Irineu Pinto.

O primeiro trecho desse logra-
douro talvez seja um dos mais co-
nhecidos pelos habitantes da capi-
tal paraibana e até por turistas. Ele 
começa na Duque de Caxias e, em 
poucos metros, termina na escada-
ria (de 23 degraus) que dá acesso 
à Avenida General Osório. O local é 
popularmente conhecido como “Beco 
da Faculdade”, onde fica localizada a 
sede do Bloco Carnavalesco Anjo Azul 
e que, até anos recentes, era palco de 
abertura do Folia de Rua, as prévias 
carnavalescas de João Pessoa.

Essa travessa, oficialmente, leva 
o nome de Rua Frei Gabriel Malagri-
da, religioso de origem italiana que, 
na data de hoje (21 de setembro – há 
260 anos), era executado na fogueira, 
vítima da Inquisição Portuguesa, de-
pois de ser perseguido injustamente 
pelo Marquês de Pombal e seus ir-
mãos. No Brasil, mesmo tendo vivido 
boa parte de sua vida no estado do 
Maranhão no século XVIII, o padre 

jesuíta Gabriel Malagrida tem muito 
a ver com a história da Paraíba, por 
onde teve passagens entre os anos 
de 1741 e 1745.

E somente nos últimos vinte 
anos é que o religioso está sendo 
redescoberto. Uma das iniciativas, 
por exemplo, é o documentário ‘Ma-
lagrida’ (2001), de Renato Barbie-
ri, que ganhou vários prêmios. Em 
2011, o então governador Ricardo 
Coutinho (que atualmente está dei-
xando o PSB para ingressar no PT), 
por meio do Decreto 32.385, de 30 
de agosto daquele ano, criava uma 
das condecorações mais importantes 
concedidas pelo estado da Paraíba 
e que leva o nome de ‘Medalha da 
Ordem do Mérito Padre Gabriel Ma-
lagrida’. A honraria é da Casa Militar 
do Governador (CMG) e concede a 
civis e militares homenagem pelos 
serviços prestados ao estado.

Os historiadores apontam que 
o missionário jesuíta Gabriel Mala-
grida, queimado pela Inquisição em 
1761, era um homem que pensava 
e agia bem além do seu tempo. De 
espírito liberal (hoje ele seria, por 
exemplo, considerado um “comunis-
ta” pelos seguidores de extrema-di-
reita do atual presidente Jair Bolso-
naro – sem partido), marcou sua vida 
na defesa dos negros escravos, dos 
indígenas e das pessoas marginaliza-
das, a exemplo das prostitutas. “Ele 
acolhia a todos, sem fazer distinção”, 
lembra o jornalista, escritor, pesqui-
sador historiador Hilton Gouvêa.

Na Paraíba, além do chamado 
“Beco da Faculdade”, Malagrida dá 
nome a um educandário localizado 
em Tibiri III, no município de Santa 

Rita, Região Metropolitana de João 
Pessoa. “O nome foi dado por Mar-
cos Odilon, escritor, historiador e 
ex-prefeito de Santa Rita, que era um 
admirador de Malagrida”, informa 
Hilton Gouvêa.

Ainda na capital paraibana, a par-
tir do início da década de 2010, houve 
um forte movimento político, social 
e cultural da Confraria de Malagrida, 
um grupo da sociedade civil e organi-
zado pela anarquista e ativista cultural 
May Cirilo, com apoio de instituições 
e movimentos populares, a exemplo 
da Associação Paraibana de Imprensa 
(API); do Núcleo de Apoio aos Esta-
giários dos Advogados do Brasil na 
Paraíba (NAE-OAB-PB); do Centro de 
Ciências Jurídicas da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB); do Núcleo 
de Estudos e Pesquisa sobre Gênero 
e Direito da UFPB; e do Memorial de 
Cultura da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB); além dos movimentos 
Nas Ruas-PB, Grupo Bamidelê, Rádio 
Comunitária Zumbi, Clube do Conto e 
Sebo Cultural Heriberto Coelho.

Mesmo sendo o Maranhão um 
dos estados em que ele mais atuou, 
mas provavelmente é a Paraíba que 
mais reverencia Gabriel Malagrida. 
Todavia, quando o religioso andou 
por Pernambuco abrigou no Conven-
to de Igarassu 40 mulheres (incluin-
do prostitutas) expulsas da Paraíba. 
Ironicamente, hoje a Rua Frei Gabriel 
Malagrida, o “Beco da Faculdade”, 
é um logradouro de prevalência da 
prostituição em João Pessoa.

De 1741 a 1745, o jesuíta andou 
pelo Sertão das capitanias de Per-
nambuco e Paraíba, sempre pregan-
do retiros e tomando iniciativas de 

Aforismo
“Viver é uma tarefa urgente, 
porque amanhã é uma coisa 

que não dá pra pensar, não dá 
pra fazer planos, hoje é urgente, 

amanhã é a morte, ontem, 
graças a Deus, teve ontem!”

(Henfil)

19 a.C. — Virgílio, poeta e filósofo latino
687 — Papa Cónon
1761 — Gabriel Malagrida, padre jesuíta italiano (PB)
1860 — Arthur Schopenhauer, filósofo alemão
1942 — Lindolfo Collor, político brasileiro
1976 — Orlando Letelier, diplomata e político chileno
2018 — John Mickeul Rocha, político (PB)
2019 — Clarence Pires de Sá, médico e político (PB)
2019 — Venceslau Alves Neto, político (PB)
2020 — Severino Paulo, poeta, repentista e radialista (PB)

Mortes na História

Obituário

Marisa Alverga Cabral
18/9/2021 – Aos 83 anos, em João Pessoa 
(PB), por complicações após uma cirurgia. 
Professora, escritora, poetisa, jornalista e 
radialista, autora de vários trabalhos poéti-
cos e por muitos anos conduziu o programa 
radiofônico ‘Sem Fronteiras’, na Rádio Rural 
AM, em Guarabira (PB). Foi vice-presidente da Associação 
Guarabirense de Imprensa (AGI). Também foi secretária da 
Cultura de Guarabira na primeira gestão de Zenóbio Toscano 
(PSDB) como prefeito, na década de 1980, e nos dois man-
datos da ex-prefeita Léa Toscano (PSDB). Ela também foi 
presidente da Academia Guarabirense de Letras (AGL).
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Francisco das Chagas Pereira
(Zé ou Manoelzinho)
18/9/2021 – Aos 59 anos, em Sousa 
(PB), em decorrência do novo corona-
vírus. Vendedor autônomo bastante 
popular em Sousa, Sertão paraibano. 
Ele vendia amendoim nas ruas, escolas 
e eventos da cidade.

Foto: Blog do Levi

Carlos Henrique
19/9/2021 – Aos 24 anos, em Natal (RN), 
por afogamento. Arquiteto paraibano, que 
morreu em uma das praias da capital nor-
te-rio-grandense. era natural da cidade de 
Esperança, no Agreste paraibano. Um dia 
antes, ele participou da ‘Meia Maratona do 
Sol’, ocorrida na Arena das Dunas.

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

fundação de conventos e seminários. 
A capela existente até hoje no Colégio 
Santa Teresa, da Congregação das Ir-
mãs de Santa Doroteia do Brasil, no 
Maranhão, também foi fundada por 
ele, onde existem até hoje objetos 
pessoais de Malagrida que podem ser 
vistos mediante autorização das ir-
mãs. Entre esses objetos encontram-
se uma santa e um banco de madeira 
onde ele dormia à época.

Gabriel Malagrida nasceu em 
Menaggio, em Milão, na Itália, em 18 
de setembro de 1689. Morreu aos 72 
anos, em Lisboa, Portugal, a 21 de 

setembro de 1761. Nascido Gabriele 
Malagrida e tendo sido missionário 
no Brasil e pregador em Lisboa, foi 
condenado como herege no âmbito 
do Processo dos Távora. Foi garrotado 
e queimado na fogueira num auto-
de-fé realizado no Rossio de Lisboa.

Ele peregrinou pelo Sertão da 
Região Nordeste do Piauí à Bahia, 
além do estado do Pará. Ainda no 
Brasil, os integrantes da Umbanda 
o consideram um orixá. Segundo os 
umbandistas, Gabriel Malagrida foi 
a reencarnação do Caboclo Sete En-
cruzilhadas.

Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Gabriel Malagrida peregrinou pelo Sertão da PB no final da primeira metade do século XVIII

Foto: Reprodução

Thiarles Santos
17/9/2021 – Aos 34 anos, em Uberlândia 
(MG), de covid-19. Vereador pelo PSL na 
Câmara Municipal de Uberlândia. Estava no 
primeiro mandato e foi eleito em 2020 com 
1.651 votos. Era natural de Teixeira de Frei-
tas (BA). Era Fervoroso apoiador do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem partido) e crítico à obrigatoriedade 
do uso de máscaras contra a doença. Ele protocolou projeto 
de lei contra as máscaras três dias antes de ficar doente.

Foto: Aline Rezende

Silvana Soraya Gouveia Henriques Martins
19/9/2021 – Aos 57 anos, em João Pessoa 
(PB), vítima de covid-19. Secretária-geral 
do Sindicato dos Médicos da Paraíba. Mé-
dica trabalhava na urgência do Hospital da 
Unimed, em João Pessoa, na linha de frente 

Foto: ParlamentoPB

Luís Gustavo Blanco
19/9/2021 – Aos 87 anos, em Itatiba (SP), 
de câncer no intestino. Ator que nasceu em 
Gotemburgo, na Suécia, no dia 2 de feverei-
ro de 1934. Foi o Beto Rockfeller (1968), 
na novela da TV Tupi, que inovou a lingua-
gem do gênero. A estreia na TV Globo foi 
em 1976. Dentre os personagens mais marcantes do artista 
está o costureiro Ariclenes Almeida/Victor Valentin em ‘Ti 
Ti Ti’ e Vanderlei Mathias, o Vavá, no programa ‘Sai de Baixo’, 
ambos da TV Globo.

Foto: TV Globo

Lucas do Valle
17/9/2021 – Aos 29 anos, em São Paulo 
(SP), em decorrência de um tiro na cabeça. 
Ele foi baleado na cabeça em uma tentati-
va de assalto ocorrida no dia 15, na Zona 
Sul da capital paulista, e morreu dois dias 
depois, um dia antes de completar 30 anos. 
Gerente comercial, era neto do histórico narrador Luciano 
do Valle (já falecido).

Foto: Arquivo Pessoal

Geraldo Dias da Rocha Júnior
17/9/2021 – Em João Pessoa (PB). 
Professor da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), do Centro de Comu-
nicação, Turismo e Artes (CCTA). Foi 
regente de várias orquestras, entre 
elas a Orquestra Filarmônica da UFPB 
e a Orquestra Filarmônica Jovem da UFPB. Era docente 

Foto: Gecom-UFPB

do Departamento de Música do CCTA desde 1993, tendo 
se dedicado à UFPB por 28 anos. Era Bacharel em Música 
pela UFPB (1990), com habilitação em Flauta Transversal. 
Promoveu a formação de jovens instrumentistas e aproxi-
mou a música clássica da população por meio de projetos 
de extensão, tendo sido também coordenador do Curso de 
Bacharelado em Música.

do combate ao novo coronavírus desde o início da pandemia. 
Formada na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e tinha 
especialização em Administração dos Serviços de Saúde pela 
Universidade de Ribeirão Preto, em Medicina do Trabalho 
pela Universidade São Francisco, em São Paulo, e em Saúde 
da Família, pelo Ministério da Saúde. Foi uma das fundadoras 
da Federação Médica Brasileira (FMB).

Roberto Petri
18/9/2021 – Aos 85 anos, em São Paulo 
(SP), após sofrer dois AVCs e com infecção 
urinária. Cronista esportivo e jornalista 
premiado, inventor do ‘Dente de Leite’ (um 
torneio nos anos de 1970, na TV Tupi, para 
a revelação de jovens e que ainda virou 
nome de bola de futebol).

Foto: Divulgação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
PROCESSO N.º 019/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Pro-

grama Nacional de Alimentação Escolar e do EJA Novas Turmas do Município de Alagoa Grande.
HOMOLOGAÇÃO

 Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório 
em epígrafe as empresas: VINÍCIUS DAVI MORA SILVA – itens: 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,1
2,13,14,15,17,18,19,20,21, 22, 23, 24,

25,26,27,28,29,30 e 31, no valor total de R$ 436.763,44 (Quatrocentos e trinta e seis mil sete-
centos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos); e CARLOS G A DANTAS – itens: 03 
e 16, no valor total de R$ 4.002,50 (Quatro mil dois reais e cinquenta centavos). 

Alagoa Grande(PB), 20 de setembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2021

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00001/2021, cujo objeto é a aquisição 
parcelada de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar e do EJA Novas Turmas do Município de Alagoa Grande.

EMPRESAS VENCEDORAS: VINÍCIUS DAVI MORA SILVA – itens: 01,02,04,05,06,07,08,09,1
0,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 e 31, no valor total de R$ 436.763,44 
(Quatrocentos e trinta e seis mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos); 
e CARLOS G A DANTAS – itens: 03 e 16, no valor total de R$ 4.002,50 (Quatro mil dois reais e 
cinquenta centavos).

Alagoa Grande, 17 de setembro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00001/2021. OBJETO: Contratação de empresa do ramo 

pertinente, para aquisições parceladas de gêneros alimentícios diversos destinados às necessidades 
das diversas Secretarias da Administração Municipal, programas do Governo Federal, Merenda 
Escolar, como também, cestas básicas, as quais serão doadas as famílias que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social, pela Pandemia do Corona Vírus (COVID – 19), atendendo dessa 
forma as necessidades da População de Araçagi – PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte 
empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - CNPJ 30.250.913/0001-27. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99167-0794.

Araçagi - PB, 20 de Setembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Construção 

de um Parque Infantil localizado na zona urbana do município de Assunção - PB. LICITANTES 
HABILITADOS: D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI; AMETISTA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI; 
M.A. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME; DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP; 
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ – MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA. LICITANTES 
INABILITADOS: SABUGI CONSTRUÇÕES EIRELI; CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI; 
SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP; DIAS CONSTRUÇÕES LTDA – EPP e SILVACON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
29/09/2021, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Cen-
tro - Assunção - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34661143. 
E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 20 de setembro de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Outubro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em implantação e suporte de sistemas informatizados para utilização na Prefeitura 
Municipal de Baia da Traição. 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 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 99383-7991. E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparen-
cia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 20 de Setembro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10:30 horas do dia 05 de Outubro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo MAIOR OFERTA GLOBAL, para: Contratação de 
instituição financeira para gestão da folha de pagamento, servidores públicos efetivos municipais 
ativos, podendo ainda contemplar, comissionados e contratados, do tipo maior oferta global. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99383-7991. 
E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 20 de Setembro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGRAMAÇÃO E CONFECÇÃO/EXE-
CUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA - R$ 57.615,00; GRAFICA FREI DAMIAO LTDA - R$ 
540,00; L. N. DE FIGUEIREDO SILVA IMPRESSAO - R$ 680,00; LUCIANO BEZERRA DA SILVA - 
R$ 8.440,50; MANOEL JANUARIO DOS SANTOS FILHO 18039634415 - R$ 5.000,00; MARIANA 
GOMES FERREIRA - R$ 10.808,75.

Belém - PB, 20 de Setembro de 2021. 
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00041/2021
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 DV00041/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 
TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA, MEDINDO 5X5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PABLO FELIPE GUEDES DE CARVALHO RAMOS 
09707938471 - R$ 17.000,00.

Belém - PB, 20 de Setembro de 2021. 
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00048/2021
 Aos 20 dias do mês de Setembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Belém, Estado da Paraíba, localizada na Setor de Licitações e Contratos, 
Rua Flávio Ribeiro - Centro - Belém - 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 
Municipal nº 31, de 01 de Julho de 2015; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial nº 00048/2021 que objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO 
DOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE BELÉM PB; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM - CNPJ nº 08.928.517/0001-57.

 - ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA.
CNPJ: 12.681.870/0001-52.
Item(s): 1 - 3 - 5 - 17 - 21 - 22 - 26 - 29.
Valor: R$ 72.034,00.
- JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA.
CNPJ: 29.977.481/0001-71.
Item(s): 36.
Valor: R$ 820,00.
- LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407.
CNPJ: 37.929.885/0001-18.
Item(s): 2 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 25 - 27 - 28 - 31 - 33 - 34.
Valor: R$ 170.254,00.
- RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI.
CNPJ: 31.569.229/0001-75.
Item(s): 19 - 23.
Valor: R$ 10.320,00.
- TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR.
CNPJ: 34.128.045/0001-68.
Item(s): 8 - 9 - 11 - 16 - 24 - 30 - 32 - 35.
Valor: R$ 154.796,00.
 Total: R$ 408.224,00.

Belém - PB, 20 de Setembro de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA 
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE BELÉM PB; HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE 
MENDONCA - R$ 72.034,00; JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA - R$ 820,00; LARISSE LEONIA 
DE PONTES NERI 08366441407 - R$ 170.254,00; RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA 
EIRELI - R$ 10.320,00; TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - R$ 154.796,00.

Belém - PB, 20 de Setembro de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZA DE EXAMES LABORATORIAIS 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2021. DOTAÇÃO: 21.71 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE DE BELEM 10.302.1007.2213 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE – MAC 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE 
IMPOSTOS – SAUDE 665.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
214.000000 TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL 666.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURI-
DICA 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 
571.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém 
e: CT Nº 00163/2021 - 17.09.21 - LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA 
REGINA LTDA - R$ 480.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 
TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA, MEDINDO 5X5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00041/2021. DOTAÇÃO: 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
BELEM 10.301.1008.20.65 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE– APS 214.000000 
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVER-
NO FEDERAL 496.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 211.000000 RECEITAS 
DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS– SAUDE 571.3.3.90.39.00 OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 540.3.3.90.39.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.302.1007.2213 MANUTENÇÃO DE PROCE-
DIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 666.3.3.90.39.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00165/2021 
- 20.09.21 - PABLO FELIPE GUEDES DE CARVALHO RAMOS 09707938471 - R$ 17.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00091/2021
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 06 de Outubro 
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: AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO 
DOS IMUNOBIOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE IMU-
NIZAÇÃO. 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 poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 20 de Setembro de 2021
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CACIMBAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.040/2021

 PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB, às 08hs:40min do dia 04 de outubro de 
2021, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
parcelada gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades, do Fundo Municipal de 
Saúde de Cacimbas - PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 
decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e 
demais legislação. Informações: no horário das 08:00 às 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com,http://www.cacimbas.pb.gov.br/http://www.tce.pb.gov.
br,www.portaldecompraspu blicas.com.br 

CACIMBAS - PB, 17 de Setembro de 2021 
Chardes Deyvith de Almeida Lopes 

Pregoeiro Oficial/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
ERRATA DE HORARIO

 AVISO PARA ABERTURA DE ENVELOPES
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

 Torna público que através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida Governador 
João Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Índios - PB, às 08:00 horas do dia 23 
de Setembro de 2021 SERÁ A SESSÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 
DA Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA 
ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RE-
SIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS PB E DISTRITOS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail. com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br.

Cachoeira dos Indios - PB, 20de Setembro de 2021
RODRIGO DE SOUSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA
nº 2.05.069/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cam-
pina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.069/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com 
a pessoa jurídica: VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA 05959949466 – CNPJ: 059.599.494-66 para 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO, EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS 
PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, embasada no ART. 
24, II, Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), cujas despesas correrão á 
conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 04.122.2001.2128 Elemento da Despesa: 
3390.39. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 17 de setembro de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.110/2021/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.110/2021/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA 
05959949466 OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO 
VIVO, EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 2.05.069/2021/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 04.122.2001.2128 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE DE RECUR-
SOS: 1001. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E VENEZIANO GONÇALVES PEREIRA. 
VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 17/09/2021.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO DE Nº 00130/2018 PARTES: STTP / 

LOCALIZA RENT A CAR S/A. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRA-
TUAL POR MAIS 12 (DOZE) MÊSES & ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE VALOR, MANTENDO 
AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2018/
STTP, COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º C/C ART 65, INCISO I ALÍNEA B, § 1º 
DA LEI 8666/93. ASSINAM: CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR / LOCALIZA RENT A CAR S/A. 
ASSINATURA: 20/09/2021

CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR
Superintendente - STTP

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Equipamento de Proteção Individu-

al – EPI, para atender as necessidades da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00021/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010– Superin-
tendencia de Transito e Trasnportes Publicos 14.451.1025.2091 – Ações de Melhoria no Sistema 
de Transito 3390.39.99 – Outros Serviços de Terceiros Pessa Juridica 1001– Recursos Ordinarios. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia 
de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00106/2021 - 17.09.21 - AGUIA 
REALIZACOES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICOS LTDA - R$ 35.912,00; CT Nº 
00107/2021 - 17.09.21 - FT2R BRASIL IMPORTACAO EIRELI - R$ 4.600,00; CT Nº 00108/2021 - 
17.09.21 - MR COMERCIO LTDA - R$ 537,00; CT Nº 00109/2021 - 17.09.21 - RAVD COMERCIO E 
MULTI UTILIDADES EIRELI - R$ 11.959,00; CT Nº 00110/2021 - 17.09.21 - SEGURA COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - R$ 4.402,00; CT Nº 00111/2021 - 17.09.21 - VESTIR 
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - R$ 2.450,00; CT Nº 00112/2021 - 17.09.21 
- FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 2.600,00.

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2021, que objetiva: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de confecção de abrigos de passageiros de ônibus, dois 
modelos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EXPOGONDOLAS 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI - R$ 1.050.000,00.

Campina Grande - PB, 10 de Setembro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Santa Clara, S/N - São José - Campina Grande - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE. Abertura da sessão pública: 15:00 horas do dia 01 de Outubro de 2021. Início da fase de 
lances: 15:01 horas do dia 01 de Outubro 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: (..) ... Edital: www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Campina Grande - PB, 20 de Setembro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva: Aquisição de 08 
(oito) Freezers desinadas as Escolas da Rede municipal de Ensino do Município de Capim–PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: M.K. DE AZEVEDO ARAUJO 
DUTRA DANTAS EIRELI - R$ 25.360,00.

Capim - PB, 20 de Setembro de 2021
TIAGO ROBERTO LISBOA

Prefeito Constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Outubro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de ar condicionado 
e eletrodomésticos e diversos destinados ao Pronto Atendimento, Centro de Covid-19 e PSFs do 
Município de Capim. 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 04/13; 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: (83) 3622–1135.

E-mail: cplcapimpb@gmail.com
Capim - PB, 20 de Setembro de 2021

ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de 08 (oito) Freezers destinadas as Escolas da Rede municipal de Ensino 
do Município de Capim–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Capim: 02.040 – Secretaria de Educação – 12 361 1002 2009 
– Manutenção das Atividades da Educação Básica – MDE; 12 361 1002 2014 – Manutenção das Ati-
vidades da Educação Básica – QSE; 449052 – Equipamento e material permanente. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Capim e: 
CT Nº 00064/2021 - 20.09.21 - M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - R$ 25.360,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021
A Pregoeira Oficial da Prefeitura de Dona Inês/PB, torna público resposta ao pedido de esclare-

cimento interposto pela empresa MARCELO PEREIRA DINIZ ME, referente ao Pregão Presencial 
nº 0036/2021, cujo objeto é a : LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, (FICANDO POR 
CONTA DA CONTRATANTE: MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO), DESTINADO A 
COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, DAS ZONAS: URBANA E RURAL, PARA O 
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, onde fica esclarecido que o caminhão a ser locado deverá ser 
COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 20 de Setembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE ERRATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Adiamento - Pregão Eletrônico nº 00006/2021, 

onde se lê: “24 de setembro de 2021”; leia-se: “28 de setembro de 2021”. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 
02 - Centro - Dona Inês - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3377–1058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 20 de Setembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

tenor Navarro, nº 837, Centro Administrativo, Esperança - PB, às 10h30min do dia 11 de outubro de 
2021, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, processada sob o nº 
00003/2021, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE 
DE REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/
PB. Recursos Federais; Próprios (MSAUDE/CAIXA; CONTRAPARTIDA), previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. Informações presenciais no 
horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado, ou  via Central de Atendimento da 
Prefeitura na internet: www.esperanca.1doc.com.br/atendimento. Telefone: (83) 3361-3801. Edital: 
www.esperanca.pb.gov.br.

Esperança - PB, 20 de setembro de 2021.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Outubro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de Preços objetivando contratações 
futuras para: Fornecimento de material gráfico de impressão digital, sinalização, estrutural, visual 
e horizontal para atender diversas Secretarias deste município de Esperança/PB. Recursos: pre-
vistos 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 1.907/19; Decreto Municipal 
nº 2028/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08h00min Às 14h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Esperança - PB, 20 de Setembro de 2021.
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00039/2021
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 DV00039/2021, 
que objetiva: Prestação de serviço de formação de professores da rede municipal, com a seguintes 
oficinas: ENSINO HÍBRIDO, METODOLOGIAS ATIVAS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, OFICINAS 
DAS EMOÇÕES E RECREAÇÃO. Totalizando 80h; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ - R$ 17.350,00.

Gurinhém - PB, 13 de Setembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcelado de material odontológico 
destinado ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Gurinhém: 02.060–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02060.10.301.0006.2013 – GESTÃO 
DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – PAB FIXO 02060.10.301.0006.2014 – MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – FMS 02060.10.301.0006.2065 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID–19 02060.10.302.0006.2037 – SERV.DE MEDIA E ALTA 
COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Gurinhém e: CT Nº 00089/2021 - 04.08.21 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI - R$ 6.788,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviço de formação de professores da rede municipal, com a seguintes 
oficinas: ENSINO HÍBRIDO, METODOLOGIAS ATIVAS, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, OFICINAS 
DAS EMOÇÕES E RECREAÇÃO. Totalizando 80h. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00039/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 02.04 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 12/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Gurinhém e: CT Nº 00105/2021 - 13.09.21 - JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ - R$ 17.350,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro, vem por meio deste tornar público para 
conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação jurídica 
do Pregão Presencial nº 00028/2021 com o seu objeto a contratação de empresa para locação de 
veículo tipo pick-up, cabine dupla para atender ao gabinete do prefeito. Com a licitante classificada 
em todas as fases deste certame, a Empresa ELPAR – EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO, 
cadastrada no CNPJ n° 29.591.733/0001-20, declarada vencedora de todos os itens com o valor 
mensal de R$ 7.450,00 (sete mil quatrocentos e cinqüenta reais) e o valor global de R$ 29.800,00 
(vinte e nove mil e oitocentos reais).  

Ibiara - PB, 20 de Setembro de 2021.
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00031/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, através do seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura do PREGÃO PRESENCIAL  nº 
00031/2021, do dia 20.09.2021 às 15:30 horas. Demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contados pelo telefone (0**83) 3454-1035.   

Ibiara-PB, 17 de Setembro de 2021
SEBASTIÃO BATISTA PALITÓ

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa para prestação de serviço de locação de Softwares especificados para atender diversas 
secretarias da Prefeitura, Fundo de Ação social e Fundo Municipal de Saúde do Município de Iga-
racy/PB; ADJUDICO o seu objeto a: E–TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
& CONSULTORIA L - R$ 54.000,00.

Igaracy - PB, 20 de Setembro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00033/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para prestação de serviço de locação de Softwares especificados para atender diversas secretarias 
da Prefeitura, Fundo de Ação social e Fundo Municipal de Saúde do Município de Igaracy/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: E–TICONS EMPRESA DE 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA L - R$ 54.000,00.

Igaracy - PB, 20 de Setembro de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 21 de setembro de 2021 
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CÂMARA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 00001/2021, para locação de veículo, e ADJUDICO o seu objeto 
à empresa, conforme quadro abaixo: 

ITEM OBJETO LICITANTE VENCEDOR
CNPJ 

VALOR MENSAL/GLO-
BAL DA PROPOSTA

01

LOCAÇÃO DE UM 
VEÍCULO TIPO PAS-
SEIO, VEÍCULO TIPO 
PASSEIO ANO/MO-
DELO A PARTIR DE 
2019, MOTOR 1.0, AR 
CONDICIONADO, 04 
PORTAS, DIREÇÃO 
HIDRÁULICA, BICOM-
BUSTÍVEL TOTAL 
FLEX, CAPACIDADE 
PARA 05 PASSAGEI-
ROS, ACESSÓRIOS 
E EQUIPAMENTOS 
DE ACORDO COM 
CNT, SEM MOTORIS-
TA, COM SEGURO 
TOTAL, PARA FICAR 
À DISPOSIÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL 
DE IGARACY – PB

MARIA LIANI LEONARDO ME
17.690.649/0001-84

3.000,00
12.000,00

IGARACY - PB, 20 de Setembro de 2021
DAMIÃO CLEMENTINO DA SILVA 

Vereador-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB, às 09:00 horas do dia 06 de outubro de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE IMACULADA-PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: 
http://www.imaculada.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 20 de setembro de 2021
JOSÉ GILSON PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00037/2021. OBJETO: Serviços de coleta, transporte, tra-

tamento por termo destruição e destinação final dos resíduos do serviço de saúde gerados pelas 
Unidades de Saúde deste Município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no 
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a 
Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de 
incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posterio-
res: Waste Coleta de Residuos Hospitalares Ltda - CNPJ 20.474.613/0002-59. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. E-mail: licitacaoinga@gmail.com.

Ingá - PB, 20 de Setembro de 2021
ROBÉRIO LOPES BURITY

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ADIAMENTO

CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO
Nº 00007/2021

O Prefeito Municipal de Ingá, Estado da Paraíba, comunica o adiamento da Chamada Pública de 
Compra nº 00007/2021: apresentação dos envelopes contendo a documentação para habilitação 
e respectivo projeto de venda até as 09:30 horas do dia 13 de outubro de 2021, no mesmo local 
inicialmente divulgado, na Secretaria de Educação deste Município, com sede na Rua Antônio 
Omena de Macário, 03 - Centro - Ingá - PB. Neste mesmo local, as 09:30 horas do dia 14 de outubro 
de 2021, será realizada a sessão pública para abertura dos referidos envelopes. Informações: os 
interessados poderão obter cópia deste Edital bem como maiores esclarecimentos, junto a referida 
Secretaria de Educação, no endereço supracitado, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis. 
Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 20 de Setembro de 2021
ROBÉRIO LOPES BURITY

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.053/2021

Chave CGM: AJF5-K28X-WC19-XY40
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME 
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/046105.
O pregoeiro responsável pelo procedimento licitatório em tela comunica aos interessados que 

a sessão pública definida para o dia 24/09/2021 às 09:00h fica adiada para o dia 01/10/2021 às 
09:00h, tendo em vista que não foi divulgado no Portal de Compras da SEAD, prejudicando assim 
a abertura do certame.

Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Novo Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.

br/licitacoes
João Pessoa, 20 de setembro de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33001/2021 – SEPLAN
PARTES: CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa. 
CONTRATADA: ESTAÇÃO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI-ME
OBJETO: execução de serviço comum de engenharia para execução de serviços topográficos 

em áreas urbanas na cidade de João Pessoa-PB.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (trezentos e sessenta) dias.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 460 (quatrocentos e sessenta) dias.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 33001/2021.
VALOR: R$ 857.798,00 (Oitocentos e cinqüenta e sete mil setecentos e noventa e oito reais).
DOTAÇÃO: Classificação Orçamentária: 08.108.15.451.5365.1290 – IMPLANTAÇÃO E EXE-

CUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS 15.451.5365.081280 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TOPO-
GRÁFICOS - Natureza das despesas: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA - Fonte: 0.1.00/1001 – RECURSOS ORDINÁRIOS - PPA 2018/2021.

João Pessoa, 14 de setembro de 2021.
José William Montenegro Leal

Secretário Municipal de Planejamento
Contratante

Estação Topografia e Projetos Eireli-ME
Otacílio Otávio de Oliveira neto

Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

N.º 002/2021
 A Secretaria de Educação do Município de Juarez Távora, torna público que realizará 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de 
Ensino, no dia 29/09/2021 às 09:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juarez 
Távora, situada à Rua José Mendonça de Araújo, 171 – Centro – Juarez Távora - PB.

A Chamada Pública e informações poderão ser obtidas no endereço acima das 8:00 às 12:00 
horas, até o dia 28/09/2021. Informações pelo e-mail: setordelicitacaopmjt@gmail.com.

Juarez Távora(PB), 20 de setembro de 2021.
Martha Ferreira Bezerra da Costa 

Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, 178 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 04 de 
Outubro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. 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 005-A/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) 3382–1234. E-mail: juazeirinholicita@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 20 de Setembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, 178 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 07 
de Outubro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de ambulância tipo A, simples remoção. 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 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: juazeirinholicita@gmail.com. Edital: www.
juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 20 de Setembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO PRESENCIAL

TOMADA DE PREÇOS N. 002/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, no uso de suas atribuições, CONVOCA a 

empresa: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 11.306.141/0001-53 vencedor 
da Tomada de Preços n.º 002/2021 para que apresente garantia contratual nos moldes da cláusula 
16 do referido edital e assinatura do contrato no prazo máximo de 5 dias úteis contados a partir da 
publicação deste termo no DOE. O não comparecimento no prazo estipulado acarretará decadência 
do Direito de Contratar com a Prefeitura de Mamanguape. Maiores informações na COPELI situado 
a Rua Antenor Navarro, S/N, Centro – Mamanguape – PB –no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape -PB, 20 de Setembro de 2021.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00033/2021
Objeto: aquisição de kits escolar para os alunos da rede infantil e fundamental de ensino do 

município de Olho D’água-PB.
Vencedoras: EDJANE MARIA ALVES BATISTA ALMEIDA-ME, com o valor global de R$ 7.449,61 

(sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos) e NIVALDO FERREIRA 
DOS SANTOS JUNIOR-ME com o valor global de R$ 40.007,22 (quarenta mil e sete reais e vinte 
e dois centavos).

ADJUDICAÇÃO: encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais questiona-
mentos, o pregoeiro adjudica o objeto da empresa supra mencionada.  

Olho D’água-PB, 20 de Setembro de 2021
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de proposta 

de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 00033/2021, com o objeto: aquisição de kits escolar 
para os alunos da rede infantil e fundamental de ensino do município de Olho D’água-PB. Estando 
classificadas e habilitadas, as empresas: EDJANE MARIA ALVES BATISTA ALMEIDA-ME, com 
o valor global de R$ 7.449,61 (sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um 
centavos) e NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR-ME com o valor global de R$ 40.007,22 
(quarenta mil e sete reais e vinte e dois centavos).

Olho D’água-PB, 20 de Setembro de 2021
ROSSIVAN DE OLIVERIA FERREIRA 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00033/2021
Objeto: aquisição de kits escolar para os alunos da rede infantil e fundamental de ensino do 

município de Olho D’água-PB.
Vencedoras: EDJANE MARIA ALVES BATISTA ALMEIDA-ME, com o valor global de R$ 7.449,61 

(sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos) e NIVALDO FERREIRA 
DOS SANTOS JUNIOR-ME com o valor global de R$ 40.007,22 (quarenta mil e sete reais e vinte 
e dois centavos). Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 
10.520/2002. Estando convocada para assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 20 de Setembro de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N. º 004/2021 SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público que realizará licitação na modalidade Pre-

gão ELETRONICO Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço, no dia 06 de Outubro de 
2021 as 10h00min, tendo como objetivo: Sistema de Registro de Preços para Locação de Veículos, 
destinados ao transporte escolar do município de Pilar-PB; A reunião ocorrerá na sala da COPELI 
no prédio sede da Prefeitura Municipal, Praça João José Maroja, nº 259, Centro, Pilar- PB - CEP: 
58338000, no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Pilar - PB, 13 de Setembro de 2021.
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 005/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público que realizará licitação na modalidade 

Pregão Presencial do tipo menor preço, no dia 06 de Outubro de 2021 as 11h00min, tendo como 
objetivo: Aquisição de Patrulha Mecanizada, destinado a atender as necessidades municipais – 
Operação: 1062233-44 – SICONV: 880552; A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede 
da Prefeitura Municipal, Praça João José Maroja, nº 259, Centro, Pilar- PB - CEP: 58338000, no 
horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Pilar - PB, 13 de Setembro de 2021
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00023/2021, para o dia 24 

de Setembro de 2021 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Ananiano 
Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 20 de Setembro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL MÉDICO PERMANENTEPARA O PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA 
DO MUNICÍPIO CONFORME EMENDA Nº 11376.311000/1180–01; ADJUDICO o seu objeto a: 
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – EPP - R$ 8.549,00; CIRÚRGICAS 
CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA ME - R$ 3.646,14; INSTRA-
MED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 42.600,00; M. CARREGA COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 20.769,10; MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - R$ 29.130,00; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA - R$ 2.502,00; SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E 
CIA LTDA - R$ 711,00.

Remígio - PB, 14 de Setembro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
 HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL MÉDICO PERMANENTEPARA O PRONTO ATENDIMENTO EUNICE LEAL DE SOUZA 
DO MUNICÍPIO CONFORME EMENDA Nº 11376.311000/1180–01; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – 
EPP - R$ 8.549,00; CIRÚRGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS 
LTDA ME - R$ 3.646,14; INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 42.600,00; M. 
CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 20.769,10; MAGNA MEDICA 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. - R$ 29.130,00; ODONTOMED 
COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 2.502,00; SILVANDRO DIEGO DE 
ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 711,00.

Remígio - PB, 15 de Setembro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o novo adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrô-

nico nº 00019/2021, para o dia 01 de Outubro de 2021 às 09:00 horas; e do início da fase de lances 
para o dia 01 de Outubro de 2021 às 09:01 horas. Em virtude de mudança da descrição dos itens 
do edital. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
na Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB. Telefone: (083) 33641631. 
E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Remígio - PB, 17 de Setembro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N. º 006/2021-SRP
REVOGAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público para conhecimento 
dos interessados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas 
constantes no art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no 
decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações bem como toda legislação correlata, que 
a licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço 
em reunião que ocorreria no portal de compras publicas, inicialmente no dia 22/09/2021. Horário: 
10:00, tendo como objetivo: Eventual Locação de Equipamentos de Informática Para Atender a 
Administração Direta Deste Município, Foi Revogada em razão da necessidade de readequação do 
Edital, com vistas a uma aquisição satisfatória e para melhor atender ao interesse da administração.

Para maiores informações através e-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com. 
RIACHÃO DO BACAMARTE - PB, 17 de Setembro de 2021.

WILSON LOURENÇO DE BRITO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00009/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2021, que objetiva: 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; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Riacho de Santo Antônio - PB, 17 de Setembro de 2021
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada do ramo pertinente, para execução de servi-

ços de pavimentação de diversas ruas na cidade de Rio Tinto–PB, sendo 1(uma) rua no Centro e 
2(duas) ruas no bairro da Vila Regina conforme contrato de repasse n° 106.7829–45, do Ministério 
do Desenvolvimento Regional. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Valor: R$ 199.255,07. 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 Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (). E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 20 de setembro de 2021
MÁRIO SÉRGIO DE LUCENA PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 033/2021
PREGÃO PRESENCIAL N°: 009/2021 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520/02, 
por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa, que fará no dia 01 
de outubro de 2021, às 10h00min (Dez Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.          

OBJETO: Locação de veículo destinado a atender as necessidades do Gabinete do município 
de Salgadinho – PB.

INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante 
do Ministério Público do Estado da Paraíba.        

Salgadinho-PB, 20 de setembro de 2021. 
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

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

Pedro Muniz, 142 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 07 de outubro de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO 
RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO MELHORIAS NA REDE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
DAS RUAS: SEVERINO JOSÉ DE LIRA ( DISTRITO DE VARZÉA DA EMA) E JOANA FERREIRA DE 
SOUZA (SEDE DO MUNICIPIO), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 35421055. E-mail: cplsantahelena.pb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 20 de setembro de 2021
JOSÉ CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO DE ANÁLISE

DE HABILITAÇÃO SEGUNDO COLOCADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da sua Pregoeira, torna público o resultado da 
análise de habilitação do segundo colocado no processo licitatório Pregão Presencial Nº 00030/2021, 
que tem como objeto: contratação de empresa para coleta e transporte de resíduos sólidos até sua 
destinação final, visando atender as necessidades do município de Santa Luzia/PB. Considerações 
da Comissão: Licitante Inabilitado por não atender as exigências contidas no instrumento convoca-
tório: SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 30.166.388/0001-66. Motivos 
da inabilitação: a empresa apresentou Certidão de Falência e Concordata Vencida para a data do 
certame (item 7.5.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, dentro do prazo de validade 
previsto dentro da própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a no máximo 30 (trinta) dias da 
data prevista para abertura das propostas) e não apresentou Atestado de Capacidade Técnica (item 
7.4.1. Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
em nome da Licitante que comprove expressamente a execução de Serviços de características 
semelhantes, limitada exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 
licitado.). Dessa forma o processo restou fracassado pois os licitantes interessados não atingiram 
as exigências do certame. Maiores Informações, na sala da Comissão de Licitação situada na Rua 
Caboclo Abel, s/n°, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 58.600-
000, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 20 de setembro de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
OBJETO: Prestação de serviços de horas máquina Retroescavadeira com operador, destinada 

ás atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento do município de São Bentinho 
– PB. Data e local, às 09:00 horas do dia 05/10/2021, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco 
Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobenti-
nhopb.licitacoes@gmail.com. Edital:www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São Bentinho - PB, 20 de setembro de 2021
MONICA PEREIRA DOS SANTOS 

Pregoeira Oficial

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas, através da Pregoeira Oficial torna público o 

ADIAMENTO do Pregão Presencial programado para ocorrer às 09:00 horas do dia 22 de Setem-
bro de 2021. Dessa forma fica a sessão ADIADA para o dia  01 de Outubro de 2021, ás 13:00hs, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços de acom-
panhamento e apoio administrativo de projetos deste município, junto aos ministérios, secretarias 
estaduais, Caixa Econômica Federal, etc, como também operação SICONV e prestação de contas 
de convênios e contratos de repasses junto a este município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 20 de Setembro de 2021
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede 
Municipal de Ensino deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
– 12.306.2004.2016 – ELEMENTO DE DESPESA: 339039.99 – MATERIAL DE CONSUMO. 
RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00312/2021 - 17.09.21 - 
PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 83.9100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 09/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para Conclusão da Construção da coberta da Quadra da 
Escola Rômulo Pires, no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 26 DE OUTUBRO DE 2021 AS 09H00MIN 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, 20 de Setembro de 2021.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 10/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma Praça na Rua Antônio Ribeiro, 
no Bairro Projeto Mariz, as margens da BR 230, no Município de Sousa/PB, discriminados e 
quantificados nos anexos do edital. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 26 DE OUTUBRO DE 2021 AS 11H00MIN 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, 20 de Setembro de 2021.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 11/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais van-

tajosa será a de menor preço global, para Construção do Centro de Atenção Psicossocial – (CAPS 
I), no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 27 DE OUTUBRO 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, 20 de Setembro de 2021.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: Contratação de empresa de construção civil, para execução dos serviços de cons-

trução do Ginásio de Esportes da Escola João Inácio Catú, localizado no distrito Mata Virgem, na 
zona rural do Município de Umbuzeiro – PB. LICITANTE HABILITADO:  FABIO JUNIOR FRANCO 
EIRELI – ME - CNPJ: 27.512.389/0001-00. 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, Av Carlos Pessoa, 
92 - Centro - Umbuzeiro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. 

Umbuzeiro - PB, 20 de Setembro 2021.
ALBERTO RIBEIRO DA SILVA

Presidente da Comissão

EMPAER/EMEPA – PB
AVISO DE EDITAL

LEILÃO PÚBLICO Nº 004/2021
PROCESSO SGC Nº 32.205.000431.2021 E REGISTRO CGE Nº 21-01801-4 

A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA-PB, situada na Ro-
dovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, Jacarapé, João Pessoa-PB, CNPJ nº 
09.295.684/0001-70, Inscrição Estadual nº 16.078.084-5, realizará Leilão Público nº 004/2021 e 
tem como OBJETIVO:  alienação de 41 (quarenta e um) animais bovinos, das seguintes raças: 
Pardo Suiça, Guzerá, Gir e Sindi;

DATA, HORÁRIO e LOCAL: dia 16 de outubro de 2021, às 09 horas, na modalidade ex-
clusivamente virtual, no canal do YouTube – endereço eletrônico https://www.youtube.com/
watch?v=Um4iIFCfYr4 ; 

MAIORES INFORMAÇÕES: Será encontrado no Edital afixado na entrada principal da EMPAER/
EMEPA-PB e poderá ser adquirido sem qualquer ônus na sua sede, bem como será exibido na 
internet no site: http://empaer.pb.gov.br/editais ou nos seguintes endereços: Rodovia BR 230 – Km 
13,3, S/N – Parque Esperança – LOT.  Morada Nova, L-26 - CEP: 58108-502 – Cabedelo – PB, 
Telefone: (83) 3218-8101 ou – Presidência - Telefone: (83) 3218-8162, E-mail: presidencia@empaer.
pb.gov.br - gabin@empaer.pb.gov.br

João Pessoa, 20 de setembro de 2021.
ANTONIO JUSTINO SOBRINHO

Presidente CPL/EMEPA-PB.
Portaria Nº 03/2020 de 23/09/2020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 10/2021

Registro CGE Nº 21-01577-5
COMUNICADO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica ao(s) participante(s) da TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021  (Obras de Pavimentação 
Asfáltica do Acesso Viário a 6ª CIRETRAN no Município de Cajazeiras/PB), em virtude da  empresa 
F C EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA ter protocolado  recurso em tempo hábil, através 
do Processo DER-PRC-2021/00793 datado de 15/09/2021. Desta forma, em atendimento aos 
parágrafos 3º e 5º do artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos, os autos do processo ficarão 
com vistas franqueadas aos interessados na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação aos recursos a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB.

.João Pessoa, 20 de setembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 05/2021

Registro CGE Nº 21-01035-6
COMUNICADO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica ao(s) participante(s) da TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021(Elaboração dos Projetos 
Executivo de Engenharia para Pavimentação e para Restauração de Rodovias e Obras d’Artes 
Especiais, Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas-PCA/
PRAD, nas Rodovias: PB-370 Curral Velho/Entr. PB-306; PB-210 Taperoá/São José dos Cordeiros 
e Vicinal Galante/Ligeiro, com extensão total de 48,30 km), que transcorreu o prazo sem recurso. 
Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou as Empresas: 
JBR ENGENHARIA LTDA e PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA.  e marca reunião 
para abertura da(s) Propostas de Técnicas para o dia 23/08/2021  às 10: 00 horas.

João Pessoa, 20 de setembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 21 de setembro de 2021         26
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