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Com ajuda do Escritório Popular de Arquitetura, 44 famílias, como a da artesã Severina Oliveira (foto), enfim tiveram suas moradias legalizadas na Paraíba. Página 19

Regularização fundiária resgata dignidade humana
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Mercado imobiliário 
movimentou R$ 6 bi 
em 10 anos em JP
Exclusivo: levantamento mostra que, em uma década, a Prefeitura da capital expediu 
quase 130 mil “habite-se”, 57% deles só para a Zona Sul da cidade. Página 18

Foto: Sam Robles/CBF

Seleção feminina CBF confirma partidas entre Brasil e Argentina 
em João Pessoa e em Campina Grande no mês de setembro. Página 21

Foto: Ortilo Antônio

Novo procurador-geral Antônio Hortêncio toma posse afirmando que 
“não será procurador de gabinete” e vai priorizar diálogo com população. Página 13

Municípios ganham obras de 
travessia e pavimentação
Estado irá executar os serviços em 13 municípios, onde serão 
investidos aproximadamente R$ 22 milhões. Página 3

Colunas
Neste momento de intransigência que vive o 

Brasil, dividido entre o fuzil e o feijão, com a sua 
Constituição ameaçada  pelos ânimos alimentados 

pela insanidade (...) nunca é demais lembrar o 
poder do aperto de mão.  Página 2

Abelardo Jurema Filho

Foto: Arquivo/Secom-PB

Últimas

Prefeituras monitoram o 
retorno às aulas presenciais

Ocupação de leitos de UTI 
para covid-19 está em 18%

Escola do Sílvio Porto conquista 
prêmios em concurso nacional

Implantação de protocolos sanitários e sistema híbrido 
estão na pauta das escolas municipais. Página 8

Municípios têm até hoje para informar sobre imunização 
e concorrer a prêmio de desempenho. Página 5

Seis alunos venceram, em quatro categorias, concurso de 
redação da Defensoria Pública da União. Página 20

Habitação Lei que isenta 30 mil moradias da 
Cehap é publicada no Diário Oficial do Estado. Página 4

Seu primeiro investimento vai ser de 
adquirir conhecimento sobre o que é renda fixa, 

renda variável, qual o risco, tributação, 
características e por aí vai. Este, sem dúvida 

alguma, será o primeiro passo.  Página 17
Flávio Uchôa

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

433.170

20.751.108

216.664.634

9.182

579.643

4.505.400
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

3.374.607

189.748.617

5.250.457.719
Combate ao fumo Malefícios do cigarro eletrônico 
entram na mira de campanha no HULW da UFPB. Página 20
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Foto: Codecom/Patos

No Sertão Ministro da Cidadania João Romão 
cumpre agenda oficial na cidade de Patos. Página 13
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A interpretação que se dá à gênese do mundo e ao comportamento 
dos seres humanos, no âmbito religioso, acontece, às vezes, de resultar em 
ações perigosas tanto para as pessoas como para a natureza. É fácil cons-
tatar, por exemplo, que a vida apresenta maior afinidade com a diferença, 
estando, portanto, em menor conformidade com a homogenia.

Imagine se neste planeta todos os pássaros tivessem a mesma forma, a 
mesma cor, o mesmo canto, valendo isso, como regra geral, para as demais 
espécies animais e vegetais. Do mesmo modo, todos os seres humanos se-
riam iguais na pigmentação da pele, no tom dos cabelos, no desenho do cor-
po, no tamanho, no peso, na maneira de pensar e falar. Que monotonia!

Quem suportaria um tempo e um espaço iluminados pelo Sol, ape-
nas, ou a noite longa da vida aclarada só pelas estrelas ou pelo brilho 
exclusivo da Lua? Imagine se a Terra fosse inteiramente mar, ou uma 
longa e cansativa extensão de terra. A escuridão não preserva os olhos, 
cega. Silêncio ou barulho excessivo não favorece o transe ou a ascese, 
mas o surto psicótico.

Os orientais têm apreço pelos caminhos do meio exatamente por 
saberem que os extremos tendem a comprimir a liberdade, sujeitando
-a às camisas de força de certas crenças e ideias, ou seja, às tentativas 
vãs de enquadrar o mundo em credos ou pensamentos muitos estreitos, 
para conter a heterogeneidade do todo universal, do qual a humanidade 
é parte indissolúvel.

O Talibã é consequência dessas visões estreitas do mundo. E o preço 
que se paga por erros como esse é muito alto. O movimento fundamenta-
lista e nacionalista islâmico é uma fogueira acesa no centro da Ásia, cujos 
ciscos incomodam os olhos da humanidade. E esse fogo pode alastrar-se, 
por meio de suas fagulhas, incendiando outras mentes e corações.

Os projetos humanos devem ser direcionados para solucionar os 
problemas que persistem como pedras no caminho do desenvolvimento 
social. Os bens positivos, produzidos pela humanidade, em todos os sen-
tidos, repartidos, de um jeito fraterno, criativo e amoroso, e em partes 
iguais, para todas as pessoas do mundo. Que Deus não gostaria de ser 
assim venerado?

Fim das contas O aperto de mão
Trocado com sinceridade, nada tem mais 

força e significado do que um aperto de mão. 
Simples e cordato, pode  representar um com-
promisso assumido; um negócio fechado, um 
sinal de paz; um acordo selado ou apenas um 
gesto de apreço ou de amizade. Mais frequen-
te entre os homens – há quem diga, maldosa-
mente, que há  mulheres que  se entrebeijam 
para não se morderem umas as outras – o ato 
pode simbolizar o fim de uma guerra ou de um 
grande conflito entre nações, de trégua ou re-
conciliação entre velhos amigos, ou até mes-
mo mortais  inimigos políticos.

Em alguns casos, vale mais do que pa-
pel passado em cartório, documento assina-
do ou cheque pré-datado. Significa a palavra 
dada, a honra empe-
nhada, o próprio cará-
ter da pessoa expres-
so numa manifestação 
cordial e definitiva.

Anos atrás, quan-
do o Regime Militar vi-
gente no país caminha-
va para um processo 
de abertura democrá-
tica, iniciada pelo pre-
sidente Ernesto Geisel, 
o ex-ministro Abelar-
do Jurema foi sonda-
do, pelo jornalista pa-
raibano Marconi Formiga, se ele “apertaria a 
mão” do presidente João Batista Figueiredo 
que, àquela altura,  havia anunciado  que esta-
va “de mãos estendidas”, convidando aqueles  
que desejassem compartilhar com ele a  res-
ponsabilidade de governar o a nação  com to-
dos os brasileiros.

- Apertaria sim. Sou um homem livre, 
maduro, sem mágoas no coração; que só tem 
compromissos com a minha consciência. Se o 
presidente do meu país, que já se comprome-
teu a assinar a anistia, estende as mãos à de-
mocracia, não teria problemas em atender a 
essa convocação.

Repórter arguto, de livre trânsito nos cír-

culos do poder na Capital Federal,  colunista 
do poderoso Jornal de Brasília, Formiga agiu 
rápido. Entrou em contato com o general Fi-
gueiredo que, de imediato,  determinou que 
fosse marcada a audiência que, no entender 
dele e de seus assessores,  poderia simbolizar 
o apaziguamento na relação entre vencidos e 
vencedores e contribuir para o projeto de en-
tendimento nacional proposto pelo governo.

Alguns dias depois, o ex-ministro da Jus-
tiça do Governo João Goulart, que havia per-
manecido mais de quatro anos no exílio, se-
ria o primeiro cassado pelo Regime Militar 
a ser recebido pelo presidente da Repúbli-
ca, “de coração aberto, acreditando nos pro-
pósitos de um homem que prometeu fazer 

do nosso país uma de-
mocracia”, como frisou 
em entrevista a revista 
O Cruzeiro, ao sair do 
palácio.

Nat ura lment e 
que o gesto concilia-
dor do ex-ministro não 
agradou a todos, e tam-
bém mereceu criticas 
e incompreensões. So-
bretudo, entre as cor-
rentes mais à esquer-
da que viram naquele 
aperto de mão um ter-

mo de rendição, como se ali estivesse um ex
-prisioneiro de guerra a cumprimentar o seu 
algoz. 

Nesse momento de instabilidade e in-
transigência que vive o Brasil, dividido entre 
o fuzil e o feijão, com a sua Constituição ame-
açada pelos ânimos alimentados pela insani-
dade, ódio e a violência,  nunca é demais lem-
brar o poder do aperto de mão, que continua a 
ser o instrumento mais eficaz para aplacar os 
desentendimentos e reaproximar os homens 
de bom senso, que ainda creem na concórdia, 
convencidos de que a democracia é a convi-
vência dos contrários e que só o amor cons-
trói para a eternidade.

Santo do dia
  O jovem Antonio Francisco Lisboa 

completou, no domingo, 257 anos. Não 
sei se lhe deram este título, ou o deram a 
outrem, mas o Aleijadinho tem cancha e 
prancha para ser o patrono da arquitetu-
ra brasileira. O seu tempo era um tempo 
fértil de arquitetos e mestres de obras, 
com o país todo por fazer. Os cruzeiros 
cavalgando o lombo das serras, as torres 
das igrejas elevando-se acima das manti-
queiras e borboremas. 

Tupanaroca — a casa de Deus — era 
um dos primerios prédios levantados 
pelo colonizador no terreiro atônito da 
taba. Seus engenheiros chegavam quase 
sempre do Reino. Alguns para lá volta-
ram a fim de consumir sua fé nas cha-
mas das fogueiras do Santo Ofício. Foi o 
caso do padre Malagri-
da, construtor de tan-
tas tupanarocas, onde 
ensinava o povo a rezar 
e a ler. Isso sempre foi 
perigoso em qualquer 
tempo, terminou dando 
Inquisição.

Mas, dos nascidos 
no Brasil, difícil encon-
trar parelha para o Alei-
jadinho. Seu gênio fez de 
suas cidades serranas 
patrimônio da humanidade, perfilhadas 
pela Unesco. Ele não se contentava ape-
nas em desenhar as tupanarocas. Desde 
menino, aqueles santos de olhos e lábios 
estrábicos impressionavam-me, tão dife-
rentes da apatia dos santos europeus.

Um dia, aprendi que aquela expres-
são chamava-se “êxtase”. Para mim, era 
mais para dor, a mística da santidade 
cristã confundida ideologicamente com 
o sofrimento. Soava até estranho o an-
tigo intróito, tão bonito que tiraram da 
missa: “Subirei ao altar de Deus; do Deus 
que alegra e santifica minha juventude”. 

Era esquisito, numa liturgia que lembra-
va tantos martírios, a evocação de um 
Deus alegre, Deus de jovens. Hoje, al-
guns teólogos já falam de “existencialis-
mo bíblico”, mas penso que no tempo do 
Aleijadinho as cores do catecismo eram 
muito mais pungentes e trágicas. Daí 
aqueles seus santos esbugalhados me 
parecerem, até hoje, constrangidos pela 
dor que insistem em chamar de êxtase.

Neste país onde não se tem apreço 
pelo antigo, é um milagre que o barroco 
mineiro, do Planalto Central e das praias 
do Nordeste ainda não tenham desapa-
recido. Muitos santos poderão ter inter-
mediado esse milagre. Quando nenhuma 
cidade brasileira havia sido tombada, o 
antropologista paraibano Edson Rama-

lho Júnior, então resi-
dente em Porto Seguro, 
me convidou para elabo-
rar, com ele, um projeto 
secreto, sobre o qual 
nada quis me revelar. 
Garantiu, apenas, que eu 
me apaixonaria pelo tra-
balho. Não pude atender 
o convite de Edson. Al-
gum tempo depois, Por-
to Seguro ganhava, de 
graça, das mãos do meu 

amigo, o projeto que deu à cidade a ca-
tegoria de Parque Nacional. O Ministério 
da Educação e Cultura levou, em seguida, 
a iniciativa a outras cidades históricas 
brasileiras. E a providência terminou, 
mais tarde, encontrando o patrocínio da 
Unesco.

Edson Ramalho Júnior divide, assim 
com Antônio Francisco Lisboa, o milagre 
da preservação do barroco brasileiro. 
Agradeço essa lembrança à gentil leito-
ra (a arquiteta Germana Xavier) que fez 
anos ontem e me pediu que falasse, ape-
nas, no aniversário do Aleijadinho.

 Nesse momento de instabilidade e 
intransigência que vive o Brasil, dividido 

entre o fuzil e o feijão, com a sua 
Constituição ameaçada pelos ânimos 
alimentados pela insanidade, ódio e a 
violência, nunca é demais lembrar o 

poder do aperto de mão.   

 Neste país onde não se 
tem apreço pelo antigo, é um 

milagre que o barroco mineiro, 
do Planalto Central e das 

praias do Nordeste ainda não 
tenham desaparecido.   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador   

Errata 
n O texto do editorial do último sábado, devido a um erro na edição, foi repetido na 
edição deste domingo apenas com o título modificado. Portanto, publicamos hoje 
o editorial correto. Pedimos desculpas aos leitores de a União pela falha. 
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Recursos serão para construção de travessias urbanas; quatro cidades também vão receber novos projetos de infraestrutura

O governador João Aze-
vêdo autorizou, ontem, du-
rante o programa semanal 
Conversa com o Governador, 
transmitido em cadeia es-
tadual pela Rádio Tabajara, 
as ordens de licitação para 
a construção de travessias 
urbanas de 13 municípios 
paraibanos, onde serão in-
vestidos aproximadamente 
R$ 22 milhões. Na ocasião, 
ele também anunciou obras 
de infraestrutura que con-
templarão os municípios de 
Itabaiana, Salgado de São Fe-

lix, Bonito de Santa Fé e João 
Pessoa.

As obras de travessia 
urbana serão executadas 
em Sousa, Assunção, Caapo-
rã, Mari, Mulungu, Olivedos, 
Ouro Velho, Pirpirituba, Sal-
gadinho, Serra Redonda, So-
ledade, São José de Piranhas 
e Esperança.

Já as obras de infraes-
trutura entre os municípios 
de Itabaiana e Salgado de 
São Félix terão uma extensão 
de 20 Km, totalizando recur-
sos de R$ 22 milhões. “Essa 

obra tem um significado 
muito grande para a região 
e vai mudar a vida de milha-
res de pessoas que residem 
às margens do Rio Paraíba 
e do trecho que liga Itabaia-
na, Salgado de São Félix até 
a barragem de Acauã”, expli-
cou.

Ele ainda autorizou a 
construção de uma nova 
sede do Centro de Equitação 
da Polícia Militar, no bairro 
do Cristo Redentor, em João 
Pessoa, onde serão investi-
dos cerca de R$ 600 mil. “O 

Centro de Equitação da Polí-
cia Militar funciona hoje de 
uma forma muito precária e 
vamos construir uma sede 
própria para proteger os po-
liciais que se dedicam a aten-
der as crianças que fazem 
um tratamento exitoso, as-
segurando também para elas 
um local com mais conforto”, 
comentou.

Por fim, ele assinou as 
ordens de serviço para pavi-
mentação do acesso de Bo-
nito de Santa Fé até a divisa 
com o Ceará, onde serão in-

jetados recursos superiores 
a R$ 4 milhões, e da recu-
peração interna das vias do 
Polo Turístico Cabo Branco, 
em João Pessoa, um investi-
mento de R$ 1,3 milhão de 
recursos próprios do Estado, 
contemplando a área onde 
serão construídos resorts e 
um parque aquático.

“Nós continuamos in-
vestindo na geração de em-
prego e renda e contribuindo 
com a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas”, con-
cluiu João Azevêdo.

Estado autoriza investimento 
de R$ 22 milhões em obras

“O momento não é esse. A va-
riante delta já está em trans-
missão comunitária na maio-
ria dos estados brasileiro. [A 
realização de] megaeventos 
como Réveillon e Carnaval, 
não devem ser analisados 
neste momento”. Do secretá-
rio estadual de Saúde, Geral-
do Medeiros, cobrando cau-
tela face à iminente chegada 
dessa variante à Paraíba. 

“O mOmentO nãO é esse” 
A obra da barreira do Cabo 
Branco foi custeada com recur-
sos da Prefeitura de João Pes-
soa - mais de R$ 830 mil - e do 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional - aproximadamente R$ 
3 milhões. O relatório do TCU 
recomenda que a pasta, “como 
órgão federal repassador dos 
recursos”, tome providências 
para o ressarcimento dos valo-
res pagos de modo indevido. 

Mal se livrou do problema de suas contas 
reprovadas pelo TCE-PB - em primeira 
avaliação, porque depois, a Corte aca-
tou seu recurso -, Luciano Cartaxo (PV) 
se vê às voltas com outra denúncia re-
lacionada à sua gestão na Prefeitura de 
João Pessoa: superfaturamento na obra 
de contenção da erosão na Falésia do 
Cabo Branco, segundo o Tribunal de 
Contas da União (TCU).  

superfaturamentO? 

IntençãO de vOtO: dIstâncIa entre O gOvernadOr e 
O segundO cOlOcadO é fatO sIngular em pesquIsa  

ressarcImentO  

A distância do primeiro para o segundo colocado é fato singular na pesquisa de inten-
ção de voto para governador do instituto Opinião/Arapuan, divulgado na segunda-feira: 
o governador João Azevêdo aparece com 36,6% contra 15,1% de Romero Rodrigues, na 
pergunta estimulada. Mais que o dobro do seu oponente. Na pergunta espontânea, em 

que os nomes dos candidatos não são apresentados, a diferença é mais abissal: João 
Azevêdo tem 18,2% contra apenas 3,3% de Romero Rodrigues. Obviamente, os dados 
que apontam uma aprovação de 58,8% da gestão do governador, pela população, 

diz muito sobre o resultado da intenção de voto para governador. Corrobora a ideia 
de que as ações governamentais - como disse o governador, recentemente, “nem 
a pandemia parou esse governo” -, o ritmo de investimentos, o equilíbrio fiscal do 

governo e, não menos importante, a postura responsável no enfrentamento da 
crise sanitária - nesse particular, a mais recente ação do governo de conceder 
benefício financeiro para crianças e jovens que perderam os pais para a covid-19 
se destaca - são aspectos que positivaram a percepção das pessoas na avaliação 
da gestão. E deram muita capilaridade política ao governador.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

E o deputado estadual Anísio Maia (PT), que 
participou do encontro com Gervásio Maia, 
confirma que a reunião entre petistas e socia-
listas teve por fito o fortalecimento do palanque 
de Lula, mas também mencionou que a campa-
nha estadual está atrelada a esse movimento, 
porque João Azevêdo “é o nosso candidato a 
governador”.   

palanque de lula e 
apOIO aO gOvernadOr 

restrIções e prOtOcOlOs        

nO mesmO palanque 

Geraldo Medeiros alerta que, devido à cir-
culação da variante delta no país, que tem 
muito mais poder de transmissibilidade, 
a tendência é que ocorra um aumento no 
número de casos de covid, em setembro. E, 
por isso, ele aponta que o novo decreto de 
enfrentamento à pandemia deverá manter 
restrições e adoção de protocolos.     

O encontro entre a ala do PT alinhada ao Governo 
do Estado e o presidente do PSB da Paraíba, depu-
tado Gervásio Maia, só confirma que os socialistas 
estarão no mesmo palanque pró-Lula em que estará 
o governador João Azevêdo. Frei Anastácio disse à 
coluna que a reunião serviu para assegurar a “uni-
dade e a ampliação do palanque” petista.  
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No Território da Borborema

Paraíba retoma regularização fundiária
Foto: Secom-PB

Os trabalhos de geo-
referenciamento e a titula-
ção de aproximadamente 
21 mil propriedades rurais 
em 19 municípios do Ter-
ritório da Borborema se-
rão concluídos até o final 
de 2022. Os trabalhos co-
meçam pelos municípios 
de Borborema, Areia, Ma-
tinhas, Pilões e Serraria, 
além de uma complemen-
tação em Casserengue. A 
área a ser georeferencia-
da nestes municípios vai 
abranger 23.500 hectares, 
e contemplará cerca de 
3.500 agricultores familia-
res.

A informação é do pre-
sidente da Empresa Parai-
bana de Pesquisa, Extensão 
Rural e Regularização Fun-
diária (Empaer), Nivaldo 
Magalhães, adiantando que 
a retomada dos trabalhos 
se deve à liberação da úl-
tima parcela do convênio 
firmado entre o Governo 
do Estado e o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), por 
meio do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra). O valor to-
tal do convênio é de pouco 
mais de R$ 6,9 milhões.

O diretor de Planeja-
mento Agrícola e Regulari-
zação Fundiária, Francisco 
Elias Ramos, disse que, 
após a conclusão dessa 
etapa, deverá ser assina-
do aditivo com saldos de 
recursos financeiros do 
convênio para garantir a 
medição de 30 mil hecta-
res e com isso beneficiar 
em torno de 5 mil famílias. 

Para a realização desta 
etapa, a Empaer continua 
contando com a parceria 
de Sindicatos de Traba-
lhadores Rurais dos muni-
cípios, que colaboram na 
mobilização e orientação 
dos agricultores familia-
res para a importância de 
regularizar as terras e ter 
a posse delas. Na semana 
passada, a diretoria reu-
niu a equipe técnica res-
ponsável pelos trabalhos 
para traçar as metas, cujas 
ações acontecerão de for-
ma presencial, e entre 
algumas recomendações 
está o cumprimento às 

medidas protetivas contra 
a pandemia da covid-19.

Nivaldo Magalhães 
avalia que a ação do Pro-
grama de Cadastro de Ter-
ra e Regularização Fundiá-
ria na Paraíba, considerado 
um dos maiores do Brasil,  

representa importante al-
cance social, uma vez que 
cada família beneficiária, 
além de receber seu título 
definitivo de propriedade, 
tem garantido o acesso às 
políticas públicas e ativi-
dades agropecuárias, bem 

como uma ajuda nos enca-
minhamentos para a apo-
sentadoria rural.  

O encerramento do con-
vênio está previsto para o 
final de 2022 e a meta até 
lá é executar a medição de 
132.560 hectares, emitir mais 

de 21mil títulos de proprie-
dades e o reconhecimento de 
seus domínios. Ao todo serão 
beneficiadas mais de 40 mil 
famílias agricultoras em suas 
áreas de atuação, ou seja, nos 
19 municípios pertencentes 
ao Território da Borborema.

Para realizar a ação, a Empaer conta com a parceria de Sindicatos de Trabalhadores Rurais dos municípios, que mobilizam e orientam os agricultores familiares

João Pessoa vai 
ganhar uma nova 
sede do Centro de 

Equitação da Polícia 
Militar, no bairro 

do Cristo Redentor, 
onde serão investidos 
cerca de R$ 600 mil
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Moradores de habitações populares vinculados à Cehap estão agora desobrigados do pagamento do ITCD
Cerca de 30 mil imóveis 

residenciais vinculados ao 
programa de habitação po-
pular vão ganhar isenção do 
Imposto sobre Transmissão 
“Causa Mortis” e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos 
(ITCD). O Governo da Paraíba 
publicou, no último sábado, no 
Diário Oficial do Estado a lei 
12.029, que dispensa a obri-
gatoriedade do pagamento do 
tributo sobre imóvel popular 
da Cehap (Companhia Esta-
dual Habitação Popular).

O secretário de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB), Marialvo 
Laureano, informou que não 
haverá a necessidade do pro-
prietário do imóvel popular 
ir ao órgão público para ga-
rantir a isenção. “Como forma 
de facilitar o procedimento de 
reconhecimento da isenção do 
ITCD, a Sefaz-PB autorizou à 
Cehap de requerer o referido 
benefício fiscal através de um 
único processo administrati-
vo que contenha os milhares 
de beneficiários. É mais uma 
medida de alcance social do 
governador João Azevêdo, 
que foi sensível às dificulda-
des por que passam grande 
parte da população paraibana 
com imóveis populares, com 

situação agravada nesse perío-
do de pandemia, causada pela 
covid-19, fazendo com que as 
pessoas possam transmitir 
para seus nomes um direito 
adquirido por algum parente 
que chegou a falecer sem o pa-
gamento do tributo”, destacou.

Para ter direito a isenção 
do ITCD, o proprietário do 
imóvel precisa cumprir algu-
mas condições exigidas da lei 
como, por exemplo, não ser 
beneficiário de outro imóvel, 
fica limitado a transmissão da 
propriedade com dispensa de 
pagamento do tributo de um 
único imóvel residencial des-
tinado à moradia de programa 
de habitação popular; além do 
proprietário do benefício está 
em situação regular junto à 
Fazenda Estadual.

Conforme a Lei, a Cehap 
deverá encaminhar ao cartório 
de registro de imóveis o pro-
cesso contendo discriminada-
mente todos os beneficiários. 
Caso haja descumprimento da 
obrigação prevista na Lei, o car-
tório estará sujeito à multa de 
70 UFR-PB (Unidades Fiscais 
de Referência do Estado da Pa-
raíba), o que equivale, neste 
mês de agosto, a uma multa de 
R$ 3.910 por cada imóvel.

Estado publica lei que isenta 
30 mil imóveis de imposto

Os mais de 150 muni-
cípios paraibanos que estão 
em débito com a Compa-
nhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa) agora te-
rão uma oportunidade para 
regularizarem sua situação 
de forma facilitada. É o Refis 
Cagepa, campanha lança-
da ontem, que vai oferecer 
descontos de até 100% nos 
juros e multas por atraso.

Atualmente, 155 Pre-
feituras Municipais devem 
um montante de mais de 
R$ 112 milhões à Cagepa. 
Por meio da campanha, as 
Prefeituras terão descontos 
em seus débitos que vão 
de 10% até 100% do valor 
referente às multas e juros 
por atraso. Essa quantia 
atualizada chega a mais de 
R$ 32 milhões só em mul-
tas e juros por atraso que 

poderão ser isentadas. O 
Refis Cagepa vai de 1 de 
setembro a 1 de novembro 
deste ano. Além dos des-
contos de até 100% nos 
juros e multas, o valor do 
débito pode ser parcelado 
em até 120 meses. 

O diretor comercial 
da Cagepa, Isaac Veras, ex-
plicou que as prefeituras 
que tiverem interesse em 
regularizar suas pendên-
cias poderão negociá-las 
diretamente com a com-
panhia por meio de canais 
exclusivos, nos telefones 
(83) 3218-1371/3218-
1398, pelo WhatsApp (83) 
98827-5296 ou pelo e-mail 
scop@cagepa.pb.gov.br, po-
dendo ser agendada reu-
nião presencial ou virtual 
entre os representantes das 
prefeituras e da Cagepa. 

Cagepa e prefeituras 
negociam débitos

Brasil tem 20,7 milhões de casos 
de covid-19 e 579,5 mil mortes

O Brasil chegou a 
20.752.281 casos registra-
dos de covid-19, conside-
rando todo o período des-
de o início da pandemia. 
Em 24 horas, as autorida-
des de saúde registraram 
10.466 novos diagnósticos 
positivos. Até anteontem, 
o painel de dados do Mi-
nistério da Saúde marcava 
20.741.215 casos acumu-
lados. Ainda há 479.809 
casos de pessoas infecta-
das que seguem em acom-
panhamento.

Já o número de mor-
tes por causa da covid-19 
alcançou 579.574. Entre 
anteontem e ontem, as Se-
cretarias de Saúde confir-
maram 266 pessoas que 
não resistiram à doença. 

Anteontem, o sistema de 
informações da pandemia 
contabilizava 579.308 
óbitos.

Ainda há 3.578 mor-
tes em investigação. O ter-
mo designa casos em que 
o diagnóstico depende de 
resultados de exames con-
cluídos apenas após o pa-
ciente já ter morrido.

O número de pes-
soas que se recuperaram 
da covid-19 subiu para 
19.692.898. Isso corres-
ponde a 94,9% das pessoas 
infectadas no Brasil desde 
o início da pandemia.

Os dados foram divul-
gados na atualização diá-
ria do Ministério da Saú-
de, na noite de ontem. O 
balanço consolida os da-
dos sobre casos e mortes 
levantados pelas Secreta-
rias Estaduais de Saúde.

Os dados em geral 
são menores aos domin-
gos e às segundas-feiras 
em razão da dificuldade 
de alimentação do siste-
ma pelas secretarias esta-
duais. Já às terças-feiras, 
os resultados tendem a 
ser maiores pela regula-
rização dos registros acu-
mulados durante o fim de 
semana.

Estados
No topo do ranking de 

mortes por Estado estão 
São Paulo (145.558), Rio 
de Janeiro (62.248), Mi-
nas Gerais (52.967), Para-
ná (37.451) e Rio Grande 
do Sul (34.159). Na par-
te de baixo da lista estão 
Acre (1.814), Roraima 
(1.940), Amapá (1.951), 
Tocantins (3.679) e Sergi-
pe (5.989).

 Vacinação
Até o início da noite 

de ontem, o painel de va-
cinação do Ministério da 
Saúde havia tido poucas 
novas atualizações. Até 
esta segunda, o sistema 
marcava 189,6 milhões 
de doses aplicadas, sendo 
129,5 milhões da 1ª dose e 
60 milhões da 2ª dose. Nas 
últimas 24 horas, foram 
aplicadas 768,8 mil doses. 
Quando considerados ape-
nas os dados consolidados 
no sistema do Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI), foram aplicadas 
180,6 milhões de doses, 
sendo 123,6 milhões da 
1ª dose e 57 milhões da 
2ª dose. Ainda conforme o 
painel de vacinação, foram 
distribuídas 230,1 milhões 
de doses, sendo entregues 
222,7 milhões de doses.

Jonas Valente
Agência Brasil

Em manifesto

Entidades defendem Estado Democrático de Direito

Entidades do agronegó-
cio brasileiro pediram, em 
manifesto divulgado ontem, 
“liberdade para empreender, 
gerar, compartilhar riqueza, 
contratar e comercializar, no 
Brasil e no exterior”, além de 
defenderem o Estado Demo-
crático de Direito. “É o Estado 
Democrático de Direito que 
nos assegura essa liberdade 
empreendedora essencial 
numa economia capitalista”, 
reforça o texto, no qual o setor 
agroindustrial defende a de-
mocracia, conforme antecipa-
do mais cedo pelo Broadcast 
Agro, sistema de notícias em 

tempo real do Grupo Estado.
O documento é assinado 

por várias entidades repre-
sentativas do agronegócio 
brasileiro, entre elas, Associa-
ção Brasileira do Agronegócio 
(Abag), Associação Brasileira 
das Indústrias de Óleos Ve-
getais (Abiove), Associação 
Brasileira das Indústrias de 
Tecnologia em Nutrição Ve-
getal (Abisolo), Associação 
Brasileira de Produtores de 
Óleo de Palma (Abrapalma), 
Croplife Brasil (que repre-
senta empresas de defensivos 
químicos, biológicos, mudas, 
sementes e biotecnologia), 
Indústria Brasileira de Árvo-
res (Ibá) e Sindicato Nacional 
da Indústria de Produtos para 

Defesa Vegetal (Sindiveg).
O documento diz que as 

amplas cadeias produtivas e 
setores econômicos repre-
sentados por essas entidades 
precisam de estabilidade, se-
gurança jurídica e harmonia 
para poder trabalhar. Segundo 
as entidades, a liberdade em-
preendedora de que precisam 
é o inverso de aventuras radi-
cais, greves e paralisações ile-
gais “De qualquer politização 
ou partidarização nociva que, 
longe de resolver nossos pro-
blemas, certamente os agrava-
rá”, afirmam as entidades.

As entidades dizem que 
estão preocupadas com os 
atuais desafios à harmonia 
político-institucional e à es-

tabilidade econômica e social 
do país. “Em nome de nossos 
setores, cumprimos o dever 
de nos juntar a muitas outras 
vozes, num chamamento a 
que nossas lideranças se mos-
trem à altura do Brasil e de 
sua história”, afirmam.

O texto lembra que, sob a 
Constituição Federal de 1988, 
a sociedade escolheu viver e 
construir o país por meio do 
Estado Democrático de Direi-
to. “Mais de três décadas de 
trajetória democrática, não 
sem percalços ou frustrações, 
porém, também repleta de 
conquistas e avanços dos 
quais podemos nos orgulhar. 
Mais de três décadas de liber-
dade e pluralismo, com alter-

nância de poder em eleições 
legítimas e frequentes”, citam 
as entidades.

Segundo elas, o desen-
volvimento econômico e so-
cial do país, para ser efetivo 
e sustentável, requer paz e 
tranquilidade, reconhecen-
do as minorias, a diversidade 
e o confronto respeitoso de 
ideias. “Acima de tudo, uma 
sociedade que não mais tolere 
a miséria e a desigualdade, 
que tanto nos envergonham.”

O manifesto também 
aponta que o Brasil, sendo 
uma das maiores economias 
do mundo, não pode se apre-
sentar à comunidade das 
Nações como uma sociedade 
permanentemente tensionada 

em crises intermináveis ou em 
risco de retrocesso ou rupturas 
institucionais. “O Brasil é muito 
maior e melhor do que a ima-
gem que temos projetado ao 
mundo. Isto está nos custando 
caro e levará tempo para rever-
ter”, alertam as entidades.

As entidades apontam 
também que a moderna 
agroindústria brasileira é re-
conhecida mundo afora como 
resultado de inovação e sus-
tentabilidade. “Somos força do 
progresso, do avanço, da esta-
bilidade indispensável e não 
de crises evitáveis”, pontuam.

Por fim, dizem que o se-
tor continuará contribuindo 
para o futuro e a prosperidade 
do país.

Isadora Duarte
Agência Estado

Retiradas se tornaram mais perigosas após ataque suicida que matou 13 pessoas

Foto: Agência Brasil

Fim de missão

Últimos soldados dos EUA deixam 
o Afeganistão após quase 20 anos

Os Estados Unidos anun-
ciaram ontem a conclusão da 
saída de suas forças do Afega-
nistão após uma caótica mis-
são de retirada aérea, quase 
20 anos depois da invasão do 
país em resposta aos ataques 
de 11 de setembro de 2001.

Mais de 122 mil pessoas 
foram retiradas de Cabul des-
de 14 de agosto, um dia antes 
de o Talibã - que em 2001 
abrigava o grupo militante Al 
Qaeda, que foi responsabili-
zado pelos ataques em Nova 
York e Washington - retomar 
o controle do país.

O principal diplomata 
dos EUA no Afeganistão, Ross 
Wilson, estava no último voo 
de um avião C-17 dos EUA, 
disse o general Frank McKen-
zie, chefe do Comando Cen-

tral dos EUA, em uma coletiva 
de imprensa do Pentágono.

A retirada aérea de emer-
gência chegou ao fim antes do 
prazo desta terça-feira (31) 
estabelecido pelo presidente 
dos EUA, Joe Biden, que her-
dou um acordo de retirada de 
tropas feito com o Talibã por 
seu antecessor Donald Trump 
e decidiu no início deste ano 
concluir a retirada.

Os Estados Unidos e seus 
aliados ocidentais lutaram 
para salvar cidadãos de seus 
próprios países, bem como 
tradutores, funcionários de 
embaixadas locais, ativistas 
de direitos civis, jornalistas 
e outros afegãos vulneráveis 
a represálias do Talibã. As 
retiradas se tornaram ainda 
mais perigosas quando um 
ataque suicida reivindicado 
pelo Estado Islâmico - inimigo 

Agência Brasil/Reuters

tanto do Ocidente quanto do 
Talibã - matou 13 militares 
norte-americanos e dezenas 
de afegãos que esperavam nos 
portões do aeroporto na quin-
ta-feira (26) passada. Biden, 
que tem enfrentado críticas 
intensas nos EUA e no exterior 

por causa de suas decisões 
sobre o Afeganistão, prome-
teu perseguir os responsáveis, 
após o sangrento ataque ao 
aeroporto de Cabul.

Leia mais na Página 16
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Assaltantes presos
A PMPB prendeu uma quadrilha que havia arrombado um 
loja nos Bancários e estava num segundo estabelecimento em 
Mangabeira. O material roubado foi recuperado. Página 7 Fo
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Boletim divulgado pela SES indica que, ontem, 158 novos casos da doença foram registrados, com mais seis mortes

PB tem 18% de ocupação em 
leitos de UTI para covid-19
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Ana Flávia Nóbrega 
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Novos 158 casos de con-
taminação pela covid-19 e 
seis óbitos em decorrência do 
agravamento da doença foram 
confirmados, ontem, na Paraí-
ba pela Secretaria de Estado da 
Saúde (SES). Com os números, o 
Estado chegou a 433.170 casos 
acumulados, sendo 9.182 óbitos 
e 319.839 pessoas consideradas 
recuperadas. 

Entre os novos casos con-
firmados, aproximadamente 
48% dos casos são moderados 
ou graves, representando 75 
pessoas. De acordo com dados 
do Centro Estadual de Regula-
ção Hospitalar, nove pacientes 
foram hospitalizados entre o do-
mingo e ontem nas unidades de 
referência para o atendimento 
a covid-19. Até o momento do 
fechamento do boletim diário da 
SES, 211 pacientes se encontram 
hospitalizados em hospitais pú-
blicos do Estado.

Com isso, a ocupação total 
de leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico) em todo o Es-
tado é de 18% e 15% em leitos 
de enfermarias para adultos. Nas 
Macrorregiões de saúde, Campi-
na Grande possui a maior ocupa-
ção nos leitos de UTI com 28% e 
15% em enfermarias. O Sertão 
aparece em seguida com 17% 
de ocupação em UTI e apenas 
9% em enfermarias. Já a Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
tem uma taxa de ocupação de 
13% em UTI e 20% em leitos de 
enfermaria. Todos os dados são 
referentes aos casos de adultos.

Já entre os falecimentos, 
três dos seis aconteceram en-
tre o domingo e a segunda-feira, 
os demais são datados desde o 
dia 30 de março. A SES investi-
ga ainda outros 37 falecimentos 
ocorridos durante os meses de 
pandemia no estado. 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) registrou, nes-
ta segunda (30), 158 casos de 
covid-19. Entre os confirma-
dos hoje, 75 (47,46%) são ca-

sos moderados ou graves e 83 
(52,54%) são leves. Agora, a 
Paraíba totaliza 433.170 casos 
confirmados da doença, que 
estão distribuídos por todos os 
223 municípios. Até o momento, 
1.165.829 testes para diagnós-
tico da covid-19 já foram rea-
lizados. Todas as vítimas são 
homens com faixa etária de 40 
a 76 anos, residentes em João 
Pessoa (2 casos), Frei Martinho, 
Patos, Santa Luzia e São João do 
Rio do Peixe, com um caso cada. 

A maioria dos pacientes 
apresentou hipertensão como 
fator de risco associado a co-
vid-19 e apenas um não apre-
sentava nenhuma comorbidade.

Cinco municípios concen-
tram 93 novos casos, corres-
pondendo a 58,86% dos casos 
registrados. São eles: Campina 
Grande, com 52 novos casos; 
seguido por Patos com 21 con-
firmações; João Pessoa aparece 
na lista com 12; Santa Luzia e 
Sousa encerram a lista com qua-
tro novos casos em cada cidade.

Com 1.165.829 testes para 
o diagnóstico da doença, o Es-
tado confirma casos em todas 
as cidades, sendo 77 delas com 
mais de mil casos de covid-19. 
As maiores concentrações de 
casos ocorrem em: João Pes-
soa (104.375), Campina Gran-
de (43.335), Patos (13.889), 
Guarabira (10.048), Cajazeiras 
(9.852), Cabedelo (9.641), San-
ta Rita (9.455), Bayeux (8.165), 
Sousa (7.178), Pombal (5.869), 
São Bento (5.849) e Esperança 
(5.447).

Até o momento, o Sistema 
de Informação do Ministério da 
Saúde confirmou a aplicação de 
3.374.607 doses de imunizan-
tes contra a covid-19 no Esta-
do. Sendo 2.413.708 pessoas 
vacinadas com a primeira dose 
e 960.899 completaram os es-
quemas vacinais, com 898.552 
pessoas que tomaram as duas 
doses e 62.347 utilizaram imu-
nizante de dose única. A Para-
íba já distribuiu um total de 
3.899.890 doses de vacina aos 
municípios.

Municípios têm até hoje para informar sobre vacinas
Municípios paraibanos têm 

até hoje para inserir as informa-
ções no sistema para a segunda 
avaliação do prêmio de desem-
penho da cobertura vacinal. O 
incentivo tem o intuito de re-
conhecer e estimular o esforço 
das equipes que trabalham na 
campanha de vacinação contra 
a covid-19. 

A coordenadora do Núcleo 
de Imunizações da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), Isiane 
Queiroga, afirma que serão con-
siderados os registros de segunda 
dose inseridos até hoje. Ela expli-
ca que, como incentivo prevê pre-
miar os municípios com melhor 
desempenho da cobertura, serão 
considerados os dados referentes 
a aplicação do esquema vacinal 
completo de duas doses.

“Reforçamos a importância 
da gestão de sempre alimentar o 
sistema, deixando as informações 
as mais atuais possíveis. É impor-
tante lembrar que este é um in-
centivo para que os profissionais 
que estão na ponta façam essa 
busca das pessoas que estão no 
tempo de tomar a segunda dose 
para que finalizem o esquema de 
duas doses para que a Paraíba 
avance na imunização da popu-
lação”, pontua.

Até o mês de novembro, o 
Governo do Estado irá contem-
plar com R$ 3 mil cada equipe 
de Saúde dos 20 municípios com 
o melhor desempenho da cober-
tura vacinal da segunda dose. 
Os valores serão repassados do 
Fundo Estadual de Saúde para 
os Fundos Municipais de Saúde 
e deverão ser utilizados, exclu-
sivamente, para pagamento de 
profissionais envolvidos na vaci-
nação, sendo preferencialmente 
para agentes comunitários, téc-
nicos de enfermagem, auxiliares 
de enfermagem e enfermeiros. Melhor cobertura vacinal contra a covid-19 resultará em incentivo financeiro às equipes de saúde

Foto: Roberto Guedes

Urgência e emergência

Samu orienta quando se deve acionar o serviço
Todo mundo já sabe, 

quando tem uma emergência 
médica imediatamente cha-
ma o Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu) 
e isso tem ajudado a salvar 
vidas. Mas as pessoas costu-
mam chamar o serviço para 
todo tipo de ocorrência, das 
mais graves às mais simples, e 
muitas vezes acionam o órgão 
para um tipo de atendimento 
que ele não faz.

De acordo com o enfer-
meiro e coordenador do Nú-
cleo de Educação Permanente 
(NEP) do Samu, Emanuel Al-
meida, o órgão atende diversas 
ocorrências, como urgências 
traumatológicas, psiquiátricas, 
obstétricas, pediátricas e clí-
nicas, e deve ser acionado de 
imediato sempre que esse tipo 
de urgência acontecer.

“O Samu deve ser cha-

mado em casos de urgência 
como dor no peito de apareci-
mento súbito, aquela dor que 
aparece de repente e pode ser 
indicativo de infarto, intoxi-
cação, queimaduras graves, 
trabalho de parto com risco 
para a mãe ou para o bebê, 
quedas, crises convulsivas, 
hemorragias graves e crises 
hipertensivas, dentre outras 
são ocorrências”, explica.

Dentro da rede de urgên-
cia e emergência, o Samu pode 
também fazer a transferência 
inter-hospitalar de pacientes 
considerados em estado gra-
ve. Porém, o Samu não deve 
ser acionado para todo tipo 
de atendimento. Para os casos 
que não são urgentes, aque-
les que podem ser atendidos 
e resolvidos nas Unidades de 
Saúde da Família (USF), o ser-
viço não deve ser chamado.

Regulação 
Emanuel Almeida diz 

que o Samu funciona através 
de regulação médica, ou seja, 
quando a pessoa liga e solicita 
o atendimento, há um rápido 
trâmite interno para que o mé-
dico regulador possa decidir, 
de acordo com a gravidade do 
caso, se é preciso encaminhar 

ambulância e qual tipo de am-
bulância enviar.

“A pessoa liga e é atendi-
da pelo auxiliar de regulação, 
que faz o registro da ocorrência 
(anota endereço, ponto de refe-
rência, número de vítimas, etc). 
Esse registro chega ao médico 
regulador que faz a triagem e 
indica o recurso a ser utiliza-

do. O rádio operador é quem 
despacha as unidades (ambu-
lâncias)”, explica.

 
Trotes
As chamadas falsas, co-

nhecidas como trotes, aquelas 
que as pessoas solicitam aten-
dimento para uma ocorrência 
que não existe, ainda existem, 
mas tem acontecido com menor 
frequência. “Às vezes, as pessoas 
querem apenas o transporte 
para o hospital, por exemplo, 
para trocar um curativo. Isso a 
gente considera trote e embora 
venha reduzindo, ainda repre-
senta mais 10% do número 
de chamadas que recebemos”, 
conta Emanuel Almeida.

 
Equipes 
O Samu João Pessoa, que 

atende a Região Metropolita-
na (Bayeux, Cabedelo, Conde 

e Santa Rita), conta com oito 
Unidades de Suporte Bási-
co (USB), quatro Unidades 
de Suporte Avançado (USA) 
e oito motolâncias. A equi-
pe das USB é formada por 
condutor e enfermeiro. Já a 
equipe das USA tem condu-
tor, enfermeiro e médico. As 
motolâncias, que saem em 
duplas, têm enfermeiro e téc-
nico de enfermagem.

Além da capital, o Samu 
João Pessoa é responsável 
pela regulação do atendi-
mento de urgências de 60 
municípios inseridos na 
1ª Macrorregião de Saúde. 
Desse total, 28 têm bases 
do Samu. Na capital existem 
bases descentralizadas na 
UPA Bancários, UPA Valen-
tina, UPA Cruz das Armas, 
Hospital Santa Isabel e Uni-
dade das Praias.

Samu João Pessoa regula o atendimento de urgência de 60 municípios

Foto: Secom-JP
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Documento regulamenta os procedimentos que deverão ser observados pelos usuários, servidores e auditores 

Detran-PB edita portaria que 
normatiza registro de veículos

A direção do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
da Paraíba (Detran-PB) edi-
tou portaria dispondo sobre 
os procedimentos e a docu-
mentação necessária para 
os serviços relacionados a 
registros de veículos, no âm-
bito do Estado. O documento 
tem como objetivo criar me-
canismos para aprimorar a 
prestação dos serviços ofe-
recidos aos usuários, nota-
damente nessa área, com in-
formações aos servidores do 
órgão e ao público em geral 
sobre os requisitos necessá-
rios, proporcionando segu-
rança, clareza e celeridade 
nos processos.

De forma detalhada, a 
Portaria nº 345/2021 nor-
matiza os procedimentos 
processuais que deverão ser 
observados pelos usuários, 
servidores e auditores lota-
dos na Gerência Executiva de 
Registro de Veículos (Gerv), 
extensivos às Ciretrans, Pos-
tos de Trânsito e Postos de 
Atendimento.

Como uma carta de ser-
viços, de forma inovadora, a 
portaria detalha sobre todos 
os procedimentos que envol-
vem o registro de veículos, 
facilitando o acesso e o en-
tendimento por parte dos 
usuários, no tocante ao pri-

meiro emplacamento; visto-
ria veicular; renovação do li-
cenciamento anual/emissão 
do Certificado de Registro 
e Licenciamento do Veículo 
(CRLV-e); segunda via do 
Certificado de Registro do 
Veículo (CRV); transferên-
cia de propriedade, entre 
outros.

Além desses, ainda dis-
põe sobre os procedimentos 
e documentos necessários 
à realização dos serviços 
de: transferência de veícu-
lo arrematado em leilão; 
transferência de domicílio; 
comunicação de vendas; 
cancelamento da comunica-
ção de venda ativa; cancela-
mento da Autorização para 
Transferência de Proprie-
dade do Veículo (ATPV-e); 
solicitação de bloqueio ad-
ministrativo; cancelamento 
de bloqueio administrativo; 
alteração de dados do veícu-
lo; alteração de característi-
cas do veículo, entre outros.

E ainda dá detalhes so-
bre: entrega de CRV- (Re-
cibo/DUT): solicitação de 
placa; instalação de placa; 
mudança de categoria do 
veículo; veículo de média 
monta e, finalmente, sobre 
a solicitação de inspeção 
veicular/Certificado de Se-
gurança Veicular(CSV).

Violência contra animais

Cães de rua são mortos a tiros 
no município de Alagoa Grande 
José Alves
zavieira2@gmail.com 

A zona rural do municí-
pio de Alagoa Grande, no Brejo 
da Paraíba, vem sendo palco 
de extermínio de cães de rua. 
Mesmo os animais tendo sido 
mortos a tiros nos últimos 
meses, o delegado da cidade, 
João Amaro, disse ontem que 
ainda não recebeu nenhuma 
denúncia, mas adiantou que vai 
iniciar hoje uma investigação 
sobre o caso. 

“Estou sabendo desse 
caso agora através de vocês 
e vou investigar. O problema 
é que a zona rural de Alagoa 
Grande é enorme, mas mes-
mo assim, vamos fazer de tudo 
para solucionar esse fato. Para 
maus-tratos ou mesmo morte 
de animais, a pena vai de um a 
quatro anos de reclusão”, escla-
receu o delegado João Amaro.

A ativista da causa animal, 
Fabíola Rezende, fundadora e 
presidente da ONG Ajude Anjos 
de Rua, confirmou que essas 
ações criminosas realmente es-
tão acontecendo há meses. “Eu 
fui chamada na semana passa-
da para resgatar um cão, sem 
raça definida, que se chama 
‘Guerreiro’. O animal em ques-
tão tinha sido atingido com um 
tiro, inclusive, próximo a uma 
propriedade onde ocorreram 
outros crimes, mas ‘Guerrei-
ro’ que foi socorrido em tempo 
hábil, passou por cirurgia e foi 
acolhido por uma moradora da 
cidade”, contou Fabíola. 

Ela denunciou que Alagoa 
Grande tem uma grande popu-
lação de cães de rua, porque a 
prefeitura local não tem uma 
política pública que promova 
a castração de cães. “A solução 
para a proliferação de cães é a 
castração. Só a castração pode 
evitar sofrimentos, maus-tra-
tos e abandono. Não é a pri-
meira vez que vou em Alagoa 
Grande para salvar animais que 
recebem maus-tratos. As leis 
estão aí, mas algumas pessoas 
não cumprem”, desabafou.

A ativista disse ainda, que 
a população da cidade está 
indignada com esses crimes, 
mas adiantou que ninguém 

Campanha virtual incentiva adoção animal na PB
O Governo do Estado, por meio 

da Gerência de Meio Ambiente da 
Secretaria de Estado da Infraestru-
tura, dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente (Seirhma) lançou, 
neste domingo (29), a campanha 
virtual de adoção animal: “Lugar de 
Amigo não é na Rua”. A ação visa 
incentivar a adoção de animais, 
como cães e gatos que vivem nas 
ruas das cidades do Estado. 

Além de focar no gesto de ado-
tar, a ideia é refletir também sobre 
o abandono animal e de mostrar 
a importância do cuidado e do 
afeto. A campanha está disponível 
nos perfis oficiais da Seirhma, nas 
plataformas do Instagram: @infra-

govpb e no Fecebook: Secretaria de 
Infraestrutura, Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente da Paraíba.

De acordo com a gerente de 
Meio Ambiente, Vanessa Fernandes, 
estão sendo feitas articulações e 
reuniões junto aos municípios com 
a equipe da Seirhma e com grupos 
de protetores de animais, no sentido 
de que os municípios estabeleçam 
uma política pública no âmbito da 
defesa e proteção animal, com base 
no Código de Direito e Bem-Estar 
Animal da Paraíba, Lei Nº 11140 de 
8 de junho de 2018.

Para isso, vem ocorrendo re-
uniões e o acompanhamento do 
processo pela Gerência de Meio 

Ambiente, que também integra a 
comissão de elaboração e acompa-
nhamento do Hospital Veterinário 
Público de João Pessoa. “Estamos 
planejando a implantação de um 
banco de dados, com atualização 
permanente, contento registro de 
animais, com as informações, como 
raça, cor, sexo, idade, sobre os pets 
para que os tutores possam enca-
minhar animais disponíveis para 
adoção dos protetores e solicitação 
dos adotantes”. Informou a gerente.

Segundo Vanessa, os municípios 
encaminham as demandas por meio 
de ofício ou pelo e-mail: meioam-
biente@seirhma.pb.gov.br e a equipe 
faz os encaminhamentos.

Foto: Divulgação

tem coragem de denunciar o 
fato na delegacia da cidade. 
“Contaram para mim que na 
propriedade onde ocorreram 
os crimes existe uma cadela 
que quando entra no cio atrai 
os cachorros de rua, o que 
contribui com o aumento da 
população canina da cidade. 
Por causa dessas ocorrências 
na propriedade, três cães já fo-
ram mortos a tiros e o quarto 
que foi o ‘Guerreiro’, apesar de 
baleado, sobreviveu porque 
levamos ele para o Hospital 
Universitário Veterinário de 
Areia, onde foi constatado que 
ele foi baleado com o tiro de 
uma arma calibre 22”, afirmou.

“Eu estou tentando des-
cobrir o nome do dono da 
propriedade ou da própria 
localidade onde os crimes 
ocorreram para que a polícia 
consiga descobrir e deter a 
pessoa que está promovendo 
essa matança de cães de rua. 

Se não fizermos nada, essa 
pessoa ou pessoas, vão conti-
nuar impunes e matando cães.  
Quando a gente pergunta aos 
moradores o local onde es-
tão ocorrendo os crimes, eles 
têm medo de responder com 
medo de represálias. Algumas 
pessoas até se defendem e di-
zem que não vão denunciar, 
afirmando que quem atira em 
um cão, também pode atirar 
numa pessoa”, lamentou Fa-
bíola Resende. 

‘Guerreiro,’ o cão que foi 
baleado e salvo, foi localiza-
do por um rapaz que estava 
pescando próximo ao local. Na 
ocasião ele, ouviu os grunhidos 
do animal e foi verificar o que 
estava acontecendo. E se sur-
preendeu quando viu o animal 
sangrando. Imediatamente, ele 
acionou a ONG Ajude Anjos 
de Rua, em João Pessoa. Foi 
aí que Fabíola socorreu o ani-
mal levando-o para o Hospital 

Universitário Veterinário do 
município de Areia (HUVest), 
que se localiza no Centro de 
Ciências Agrárias (CCA), do 
Campus II da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
em Areia, município vizinho 
a Alagoa Grande. 

No (HUVest), o cão ‘Guer-
reiro’ passou por ultrassom e 
raio-x; e a cirurgia para a reti-
rada da bala (um projetil de 
calibre 22) durou mais de três 
horas. Agora, ele se recupera 
na casa de sua nova dona, em 
Alagoa Grande, mas corre o 
risco de não voltar a andar. 

A ONG Ajude Anjos de 
Rua, foi criada em novembro 
de 2015, e desde então atua 
na Região Metropolitana de 
João Pessoa (e no interior do 
Estado em alguns casos). Seu 
foco de atuação está no resga-
te de animais em situação de 
rua vítimas do abandono ou 
maus-tratos.

‘Guerreiro’ foi ferido com um tiro, socorrido pela ONG Ajude Anjos da Rua, passou por cirurgia e está se recuperando
Para garantir o desconto 

de 10% do IPVA (Imposto So-
bre a Propriedade de Veículos 
Automotores), os proprietá-
rios de veículos de placa com 
final oito precisam efetuar o 
pagamento, em cota única à 
vista, até hoje.

Os contribuintes têm 
outras duas opções de paga-
mento do tributo. A opção do 
pagamento em três parcelas, 
mas sem desconto, sendo a 
primeira com vencimento até 
o dia 31 deste mês; e a terceira 
é o pagamento total do IPVA 
no dia 29 de outubro, também 
sem o desconto de 10%, evi-
tando ainda os acréscimos de 
juros e multa.

Os boletos do IPVA/licen-
ciamento deverão ser impres-
sos por meio da internet. O 
boleto estará disponibilizado 
no portal da Sefaz www.sefaz.
pb.gov.br mas também do De-
tran-PB: http://www.detran.
pb.gov.br  O pagamento deve 
ser efetuado nas agências 
bancárias do Banco do Brasil 
e da Caixa Econômica Federal 
ou no serviço de autoatendi-
mento dos bancos; nas casas 
lotéricas; ou de forma mais 
prática no mobile banking – 
aplicativo disponível pelos 
bancos em aparelhos móveis 
como smartphones.

Pagamento
A Sefaz-PB ampliou os lo-

cais para pagamento do IPVA, 
caso o contribuinte escolha, no 
ato da impressão, a opção ‘Fi-
cha de Compensação’. Com ela, 
o contribuinte poderá pagar 
o tributo em casas lotéricas, 
correspondentes bancários e 
em toda a rede bancária. Se a 
opção permanecer no Docu-
mento de Arrecadação (DAR), 
o pagamento fica restrito ao 
Banco do Brasil e a Caixa Eco-
nômica Federal.

O contribuinte precisa 

ficar atento também às regras 
da impressão para pagamento 
por Ficha de Compensação. A 
primeira delas é o tempo de 
espera para pagar. 

O boleto emitido por Fi-
cha de Compensação neces-
sita de até 60 minutos para 
ser registrado no sistema de 
pagamentos da rede bancá-
ria. Ou seja, se o pagamento 
for realizado na mesma data 
de impressão, em virtude das 
normas recentes da Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban), os contribuintes vão pre-
cisar esperar até 60 minutos 
antes de efetuar o pagamento 
diretamente na rede bancária 
ou nas lotéricas.

Isenção 
As categorias como por-

tadores de deficiência física, 
com base no novo decreto 
40.959/2020 da Portaria n° 
176/2020, além da visual, 
mental ou autista, taxistas, 
veículos cadastrados no Mi-
nistério do Turismo na quali-
dade de transporte turístico; 
motofretistas e de motoboys 
até 150 cilindradas, de placa 
final 8, que pediram, no ano 
passado, a isenção do IPVA, 
precisarão enviar a documen-
tação via e-mail até o dia 31 
de agosto para comprovar a 
isenção e gozar do benefício 
em 2021. Neste mesmo dia, 
essas categorias já podem 
requerer a isenção de 2022.

Para o cidadão realizar a 
comprovação via e-mail, basta 
anexar os documentos solici-
tados, em formato de PDF, e 
enviar para o e-mail: geren-
cia.itcd.ipva@sefaz.pb.gov.br . 
Os documentos que precisam 
ser enviados em formato PDF 
são: documento do veículo; 
carteira de habilitação; com-
provante de residência; e o 
laudo médico ou a autorização 
de compra do ICMS.

IPVA com desconto de 10%
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Quadrilha já havia arrombado um estabelecimento nos Bancários e estava numa segunda loja em Mangabeira

Duas importantes pri-
sões foram realizadas pela 
Polícia Militar na região de 
João Pessoa. Em uma delas 
uma quadrilha foi presa em 
flagrante realizando arrom-
bamentos em lojas de eletro-
dométicos no bairro de Man-
gabeira. A outra aconteceu 
no centro da capital e houve 
a recuperação de todo ma-
terial apreendido nas duas 
ações que fazem parte da 
Operação “Madrugão”.

Na madrugada de do-
mingo (29) quatro homens, 
identificados por Patrício 
Nascimento de Oliveira, 24; 
Israel Freire de Araújo, 25; 
Erijeferson Silva Batista, 18, 
todos de Mangabeira e Paulo 
Flávio do Nascimento, 22, re-

sidente no Valentina Figuei-
redo, foram presos no mo-
mento que arrombaram uma 
loja de eletrodomésticos no 
bairro de Mangabeira. Ainda 
houve troca de tiros, no en-
tanto, ninguém ficou ferido.  

O grupo é suspeito de 
arrombar lojas com carro em 
marcha à ré e havia tomado 
por assalto de uma mulher, 
na noite desse sábado (28), 
no Colinas do Sul. No mo-
mento, a proprietária do veí-
culo, uma caminhoneta, esta-
va com os filhos. A quadrilha 
usou de violência, inclusive 
apontando uma arma para 
cabeça da vítima.

Segundo o tenente-co-
ronel Marcos Barros, coman-
dante do 5º Batalhão da PM, 
os policiais realizavam ron-
das, apesar da noite chuvosa 
na capital paraibana e sou-

beram que bandidos haviam 
invadido uma loja de eletro-
domésticos no bairro dos 
Bancários, por volta das 2h. 
Em seguida, o mesmo grupo 
atacou outro estabelecimen-
to do mesmo segmento, em 
Mangabeira, onde ocorreu o 
cerco e as prisões.

Ainda de acordo com a 
PM, o grupo chegou a atirar 
durante a chegada da polí-
cia, mas foi rendido, sendo 
apreendida a pistola usa-
da pelos suspeitos. O carro 
utilizado na ação teria sido 
roubado no Colinas do Sul. 
Além do veículo, foram re-
cuperados também todos os 
eletrodomésticos furtados. 
A destinação do material 
será investigada, para que 
a polícia identifique se há 
mais envolvidos no esque-
ma criminoso. 

Lingerie
A outra ação da Polícia Mi-

litar em João Pessoa aconteceu 
próximo à Praça da Indepen-
dência quando dois homens, 
de 19 e 23 anos suspeitos de 
arrombar uma loja de lingerie, 
também na madrugada do do-
mingo (29). Os acusados são 
da cidade de Campina Grande. 
Com a dupla, foram apreendi-
das várias caixas com roupas 
íntimas masculinas e femini-
nas, o que evitou um prejuízo 
de quase 10 mil reais ao esta-
belecimento.

A prisão da dupla foi reali-
zada pelas equipes do Batalhão 
Especializado em Apoio ao Tu-
rista (BEPTur) e Grupamen-
to de Ações Táticas Especiais 
(GATE), que estavam na área 
participando das operações 
nesse fim de semana. A ferra-
menta usada pelos suspeitos 

para praticar o arrombamento 
também foi apreendida. Um 
terceiro envolvido, que estaria 
em um carro dando suporte ao 
crime, conseguiu fugir. 

Nos dois casos os pre-
sos foram apresentados com 
toda mercadoria recuperada 
na Central de Flagrantes, no 
Geisel.

Operação Madrugão
Para reforçar a segurança 

durante a madrugada, prin-
cipalmente nas áreas comer-
ciais, a Polícia Militar tem rea-
lizado a Operação Madrugão, 
com comboios percorrendo 
as avenidas e realizando abor-
dagens. O foco é a prevenção 
a roubos, arrombamentos e 
a localização de envolvidos 
em organizações criminosas, 
como aconteceu na madruga-
da deste domingo (29).

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Gangue da ‘marcha a ré’ é presa 
dentro de loja em João Pessoa

Homem é preso 
após espancar filha

A Polícia Militar prendeu na 
noite de sábado (28) suspei-
to de espancar sua filha de 
apenas cinco anos. Wesley 
de Sousa Ferreira, 26 anos, 
foi denunciado pela mãe da 
criança que foi encontrada 
pela polícia com o corpo 
apresentando vários hema-
tomas na região dorsal, parte 
lombar e no rosto. A criança, 
junto com a avó foram para 
Hospital Regional de Caja-
zeiras, enquanto que Wesley 
foi levado para a Delegacia 
de Polícia do município onde 
foi autuado em flagrante pelo 
crime de agressão física e le-
são corporal.

Militar é morto a 
tiros dentro de bar

Imagens de câmeras de se-
gurança da Avenida Cente-
nário, em Cruz das Armas, 
podem ajudar a polícia 
a identificar a dupla que 
assassinou o sargento re-
formado da Polícia Militar 
Fernando Corrêa de Melo 
Filho, 55 anos, morto a tiros 
dentro do “Bar da Socorro”. 
O crime aconteceu na noite 
de domingo (29). Segundo 
a delegada Andrea Melo, 
platonista na Delegacia de 
Homicídios da capital, o 
sargento Corrêa estava no 
bar acompanhado de uma 
mulher quando chegaram 
duas pessoas encapuzadas 
e armadas, e foram até a 
mesa onde o militar esta-
va e exigiram a arma dele 
e seus documentos. Após 
atender o pedido da dupla, 
o militar foi atingido por 
cinco disparos. Em seguida, 
os criminosos fugiram le-
vando a arma do sargento 
Corrêa, como também uma 
mochila com seus pertences. 
A mulher foi ferida, em um 
dos braço por um dos tiros, 
sendo medicada pelo Samu 
no local. O sargento Fernan-
do Corrêa pertencia ao 5o 
Batalhão da PM e prestava 
serviço na guarda militar da 
reserva. Existe a informação 
de que um dos suspeitos se-
ria um conhecido do bairro 
de Cruz das Armas.

Mulher entra com 
droga em presídio

Uma mulher de 30 anos foi 
conduzida ao Hospital Regio-
nal de Cajazeiras após tentar 
entrar com droga no Presídio 
daquela cidade, no Sertão da 
Paraíba. Segundo a Polícia 
Militar, o fato aconteceu na 
noite de sábado (28) quan-
do a mulher, que não teve o 
nome revelado, quando da 
revista íntima no presídio os 
policiais penais flagraram, 
através do aparelho de raio
-x, que a mulher conduzia 
droga no ânus. Ela foi levada 
para o hospital para  retirada 
dos entorpecentes. Depois foi 
conduzida para a delegacia 
onde foi autuada.

Curtas

Polícia Militar recuperou todo o material das três lojas arrombadas na madrugada de domingo, em João Pessoa; os envolvidos foram presos em flagrante e levados para a Central de Polícia

Erijeferson Batista reside em Mangabeira Israel Freire de Araújo tem 25 anos Patrício Nascimento de Oliveira, 24 anos Paulo Freire do Nascimento, do Valentina

A Polícia Rodoviária 
Federal apreendeu nesse 
fim de semana, em Maman-
guape, 520 kg de frutos do 
mar sendo transportado 
sem refrigeração e sem com-
provante fiscal e a origem do 
produto. A abordagem a uma 
caminhonete Ford F-250 
ocorreu na Unidade Opera-
cional, em Mamanguape. No 
veículo haviam várias caixas 
de isopor e bombonas onde 
estavam armazenados 350 
kg de camarão e 170 kg de 
polvo sendo transportados 

em condições de higiene 
precárias. 

O condutor, de 48 anos, 
informou aos policiais que 
adquiriu os crustáceos no 
município de Pendências, 
no Rio Grande do Norte, e 
venderia os alimentos a um 
restaurante em João Pessoa.

Todo material apreen-
dido foi encaminhado à vigi-
lância sanitária da Secretaria 
de Saúde de Mamanguape. 
O homem foi liberado, mas 
irá responder judicialmente 
pela prática criminal.

PRF apreende frutos 
do mar em rodovia

Um jogo de baralho 
terminou com um duplo 
assassinato no município 
de São João do Rio do Peixe, 
no Sertão do Estado. As ví-
timas foram Erinaldo Gon-
çalves Mereco, de 52 anos, 
e José Aricleudson Batista 
de Sousa de 32. A polícia 
ainda não tem a identifi-
cação dos criminosos, nem 
tão pouco a motivação, no 
entanto, o delegado Ilamil-
to Simplício acredita no cri-
me de execução.

O duplo assassinato 

aconteceu na noite de sá-
bado (28) no sítio Pereiros 
de Cima, quando as vítimas 
jogavam baralho. Uma das 
vítimas, Erinaldo Mereco era 
dono do estabelecimento.

O delegado Ilamilton 
Simplício informou que o 
duplo assassinato tem carac-
terísticas de execução, pois, 
de acordo com testemunhas, 
os criminosos foram ao local 
com o objetivo de executar 
as vítimas. “Não existe indí-
cio de assalto ou latrocínio”, 
disse o delegado.

Polícia investiga duplo 
assassinato no Sertão

A Polícia Militar já 
conduziu às delegacias 
mais de dez suspeitos 
de violência doméstica 
nesse fim de semana. As 
prisões dos agressores 
aconteceram em Pombal, 
São Bentinho, Itabaiana, 
Riachão do Poço, Lucena, 
João Pessoa, Alagoa Gran-
de, Patos, São Mamede e 
São José do Sabugi.

A PM segue partici-
pando da Operação Maria 
da Penha, que ocorre si-
multaneamente em todos 
os estados e no Distrito 
Federal, até o dia 20 de 
setembro, sob a coorde-
nação do Ministério da 
Justiça. No combate à vio-
lência contra a mulher, é 
de extrema importância 
que a população colabore 
denunciando as agressões.

Em caso de emer-
gência, as denúncias de-
vem ser feitas à PM pelo 
número 190, 197 (Polícia 
Civil), 180 e 123.

Dez casos 
de violência 
doméstica 
em dois dias

Os alimentos estavam sendo transportados sem refrigeração e higiene
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Erinaldo Gonçalves e Aricleudson foram as vítimas do duplo homicídio
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Manutenção do sistema híbrido e implantação dos protocolos sanitários são medidas tomadas nas escolas que retornaram

Após um longo perío-
do com a classe estudantil 
do ensino secundário, as-
sistindo aulas em formato 
remoto por causa da pan-
demia provocada pelo co-
ronavírus, as escolas muni-
cipais da Paraíba começam 
a retomar as atividades 
presenciais. Para o presi-
dente da Federação das As-
sociações de Municípios da 
Paraíba (Famup), George 
Coelho, o retorno às aulas 
presenciais vem sendo vis-
to com cautela pelos pre-
feitos. “Todos estão provi-
denciando os protocolos 
de segurança e as escolas 
estão se preparando para 
receber os estudantes den-
tro de um sistema híbrido”, 
frisou. 

O presidente da Famup 
revelou que em algumas es-
colas as aulas já foram reto-
madas desde o dia primeiro 
deste mês, em outras as au-
las ainda não foram retoma-
das porque nem todos os 
professores da Rede Munici-
pal tomaram as duas doses 
da vacina. Mas todos os pre-
feitos estão atentos a esses 
fatos para que o retorno às 
aulas presenciais seja feito 
com cautela e segurança. “As 
escolas que ainda não ini-
ciaram as aulas presenciais 
no sistema híbrido deverão 
iniciar as aulas no início do 
mês de setembro”, informou 
Coelho.

Ele antecipou que o 
retorno às aulas vão trazer 
gastos que já são institucio-
nais, ou seja, gastos de cus-
teio em toda a rede e infor-
mou que os municípios e os 
prefeitos estão se preparan-
do para isso. “Praticamente 
todas as escolas da Rede 
Municipal no Estado já dis-
põem de ar-condicionado, 
mas a recomendação é que 
as aulas sejam retomadas 
com as janelas abertas para 
que não haja perigo de con-
taminação entre alunos e 
professores”, enfatizou.

George Coelho disse que 

o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb), está normali-
zado e recebeu um aumento 
de 2% no valor total. Sobre 
o valor do Fundeb, ele disse 
que varia de município para 
município, de acordo com a 
Rede Municipal de Ensino, 
ou seja, com a quantidade de 
escolas e número de profes-
sores e alunos.

Quanto ao Fundo de 
Participação dos Municí-
pios (FPM), Coelho infor-
mou que durante o pri-
meiro semestre foi bem 
tranquilo por causa do au-
mento da arrecadação do 
Imposto de Renda (34,5%). 

“Os prefeitos estão na 
expectativa para este se-
gundo semestre, uma vez 
que o repasse durante o pri-
meiro semestre foi sazonal, 
mas esperamos que tudo 
corra dentro da normalida-
de até o fim do ano. Até ago-
ra o que tem chegado refe-
rente ao primeiro semestre, 
foi suficiente para que os 
municípios mantivessem as 
gestões equilibradas”. 

Ele antecipou que para 
este segundo semestre, 
será feita uma comparação, 
porque os valores do FPM 
estão caindo, em razão das 
quedas de cotas nas recei-
tas, mas a expectativa é 
que os municípios encer-
rem o ano sem prejuízos.  

José Alves 
zavieira2@gmail.com 

Prefeituras monitoram a 
volta às aulas presenciais

Conde amplia número de escolas no sistema híbrido
A Prefeitura de Conde vai 

ampliar o número de escolas da 
Rede Municipal de Ensino no for-
mato híbrido. Amanhã, mais três 
escolas adotarão o modelo. São 
elas: Antonio de Souza (Mata de 
Garapú), e Reginaldo Claudino 
(Assentamento Dona Antônia), e 
o Centro de Referência de Educa-
ção Infantil (Crei) Flor de Jambo 
(Pousada do Conde).

No último dia 10 de agosto, 
outras três unidades de ensino 
já haviam retornado às aulas no 
sistema híbrido: Abelardo Alves 
(Neves), Maria Eunice (Salsa) e 
o Crei Flor de Manga (Mituaçú). 
Segundo a secretária de Educa-
ção, Kaline Barboza, o retorno 
acontece de forma gradativa, com 

as aulas em horário reduzido, no 
turno da manhã das 7h às 10h, 
e à tarde das 13h às 16h.

“A abertura das unidades 
educacionais seguirá um escalo-
namento, garantindo um melhor 
acompanhamento e avaliação do 
processo, sempre preservando 
a saúde de nossos jovens con-
denses e nossos profissionais”, 
informou a secretária.

Kaline Barboza destacou que 
todo o processo de elaboração 
e organização da programação 
para o retorno das aulas no mo-
delo híbrido contou com a partici-
pação da Secretaria Municipal de 
Saúde e seguiu rigorosamente os 
novos decretos disciplinando as 
atividades para o setor da Educa-

ção, além do avanço no combate 
pandemia do novo coronavírus 
(covid-19) no Estado e no Conde.

A secretária lembrou que to-
dos os profissionais da Educação 
e professores da Rede Municipal 
de Ensino já foram vacinados. 
“Estamos voltando às aulas de 
maneira híbrida com total res-
ponsabilidade, respeitando todos 
os protocolos de segurança em 
saúde contra a covid-19 e com o 
suporte da Secretaria Municipal 
de Saúde”, afirmou.

Kaline Barboza acrescentou 
que a retomada observa regras 
básicas, como o uso de máscaras, 
álcool em gel, aferição de tempe-
ratura e testagem contra a covid 
dos professores. 

JP retoma mais turmas 
Em João Pessoa, as aulas presenciais foram 

iniciadas no dia 16 de agosto, apenas nos Centros 
de Referência em Educação Infantil (Creis), com a 
Eeducação Especial e crianças de três anos matri-
culadas em Creis. De acordo com o cronograma 
da prefeitura da capital, amanhã será a vez das 
crianças de 4 e 5 anos, estudantes de Creis e 
escolas.

Os alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Funda-
mental retomam as aulas presenciais no dia 8 de 
setembro, juntamente com os alunos do ciclo I e 
II da EJA, enquanto que os alunos dos 3º ao 5º 
anos voltam no dia 15 de setembro.No dia 22 de 
setembro, é a vez dos alunos dos 6º e 7º anos do 
Ensino Fundamental e dos alunos do ciclo III e IV da 
EJA. Na semana seguinte, ou seja, a partir do dia 
29 de setembro, retomam as atividades presenciais 
os alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental 
e as crianças de dois anos de berçário.

Ainda de acordo com informações da pre-
feitura da capital, os estudantes serão divididos 
por turma, com dois grupos de até 50%, sendo o 
grupo A e o grupo B. As atividades funcionarão 
de forma alternada, sendo uma semana com o 
grupo A e outra semana com o grupo B.

Presidente da Famup, 
George Coelho, frisou que 
só retornaram as escolas 
que tinham condições de 
aplicar os protocolos de 
segurança sanitária de 

prevenção à covid-19, e a 
orientação é que a volta 
seja feita com cautela 

e segurança

Em Campina Grande

Faculdade orienta quem deseja 
as vagas remanescentes do Fies

O Centro Universitá-
rio Maurício de Nassau 
Campina Grande (Uninas-
sau) está disponibilizando 
uma equipe, computado-
res e todas as orientações 
necessárias para quem 
deseja se inscrever nas 
vagas remanescentes do 
Fies - programa de Finan-
ciamento Estudantil do 
Ministério da Educação. 
As vagas são para o se-
gundo semestre de 2021 
e o período de inscrições 
vai de 8 a 10 de setembro.   
Segundo a reitora da Uni-
nassau Campina Grande, 
Deisi Rhoden, as vagas 
remanescentes são as que 

não foram ocupadas no 
processo seletivo regular 
do Fies. 

“A disponibilidade des-
sas vagas pode ocorrer por 
desistência dos candidatos 
pré-selecionados ou, o que 
é muito recorrente, por erro 
no envio de documentação. 
Por esse motivo, estamos 
disponibilizando uma equi-
pe capacitada para ajudar 
os estudantes nessas inscri-
ções, além de bolsas de até 
60% durante todo o curso, 
tendo o aluno que financiar 
apenas os 40% restantes”, 
detalhou.

Entre os pré-requisi-
tos para concorrer a uma 

das vagas do Fies estão: 
Ter feito o Enem a partir 
do ano de 2010; ter obti-
do média maior que 450 
pontos; entre outros, que 
podem ser conferidos no 
site do Novo Fies, clican-

do aqui. Dependendo da 
situação do candidato, é 
possível obter um finan-
ciamento a juros zero.

Para solicitar ajuda 
da Uninassau no proces-
so de inscrição, o candi-
dato deve dirigir-se ao 
campus da instituição, 
localizado na Rua Vi-
ce-Prefeito Antônio de 
Carvalho Sousa, nº 259, 
bairro Estação Velha, em 
Campina Grande (por 
trás do Fórum Afonso 
Campos). Também é 
possível entrar em con-
tato pelo telefone: (83) 
2101.8919 e agendar um 
atendimento.

Em João Pessoa, a retoma das turmas em 45 Creis seguiu medidas de prevenção como uso obrigatório de máscaras e divisão das turmas para evitar aglomeração

Foto: Roberto Guedes

Dependendo 
da situação do 
candidato, é 

possível obter um 
financiamento 
a juros zero
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Poesia no Cearte
Abertura da edição virtual de Sarau Poético do Centro Estadual de 
Artes da Paraíba contará com o poeta Lau Siqueira, que declamará 
passagens de sua nova obra, ‘Cabeça de Medusa’. Página 12 Fo
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O romance Dolores - 
Pelos Caminhos das Lem-
branças, da escritora Valé-
ria Vanda Xavier Nunes, é 
o primeiro livro que surge 
da parceria firmada entre 
a Academia de Letras de 
Campina Grande (ALCG) e 
a Nativa – uma nova editora 
que é vinculada ao Núcleo 
de Pesquisa e Extensão em 
História Local (NUPEHL) 
da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) – com o 
intuito de divulgar a produ-
ção literária paraibana.

A obra em e-book de-
verá integrar lançamento 
coletivo virtual, através do 
site da editora, no próximo 
sábado (dia 4), mas já pode 
ser adquirida, nesse mes-
mo formato, ao preço de R$ 
9,90, na Amazon. Caso o lei-
tor seja assinante no Kindle 
Unlimited, será disponibili-
zada gratuitamente. 

O livro também está 
inscrito, neste ano, ao Prê-
mio Kindle de Literatura 
na categoria Romance, cujo 
resultado deverá ser divul-
gado no mês de novembro. 
“A minha expectativa é das 
melhores”, confessou ela, 
que sucede a jornalista Mo-
lina Ribeiro na Cadeira 7 da 
Academia de Letras de Cam-
pina Grande, cujo patrono é 
Ascendino Moura.

“A história é contada 
pelas lembranças, através 

de background da protago-
nista, Dolores, e mostra que 
nem sempre as escolhas que 
as pessoas fazem, ao longo 
da vida, são bem-sucedidas. 
No caso dela, são situações 
que envolvem, por exemplo, 
a solidão, amor, o precon-
ceito, machismo, segredos 
familiares, ou seja, são te-
mas universais, que escrevi 
baseado, também, nas mi-
nhas observações e em rela-
tos que ouvi”, disse a autora, 
que é pernambucana, mas 
se considera “campinense 
de coração”, por morar na 
cidade há mais de quatro 
décadas.

Valéria Vanda Xavier 
informou que começou a 
escrever o romance um ano 
antes da pandemia e o con-
cluiu durante o período de 
distanciamento social para o 
qual as pessoas foram leva-
das, como forma de preven-
ção contra a doença.

O romance narra a saga 
de Dolores Ortega, nasci-
da na cidade de Salgueiro, 
no interior do Estado de 
Pernambuco, considerada 
uma mulher muito à frente 
de seu tempo. Bonita, de 
personalidade voluntariosa 
e determinada, desde os 16 
anos de idade que ela tem 
um sonho muito bem guar-
dado em seu íntimo. Porém, 
sabe que precisa se esforçar 
muito para conseguir esse 
objetivo. Por isso, em vez 
de se dedicar aos estudos, o 
que não aprecia, vive imagi-
nando maneiras de conse-
guir alcançá-lo.

As chances que tanto 
espera de se dar bem vão 
chegando. Dolores fica noiva 
de um próspero rapaz, mas 
termina o noivado antes de 
chegar ao altar. Meses de-
pois, casa-se com outro, sem 
amor, por entender que é a 
maneira encontrada para 
realizar o seu objetivo. Ela 
vai para a cidade do Rio de 
Janeiro com o marido, mas 

a vida não transcorre como 
pensava, o que a leva a viver 
em meio a muitos altos e bai-
xos. Separa-se e viaja para 
São Paulo, onde arranja em-
prego, se estabelece e mora 
muitos anos. O tempo passa 
e Dolores pensa em retornar 
às suas origens. Só que, no 
caminho de volta para casa, 
sombras do passado inva-
dem sua mente e ela revisita 
toda sua vida, como se esti-
vesse com um livro aberto 
em suas mãos.

“Nesta narrativa, o lei-
tor é fisgado logo nas pri-
meiras páginas, cada capítu-
lo nos leva a outro, com uma 
estrutura de tempo e espaço 
bem interessante. A autora 
explora com muita sensibi-
lidade os sentimentos, dúvi-
das e escolhas da persona-
gem. A história de Dolores 
nos faz refletir sobre o amor, 
as relações afetivas, a inveja, 
o preconceito, os segredos 
familiares, a maturidade 
e as perdas. Valéria Vanda 
é nossa Charlotte Brontë, 
uma talentosa romancis-

ta que destaca os confli-
tos humanos e os costumes 
da sociedade”, destacou o 
presidente da Academia de 
Letras de Campina Grande, 
Thélio Farias.

O livro Onde Tudo é Pas-
sado foi o primeiro romance 
da escritora Valéria Vanda, 
que o lançou pela Editora 
Café do Escritor (SC), em 
2019. Ela estreou na litera-
tura em 2006, com a antolo-

gia de crônicas Retalhos de 
Uma Vida, e depois publicou 
outras, a exemplo de Entre 
Uma Coisa e Outra (crônicas, 
2016) e Ensaio sobre a Mu-
lher Contemporânea (2019). 
Em 2018, a autora lançou 
A Saga de Sete Mulheres, 
que considera de memó-
rias e ficção, por se basear 
em fatos a respeito de suas 
irmãs, cujos nomes teve o 
cuidado de trocar na narra-

tiva. “É um legado que deixo 
em vida para elas. Em 2020 
lancei Marcas de Um Tempo, 
baseado no livro Memórias 
Póstumas de Brás Cubas, 
de Machado de Assis, em 
que uma mulher morta, no 
esquife, faz uma retrospec-
tiva da sua vida. Também é 
uma homenagem póstuma 
a minha irmã, Valdenyce, 
que morreu em 2019”, co-
mentou ela. 

Romance é fruto de projeto 
da Academia de Letras de CG
Obra da escritora Valéria Vanda Xavier Nunes está na disputa do Prêmio Kindle de Literatura deste ano

Parceria estimulará a divulgação da literatura paraibana
“A criação da Editora Nativa, 

presidida pela professora Luíra 
Freire, é a possibilidade de de-
mocratizar a publicação de livros, 
permitindo que os paraibanos 
tenham acesso às suas obras”, 
disse o presidente da Academia 
de Letras de Campina Grande 
(ALCG), Thélio Farias. “Além de 
mais uma opção de publicação, 
a Nativa e a ALCG pretendem 
incentivar novos talentos e tam-
bém relançar autores e títulos 
importantes para a história e a 
literatura paraibana”.

A parceria foi uma das pro-
postas na campanha eleitoral 
para a instituição do atual presi-
dente, que assumiu há um mês 
para a gestão de dois anos. 

Thélio Farias informou que 
a ALCG ainda pretende realizar 
mais cooperações com a Editora 
Nativa, criada no início deste ano, 

através do Núcleo de Pesquisa e 
Extensão em História Local (NU-
PEHL) da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB). “O próximo 
lançamento, por essa parceria, 
deverá ser o livro Histórias de 
Campina Grande, do jornalista 
Edinaldo Alves, que reúne crô-
nicas publicadas no Diário da 
Borborema e outras inéditas, pois 
ele continuou escrevendo quando 
o jornal fechou, há alguns anos. 
A previsão de publicação é até o 
final deste ano”.

Para o presidente da ALCG, 
o intuito do convênio é divulgar 
obras de autores locais e ou-
tros que, embora não tenham 
nascido no Estado, residam e 
escrevam sobre algum tema que 
se refira a Campina Grande ou 
à Paraíba. “É uma parceria inte-
ressante com a Nativa, que, além 
de resgatar autores paraibanos, 

vai incentivar novos talentos na 
literatura em todos os gêneros. A 
editora achou positiva essa par-
ceria”, comentou Thélio Farias, 
acrescentando que, quando a 
pandemia da covid-19 permitir, 
também pretende realizar outro 
projeto de divulgar a literatura 
paraibana, sobretudo nas esco-
las públicas e privadas de Cam-
pina Grande e região, levando 
autores para contato direto com 
os estudantes e professores.

Valéria Vanda também elo-
giou a iniciativa da ALCG na 
parceria com a editora. “É uma 
ação muito boa, porque vai esti-
mular a divulgação da literatura. 
A Nativa publica mais livros na 
área de história sobre a Paraíba 
e o lançamento do romance vai 
dar mais leveza à linha editorial”, 
disse a autora de Dolores - Pelos 
Caminhos das Lembranças.Presidente da ALCG, Thélio Farias: cooperação visa novos talentos e relançar obras importantes

Foto: Divulgação

Livro de Vanda surge de uma 
parceria firmada entre a ALCG 
e a Nativa – uma nova editora 

que é vinculada ao Núcleo de 
Pesquisa e Extensão em História 
Local (NUPEHL) da Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB)

Foto: Divulgação Imagem: Divulgação

 A história de Dolores 
nos faz refletir sobre o 

amor, as relações 
afetivas, a inveja, o 

preconceito, os segredos 
familiares, a maturidade 

e as perdas. Valéria 
Vanda é nossa Charlotte 

Brontë 

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Eu já havia organizado meus rascunhos para publicar, justa-
mente hoje, um texto a respeito do lançamento – agora, decente 
– do show que os Rolling Stones fizeram no Rio de Janeiro em fe-
vereiro de 2006. Lançado originalmente em DVD no ano de 2007, 
em meio a outros shows da turnê The Biggest Bang, a apresenta-
ção do Rio ganhou registro mutilado. Agora, sai com repertório 
na íntegra, em múltiplas edições, incluindo uma tentadora caixa 
de luxo. Mas aí, o baterista Charlie Watts morreu.

Aos 80 anos (completados em 2 de junho), o primeiro e úni-
co baterista dos Stones morreu em 24 de agosto, em Londres, de 
causas não informadas. Estava na banda desde a gênesis, quan-
do Keith Richards e Mick Jagger se organizavam para ter uma 
banda e flertavam com um jovem que tocava bateria – e muito 
bem – em um clube de jazz. “Estávamos caçando um batera. Che-
gamos a dizer: ‘Cara, seria perfeito ter o Charlie Watts, se a gente 
conseguisse bancar o custo’, porque todos achávamos que ele era 
um baterista enviado à Terra por Deus”, anota o guitarrista dos 
Stones em sua autobiografia, Vida. 

Algumas páginas mais para frente, Keith Richards afirma: 
“Tivemos uma sorte danada de trabalhar com Charlie Watts. Ele 
tocava muito parecido com os percussionistas negros tocando 
com Sam e Dave e os tipos de música da Motown, ou os percus-
sionistas do soul. Ele tinha aquele toque”.

Watts se tornou não só um integrante, como “o” lendário 
membro dos Rolling Stones. Era um completo outsider da 
fama que o grupo trouxe a ele e seus integrantes. Discreto, 
sóbrio e sempre elegante, era a figura da antiestrela do rock 
e sempre me pareceu aquele típico cidadão inglês, extrema-
mente educado e polido.

Para se ter uma noção da personalidade do “batera”, no 
making of de quase meia hora que acompanha o show do Rio 
no box The Biggest Bang (e, inexplicavelmente, ignorado na 
edição 2021), enquanto o camarim para Richards tinha mesa 
de sinuca e sedas italianas espalhadas pelo sofá, no de Charlie 
Watts só existia um closet com roupas alinhadas por cores, 
impecavelmente dispostas.

Talvez por isso, ainda me surpreenda ao ver a capa do 
álbum Get Yer Ya-Ya’s Out!, de 1970. Nela, um saltitante Charlie 
Watts caminha com uma guitarra em cada mão, seguido por 
um jumentinho que leva partes da bateria e outra guitarra. 
O baterista exibe um raro sorriso largo, em contraposição ao 
sorriso tímido que, vez ou outra, mostra em algum documen-
tário sobre a banda (o próprio Watts é destaque no primeiro 
filme sobre os Stones já a partir do título, Charlie Is My Dar-
ling, de 1965).

Na biografia que o jornalista Philip Norman publicou 
sobre Mick Jagger em 2012, ele afirma que Charlie, apesar de 
toda a riqueza e celebridade, ainda considerava o fato de ter se 

juntado à banda como uma mudança errada e desastrosa em 
sua vida. “Enquanto tocava o mesmo ritmo juvenil em arenas 
gigantes ao ar livre, ele secretamente ansiava por tocar jazz com 
espíritos afins em algum clube esfumaçado no Soho. Alguém 
disse a respeito dele que, em qualquer lugar do mundo em que 
ele se encontrasse com os Stones, ele sempre desejava pegar o 
próximo avião para casa”.

Ainda segundo Norman, entre todos os integrantes do 
grupo, era o baterista quem Mick Jagger mais respeitava, trata-
va melhor e escutava com mais atenção. “Desde que os Stones 
começaram, Charlie Watts nunca demonstrara qualquer egoísmo 
ou temperamento, aceitando o seu lugar nas ‘outras patentes’ 
com um estoicismo quase zen, absorvendo a sua parte igual e 
imerecida de todos os problemas e notoriedade sem reclamar, 
permanecendo fiel a sua esposa, Shirley, em face de toda a tenta-
ção, injetando uma dose de bom senso, humor ou humanidade 
quando a loucura ameaçava tornar-se avassaladora”.

E ao recordar a primeira sessão profissional de fotos dos 
Stones para divulgação, feita pelo então jovem fotógrafo Phi-
lip Townsend, Norman comenta: “Aos olhos do século 21, sem 
demonstrar nenhum traço de maldade ou grosseria, Mick se 
destaca com seu paletó de gola raglan, mas se alguém parece a 
estrela do grupo é o elegante e enigmático Charlie Watts”.

Quanto ao show dos Stones, em Copacabana, bem, eu 
estava lá. Vi Mick, Keith, Ron Wood e, claro, Watts do tamanho 
de um Playmobil, como registrei em um artigo para o Jornal 
da Paraíba na edição de 23 de fevereiro de 2006. Mas vi. Show 
vibrante, empolgante, levando à loucura mais de 1,5 milhão de 
pessoas, conforme registra a contracapa da edição em blu
-ray+2 CDs importada que este escriba aqui adquiriu em uma 
loja na internet (até agora, não há informações de uma edição 
nacional do produto).

Rever a apresentação, 
desta vez com ‘Tumbling dice’, 
‘Oh, no, not you again’, ‘This 
place is empty’ e ‘Sympathy for 
the devil’, que foram limadas 
da caixa de 2007, foi um belo 
reencontro com as emoções e 
o deleite de  ver, ao vivo, uma 
das melhores bandas de rock 
da história, imerso na catarse 
que é assistir a um show na 
aglomeração de milhares de 
pessoas, da calçada do Copaca-
bana Palace, quase ser esma-
gado, mas, enfim, é apenas 
rock’n’ roll, e eu gosto! 

Acredito que boa parte dos brasileiros (e tam-
bém milhares de estrangeiros) já escutaram ou le-
ram sobre a Fazenda da Esperança, centro de rea-
bilitação de dependentes químicos localizada na 
cidade de Guaratinguetá (a 176 km de São Paulo). Ali, 
jovens e adultos buscam a recuperação por proble-
mas com bebidas e drogas. A receita é apenas esta: 
fé e trabalho como terapias. Nenhum tratamento 
químico é utilizado. Existem mais de 140 fazendas 
semelhantes pelo mundo e nove delas são exclusivas 
para mulheres.

Tive oportunidade de conhecer, juntamente com 
alguns amigos, as Fazendas de Garanhuns e de Mos-
soró, além de ter visitado. Que maravilha! Enxerga-se 
a presença de Deus em todos os cantos! E um frade 
alemão, residente no Brasil há muitos anos, represen-
ta todo esse trabalho realizado: Frei Hans. E, agora, 
está à disposição de todos os brasileiros, o livro: Frei 
-  uma conversa com Hans Stapel. É uma obra formula-
da a partir de conversas entre o padre Christian Heim 
e Frei Hans, apresentando ao leitor vários aspectos e 
fatos marcantes da vida desse franciscano, que che-
gou ao Brasil há mais de 40 anos.

Um livro que nasceu de um diálogo, ou seja, 
é uma conversa não premeditada. Algo pensado 
ao longo de meses, fruto de conversas com o Frei 
Hans, no ambiente da casa dele, no decorrer de al-
gumas viagens e em outros momentos de muita li-
berdade. São perguntas e respostas que conduzem 
o leitor a uma jornada de entrega, de confiança, de 
resignação e de gratidão. No decorrer das 316 pá-
ginas do livro, será possível perceber que as expe-
riências vividas por ele, mesmo as negativas, foram 
transformadas em ações concretas para o bem. O 
livro, da Editora Fazenda da Esperança, pode ser 
adquirido na loja virtual da instituição (portalfa-
zenda.org/loja), ao preço de R$ 15.

Várias passagens da obra comovem o leitor, a 
exemplo de quando, no capítulo sobre Ser padre, ser 
sacerdote, o frade da esperança aborda o método 
Abordagem Direta ao Inconsciente (ADI), empre-
gado para ajudar os dependentes de álcool e droga. 
Esse método pode socorrer os que procuram ajuda, 
buscando no seu inconsciente o processo de cura. 
Ou, quando, no capítulo A Fazenda da Esperança e 
a Família da Esperança, Frei Hans defende a famí-
lia com a presença de Jesus, elencando as ameaças 
modernas: o celular, a internet, o consumismo e o 
individualismo. E, pelas visitas, a gente observa que 
eles permanecem lá, sem namorar, sem cigarro, sem 
visitas por três meses e, ainda, trabalhando, devido 
ao ambiente familiar criado na Fazenda.

O livro sobre Frei Hans pode ser chamado de 
“livro da esperança”, pelo que ele contém e pela 
grande lição de vida e sobriedade que aflora de 
suas páginas.

O livro da
esperança

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

Fernando

Charlie Watts,
a antiestrela do rock

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Charlie Watts (ao centro): aos 
olhos do século 21, o elegante 
e enigmático baterista parece 
a verdadeira estrela do grupo

Fotos: Philip Townsend/Divulgação

A organização do 16º 
Fest Aruanda anunciou que o 
escritor, roteirista, produtor, 
dramaturgo, diretor, ator e 

artista visual W. J. Solha será 
o homenageado da edição. 
Ele receberá o Troféu Aruan-
da pelo conjunto da obra e 

pela passagem de seus 80 
anos em 2021. “Bom, é a pri-
meira vez que faço 80 anos 
e está cedo ainda pra dizer 
alguma coisa a respeito”, con-
tou o artista. “Mas ao saber 
dessa homenagem do Fest 
Aruanda, pela data, começo a 
pensar que tudo valeu a pena 
e – mais ainda –, ir em frente. 
Caramba, como foi bom ver 
minha antiga cria literária, A 
Canga, virar o grande curta 
de Marcus Vilar e ser o velho 
camponês desesperado pela 
miséria, de seu filme!”

Solha produziu (com 
José Bezerra Filho) e atuou 
no primeiro longa paraiba-
no de ficção, O Salário da 
Morte (1971), de Linduarte 
Noronha, além de participar 
de filmes como O Som Ao Re-

dor (2012), de Kleber Men-
donça Filho.

O festival será realizado 
de 9 a 15 de dezembro de for-
ma híbrida, na Rede Cinépo-
lis, no Manaíra Shopping, na 
capital, e transmitida virtual-
mente. As inscrições para os 
concorrentes estão abertas 
até o próximo dia 20.

Audiovisual

Solha será homenageado no Aruanda

Ator, produtor e roteirista receberá o troféu pelo conjunto de sua obra

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site do festival

Destaque

Curta Caicó promove inscrições 
para oficinas de cinema

O 4º Curta Caicó terá oficinas formativas no mesmo pe-
ríodo em que ocorre o festival, entre 6 e 12 de setembro. As 
oficinas serão gratuitas e terão vagas limitadas para pré-sele-
ção até a próxima quinta-feira (dia 2), com inscrições dispo-
níveis no site do evento (www.curtacaico.com.br). Seão rea-
lizadas as seguintes oficinas: Produção Executiva, com Babi 
Baracho; Direção Cinematográfica, com equipe da Abdução 
Filmes; Som para audiovisual, com Ricardo Felix; e Como es-
crever sobre cinema, com Marcelo Ikeda.

Obra do padre Christian 
Heim aborda o trabalho 
de reabilitação dos 
dependentes químicos 
feito por Hans Stapel’, 
dentre outros assuntos
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Através do QR Code acima, 
acesse o vídeo ‘Satisfaction’ 
(ao vivo em Copacabana)



Cultura

Quem não ama a cultura, as artes, não cuida do pa-
trimônio e acaba destruindo. 

(Antônia Maria da Costa, a Professora Toinha – 
Serra da Raiz-PB)

Todos os anos a Fundação Nacional do Livro Infan-
til e Juvenil (FNLIJ) divulga obras que receberam o selo 
Altamente Recomendável (AR), posteriormente, após 
um filtro rigoroso, apresenta os livros premiados nas 
13 diferentes categorias: Criança, Jovem, Poesia, Re-
conto, Informativo. Tradução/Adaptação/Informativo, 
Tradução/Adaptação/Reconto, Literatura de Língua 
Portuguesa, Teatro, Teórico, Livro Brinquedo. Às vezes, 
é incluído o livro de Imagens. Este ano não houve ins-
crição para essa categoria. Participam dessa escolha 
23 leitores-votantes, todos filiados à FNLIJ. Estamos no 
aguardo dos livros premiados. 

Na semana passada, houve a divulgação dos 94 tí-
tulos escolhidos como AR entre 477 inscritos. Muitos 
desses livros já foram apresentados em nossa coluna, 
vou citar alguns que ainda não foram analisados e inte-
gram essa seleta lista.

Criança: Mas pode? (Ed. Leiturinha, 2020), de Maril-
da Castanha, escritora e ilustradora que gosta de contar 
histórias com poucas palavras, utiliza mais o traço, dese-
nhos e cores para atrair os leitores. Nesse livro, as dobra-
duras vêm antecedidas por um “MAS” que guarda sur-
presas. O que vem na página seguinte? Leia e descubra. 

Ainda para os pequenos, o instigante Sagatrissuino-
rana (Ed. Ôzé), de João Luiz Guimarães, com ilustrações 
de Nelson Cruz. O título é estranho e nos leva a pensar em 
Guimarães Rosa. A linguagem é toda roseana – “eram três 
porcos que porcavam” e tudo aconteceu na “Vereda de 
Matosinhos”. Será uma recriação da tradicional história 
dos três porquinhos? Apresenta semelhanças, asseguro 
que alguma coisa está ligada a problemas ecológicos por 
trás dessa historinha de lobo e porquinhos. 

 Jovem: para o público jovem, a editora SM trouxe 
dois bons romances juvenis – Peças de um dominó, de Pe-
dro Tavares, e Nossa bicicleta, de Guilherme Semionato, 
com ilustrações de Sandra Jávera. O livro de Semionato 
ganhou o Prêmio Barco a Vapor, da editora SM. O autor é 
romancista estreante e sua história gira em torno de uma 
bicicleta velha, enferrujada, que parecia não ter mais ser-
ventia. Para o menino Daniel, será muito útil, com ela irá 
percorrer lugares cheios de memórias e de afetos. 

Nessa mesma categoria, registre-se o livro de Pedro 
Tavares – Peças de um dominó. É uma história mais den-
sa que gira em torno da doença do pai do protagonista. 
O jogo de dominó acompanha a família no seu dia a dia, 
nos momentos de maior tensão ele está sempre presente. 
É uma leitura que prende a atenção do leitor.

Poesia: autores nordestinos estão presentes nesta 
categoria,  entre outros, J. Borges e Pablo Borges que ilus-
traram Só sei que foi assim (Melhoramentos, 2020), texto 
de Fernanda de Oliveira. Moreira de Acopiara escreveu O 
Drama de um refugiado (Ciranda Cultural, 2020). A ilus-
tração deste último livro é de Luci Sacoleira. 

Fernanda Oliveira é autora de vários livros para 
crianças, nasceu em Brasília, tem formação em Artes 
Visuais, é apresentadora de programas infantis, letris-
ta de músicas para crianças, gosta de ser chamada Fê 
Liz. A autora reuniu várias cantigas de roda, apresen-
tou um breve histórico sobre cada uma delas e convi-
dou os xilógrafos pernambucanos J. Borges e o filho 
Pablo Borges para fazer as ilustrações, contou ainda 
com a participação do músico Giordano Pagotti. Atra-
vés de um QR Code do livro, acessado na câmara do ce-
lular, o leitor poderá ouvir as músicas com arranjos de 
Pagotti e ver a coreografia de Fê Liz. 

Moreira de Acopiara e Luci Sacoleira são dois cea-
renses que gostam de viajar, escrever cordel (Acopiara) 
e produzir xilogravuras (Luci). Estão juntos nesse livro 
que trata do drama de pessoas refugiadas que saíram 
de seus países de origem em busca da terra da pro-
missão. Essas pessoas fogem por diferentes motivos: 
guerras civis, perseguições políticas, falta de trabalho, 
muitas fazem travessias perigosas em barcos frágeis 
na esperança de viver dias melhores. O drama aqui é 
vivenciado por um pai que parte com o filho – “sem 
muitas perspectivas/ mas sem se desesperar.”

Na categoria Reconto, lembro O conto do rouxinol 
em cordel (Ed. Aletria, 2020), escrito por Sandra Lane e 
Cascão, gravuras de Bruna Lubambo. Rodolfo Cascão é 
artista, educador da linha de Paulo Freire, mobilizador 
social e milita pela cultura popular há mais de 30 anos. 
Sandra Lane é contadora de histórias, atriz sombrista 
(teatro de sombras), lambe-lambeira, coordenadora de 
projetos de pesquisa da tradição mineira. Bruna Lubam-
bo é uma artista múltipla, trabalha com serigrafia, gra-
vura, desenho e pintura. O livro está muito bem ilustra-
do e conta em versos uma lenda tradicional da América 
do Sul sobre a origem das cores dos pássaros. 

Na próxima semana tem mais. 
Lembrete: educadores dispensam armas, necessi-

tam de livros.

Altamente
recomendáveis

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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Informação

Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba (Funesc) rea-
liza hoje, a partir das 19h, 
mais uma edição do ‘Painel 
Funesc’, que vai trazer o 
tema “Informação e entre-
tenimento: o jornalismo in-
dependente nas mídias digi-
tais”, com participação dos 
comunicadores Gi Ismael, 
Grace Vasconcelos, Ricardo 
Oliveira e Diogo Almeida. O 
encontro será mediado por 
Amanda Falcão (Funesc), 
com transmissão ao vivo via 
canal oficial da Fundação no 
YouTube (TvFunesc).

“No painel, eu pretendo 
compartilhar minhas expe-
riências paralelas no merca-
do enquanto jornalista inde-
pendente, fazendo uma linha 
do tempo desde os blogs os 
quais fui colaboradora ain-
da na época da faculdade, 

quando fazia coberturas de 
shows e resenhas de discos, 
por exemplo, até os podcasts 
e videocasts que abordavam 
cultura pop, chegando, fi-
nalmente, nas atuais game-
plays na Twitch”, resumiu 
Gi Ismael, que é jornalista 
formada pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e 
pós-graduanda em Cinema e 
Produção Audiovisual pela 
Unicorp.

Ismael também traba-
lhou como repórter, apre-
sentadora e colunista em 
emissoras de televisão e rá-
dio, jornais impressos e por-
tais, tais como as TVs Cabo 
Branco e Paraíba, G1 - Paraí-
ba, Cabo Branco FM, rádio 
CBN João Pessoa, Jornal da 
Paraíba e Rádio Tabajara. 
Atualmente, é editora de 
Conteúdo Digital e colunista 
do jornal A União e na plata-
forma Nossa Fala.

Já Grace Vasconcelos é 
uma estudante de Jornalis-
mo e idealizadora do Mo-
derna Parahyba, um blog 
fundado por alunos de Jor-
nalismo da UFPB.

Jornalista e mestre em 
Comunicação pela UFPB, 
professor, consultor de mar-
keting de conteúdo e produ-
tor no GavetaMix, Ricardo 
Oliveira é autor da antologia 
de contos Eu te filmei e isso 
não fez de mim um cineasta, 
lançado de forma indepen-
dente no ano passado. Atua 
no mercado de marketing 
de conteúdo há 13 anos e 
escreve sobre cultura pop 
nos sites Diversitá (diversi-
ta.com.br) e Catavento (ca-
tavento.me).

Por fim, Diogo Almei-
da é jornalista, repórter da 
Rede Paraíba de Comunica-
ção e criador de conteúdo 
do site Mesa de RPG. Atuou 

como repórter do portal G1 
- Paraíba e como apresenta-
dor do boletim de notícias 
G1 em 1 Minuto Paraíba. É 
produtor e apresentador do 
podcast Programa Som Nas-
cente, produto cultural da 
Rádio Cabo Branco FM. Tam-
bém atua como produtor e 
editor da versão online do 
Som Nascente e como asses-
sor de imprensa e repórter 
de jornal impresso.

Painel debate o jornalismo 
cultural nas mídias digitais

Fotos: Divulgação

Da redação

EstrEias

infiltrado (Wrath of Man. EUA. Dir: Guy Ritchie. Ação e Thriller. 
16 anos). um misterioso homem conhecido como Harry (Jason Sta-
tham) trabalha para uma empresa de carros-fortes e é responsável 
por transferir milhões de dólares em dinheiro todos os dias pela cida-
de de Los Angeles. Um dia, quando tentam assaltar seu caminhão, o 
homem consegue se livrar do assalto utilizando habilidades impres-
sionantes. Seus companheiros passam a questionar de onde ele veio 
e suas motivações para estar ali. Assim que o mistério envolvendo 
Harry se desenvolve, um plano maior é revelado. CENTERPLEX MAG 
4: 14h30 (dub.) - 17h (dub.) - 19h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 8 
(dub.): 21h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h10 - 17h45 
- 20h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h - 17h45 - 20h30; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 17h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 
(dub.): 19h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 20h; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 18h30.

a lEnda dE Candyman (Candyman. EUA. Dir: Nia DaCosta. 
Terror. 16 anos). Em um bairro pobre de Chicago, a lenda de um 
espírito assassino conhecido como Candyman (Tony Todd) assolou 
a população anos atrás, aterrorizando os moradores do complexo 
habitacional de Cabini Green. Agora, o local foi renovado e é lar de 
cidadãos de alta classe. O artista visual Anthony McCoy (Yahya Abdul
-Mateen III) e sua namorada, diretora da galeria, Brianna Cartwri-
ght (Teyona Parris), se mudam para Cabrini, onde Anthony encontra 
uma nova fonte de inspiração. Mas quando o espírito retorna, os 
novos habitantes também serão obrigados a enfrentar a ira de Can-
dyman. CINÉPOLIS MANAÍRA 4: 14h30 (dub.) - 16h45 (leg.) - 19h 
(dub.) - 21h10 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 14h30 - 
16h45 - 19h - 21h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h40 - 17h30 
- 19h20; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 16h40 - 18h30 - 20h20.

HomEm onça (Bra. Dir: Vinícius Reis. Drama. 14 anos).  Pedro 
(Chico Díaz) trabalha em uma grande empresa estatal que em breve 
será privatizada. Pressionado por um cruel processo de reestrutura-
ção, ele tem que demitir sua equipe e antecipar a sua aposentadoria, 
contra a vontade. Aposentado e com uma doença na pele, ele decide 
se separar da família e se mudar para Barbosa, sua pequena cidade 
natal, no interior distante. Lá, ele descobre que a onça pintada que 
habitava a floresta ao redor de Barbosa, no tempo da sua infância, 
está mais viva do que nunca. CINÉPOLIS MANAÍRA 10: 17h10.

PEdro CoElHo 2 - o fugitivo (Peter Rabbit 2: The Ru-
naway. EUA. Dir: Will Gluck. Animação. Livre). Bea, Thomas e os 
coelhos construíram uma familia improvisada. Quando o coelho ar-
teiro 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 
MANAÍRA 2 (dub.): 14h - 16h15 - 18h40; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 14h10 - 16h30 - 18h50; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
15h - 17h30; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 16h - 18h; CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (dub.): 14h30.

ContinuaçÃo

CaminHos da mEmória (Reminiscence. EUA. Dir: Lisa Joy. 
Ficção Científica, Romance e Thriller. 14 anos). Nick Bannister (Hugh 
Jackman), um investigador particular da mente, navega o mundo 
sombrio do passado ajudando seus clientes a acessar memórias per-
didas. Vivendo nas margens do litoral da Miami submersa, sua vida 
muda para sempre quando ele aceita uma nova cliente, Mae (Rebec-
ca Ferguson). Uma questão simples de achados e perdidos se torna 
uma perigosa obsessão. Ao lutar para descobrir a verdade sobre o 
desaparecimento de Mae, ele descobre uma conspiração violenta, e 
terá que responder à pergunta: até onde você iria para manter as 
pessoas que ama por perto?. CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 15h20; CINE SERCLA PAR-
TAGE 5 (dub.): 16h30.

o EsquadrÃo suiCida (The Suicide Squad. EUA. Dir: James 
Gunn. Super-Herói, Ação, Aventura e Fantasia. 16 anos). O governo 
envia os supervilões mais perigosos do mundo para a remota ilha 
de Corto Maltese, repleta de inimigos. Armados com armas de alta 
tecnologia, eles viajam pela selva perigosa em uma missão de busca 
e destruição com o Coronel Rick Flag. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 
16h15 - 19h; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 15h - 18h - 21h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 18h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 
(dub.): 14h - 17h - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 16h50 - 
19h15; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 17h50 - 20h15.

frEE guy: assumindo o ControlE (Free Guy. EUA. Dir: 
Shawn Levy. Comédia, Fantasia e Ação. 12 anos). Um caixa de banco 
(Ryan Reynolds) preso a uma entediante rotina tem sua vida virada 
de cabeça para baixo quando descobre que é um personagem em 
um jogo interativo. Agora, ele precisa aceitar sua realidade e lidar 

com o fato de que é o único que pode salvar o mundo. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 9 (dub.) - MacroXE: 14h15 (2D) - 17h (3D) - 19h40 (3D); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h40 (2D); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 5 (dub.): 18h20 (2D) - 21h (3D); CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 15h20 - 19h30; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 16h20 
- 20h30.

o HomEm nas trEvas 2 (Don’t Breathe 2. EUA. Dir: Rodo 
Sayagues. Suspense. 16 anos). Anos após os eventos do primeiro 
filme, o Homem Cego (Stephen Lang) vive escondido em uma iso-
lada cabana, com uma garota órfã que ele começou a cuidar após 
um incêndio. Mas sua existência pacífica é dilacerada quando um 
grupo de sequestradores levam a garota, forçando-o a sair do seu 
lugar seguro para salvá-la. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 20h50; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 21h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 
(dub.): 16h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 19h45; CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (dub.): 20h45.

o PodEroso CHEfinHo 2: nEgóCios da família (The 
Boss Baby: Family Business. EUA. Dir: Tom McGrath. Comédia e Ani-
mação. Livre). Os irmãos Tim e Ted, agora estão adultos e vivendo 
vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúr-
bio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transfor-
mou em um mega empresário 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. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 14h; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 13h30 (somente sáb. e dom.) - 16h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 13h20 (somente sáb. e dom.) - 15h50; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
14h50; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h50; CINE SERCLA PAR-
TAGE 3 (dub.): 18h30.

Yahya Abdul-Mateen II é um artista visual em crise criativa que se depara com ‘A lenda de Candyman’

Foto: Divulgação
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Cultura

Com a presença do poeta 
e escritor Lau Siqueira, co-
meça hoje, de forma virtual e 
interativa, mais uma edição 
do Sarau Poético promovido 
pelo Centro Estadual de Ar-
tes da Paraíba (Cearte-PB). A 
primeira transmissão dessa 
temporada irá acontecer às 
17h, através do perfil no Ins-
tagram da instituição (@cear-
tepb). Além dos estudantes do 
Cearte, o público poderá reali-
zar perguntas e declamações. 
“A proposta principal é fazer 
com que o público conheça 
mais sobre a produção lite-
rária contemporânea e possa 
participar de forma efetiva”, 
frisa o coordenador do evento, 
Jairo Cézar.

O sarau está dividido em 
três momentos e segue a mes-
ma estrutura de quando era 
realizado de forma presencial. 
Um bate-papo com o convida-
do inicia o evento, em seguida 
o poeta declama três textos de 
sua autoria e na terceira parte 
é aberto espaço para interação 
com o público. Além do poeta 
gaúcho radicado na Paraíba 
desde 1985, a edição do sarau 
trará ainda a pessoense Tassy-
la Queiroga, no dia 14 de se-
tembro, e o campinense Bruno 
Gaudêncio, no dia 19.

“O primeiro critério é es-
tético. Não adianta ser apenas 
paraibano e não ter uma boa 
qualidade artística. A partir 
disso, a gente equilibra o nome 
de homens e mulheres, que 
é uma forma de combater a 
questão machista da literatu-
ra”, explica Jairo Cézar sobre 
a definição dos nomes para 
compor a 16ª edição do sarau 
coordenada por ele. 

Como forma de prepara-
ção para o evento, os alunos do 
Cearte (grupo que reúne des-
de adolescentes a idosos) pas-
sam por uma preparação que 
investiga os sentidos da obra e 
seus recursos estilísticos e, de-
pois, há um aprofundamento 
sobre as técnicas vocais e cê-
nicas que são exigidas durante 

uma declamação. “Quando a 
gente lê o texto, é uma coisa. 
Mas quando ele vai para a voz 
alta, ele ganha uma potência 
que no papel, de fato, eles não 
conseguiriam perceber”, des-
taca Cézar, que é também pro-
fessor e escritor de destaque 
na literatura infantil.

Para o poeta Lau Siqueira, 
ver as pessoas recitando seus 
textos é sempre uma experiên-
cia de deleite e de estranheza. 
“Tenho um prazer muito gran-
de em ver as pessoas recitando 
meus poemas. É sempre uma 
emoção, e claro que causa um 
certo estranhamento porque, 
o exercício de poesia é um 
exercício de solidão. E quando 
você vê alguém reproduzindo 
aquilo, você vê que sua solidão 
foi repartida, que está compar-
tilhada com muitas pessoas”, 
conta o escritor, que deve de-
clamar três poemas ainda iné-
ditos e que estarão presentes 
no seu novo livro.

Reconhecido por seguir 
uma estética minimalista que 

o acompanha e define em 
grande medida a sua escrita, 
a publicação da 11ª  obra de 
Lau Siqueira deve vir quando 
houver uma situação mais 
segura para a realização de 
eventos presenciais e vai se 
chamar Cabeça de Medusa, 
referência que o poeta extraiu 
a partir de um diagnóstico 
cardíaco realizado este ano a 
partir da obstrução de uma 
artéria. O nome se deve à 
ramificação dessa obstrução 
arterial assemelhar-se com a 
cabeça do mitológico ser da 
medusa. Cabeça de Medusa 
sairá com o selo da editora 
porto-alegrense Casa Verde, 
que tem a posse de todo o 
trabalho poético de Lau.

Com a pandemia e a 
participação recorrente em 
eventos remotos, o escritor 
que não tinha o hábito de ler 
seus próprios poemas teve 
de se acostumar com essa 
prática. “Existe uma distância 
muito grande entre a leitu-
ra teatral e o próprio poeta 

dizendo os seus poemas. Eu 
estou tentando vencer essa 
trava que, na verdade, era um 
pouco por causa da timidez 
também”, revela. “Essas são 
descobertas que a gente vai 
fazendo. Não gostava de ler 
os meus poemas. Nos saraus, 
sempre lia os poemas dos 
outros. Estou aprendendo a 
ler os meus poemas e o resul-
tado vai melhorando cada vez 
mais”, acrescenta.

Além da leitura dos poe-
mas inéditos, Lau Siqueira 
selecionou a seu critério 20 
poemas para serem estuda-
dos pelos alunos e que estão 
presentes em suas obras des-
de 1993, quando publicou O 
Comício das Veias. “Acho que 
mais do que para a promoção 
de poetas e da literatura pa-
raibana, que sempre foi muito 
acentuada no cenário brasilei-
ro desde Augusto dos Anjos e 
José Lins do Rego, é importan-
te também para a formação da 
juventude”, destaca ele, que 
participou de antologias no 

Brasil, Portugal, Moçambique 
e Argentina.

O mestre dos poemas 
curtos, que com frequência 
experimenta com as normas 
da Língua Portuguesa, cria 
poemas visuais e com hu-
mor acredita que o sarau vai 
além de oferecer uma opor-
tunidade para promoção da 
poesia e dos poetas da Pa-
raíba. “Tem uma importância 
grande para a valorização 
da poesia paraibana de um 
modo geral, mas eu acho que 
ela contribui também na for-
mação dos jovens que fazem 
oficinas e que fazem aula no 
Cearte. Isso solidifica cada 
vez mais o trabalho do Cear-
te”, frisa Lau Siqueira.

Temporada do Sarau Poético 
do Cearte acontece na internet

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Abertura de hoje contará com o poeta Lau Siqueira, que declamará passagens de sua nova obra, ‘Cabeça de Medusa’

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil no Instagram 

do Cearte-PB

Evento terá bate-papo e leitura dos 
versos de Lau Siqueira (foto maior); 

edição coordenada por Jairo Cézar (ao 
lado) trará ainda os paraibanos Tassyla 
Queiroga (acima), no dia 14, e Bruno 

Gaudêncio (centro), no dia 19

Foto: Roberto Guedes Foto: Thaise Gomes/Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Valéria Rodriguez/Divulgação

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

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

Não a Biblioteca Nacional, mas a APL 
A Rua Nova e a Rua Direita es-

tavam claras quando Augusto 
dos Anjos começou sua última 

caminhada do dia. Ainda se via bem o sol 
em Lisboa. 

Mil perdões, eu quis dizer Avenida 
General Osório e Rua Duque de Caxias, que 
não ficam em Portugal, mas na brasileira 
João Pessoa.

O poeta não era Augusto dos Anjos. Era 
Fernando Pessoa. Mil perdões, eu quis dizer 
Sérgio de Castro Pinto, e não Fernando 
Pessoa. Sérgio, sim, em companhia de Hil-
deberto Barbosa Filho e Carlos Drummond 
de Andrade. Mil perdões, eu não quis dizer 
Drummond, mas Gonzaga Rodrigues.

Sérgio, Hildeberto e Gonzaga iam 
discutindo sobre a discutível qualidade das 
calçadas, caminhando em direção à Biblio-
teca Nacional. Mil perdões, não rumo à 
Biblioteca Nacional, mas à Academia Parai-
bana de Letras, onde na manhã da próxima 
sexta-feira haverá eleição para preenchi-
mento de uma cadeira vaga.

nnnnnnnnnn

Na casa de nº 73 da Duque de Caxias 
–  se não muito me engano em relação ao 
número –, o memorial de Augusto dos An-
jos, com muito material sobre o Eu, estava 

fechado e os três acadêmicos de Pernam-
buco viram o multimídia Jomard Muniz de 
Britto e a escritora Clotilde Tavares cami-
nhando em direção à Candelária.

Mil perdões, pois os acadêmicos são 
paraibanos e viram o também escritor 
José Nêumanne Pinto e a compositora 
Glorinha Gadelha (foto) atravessando o 
Largo da Sé. 

Mil perdões, pois eles passeavam pelo 
histórico Largo de São Francisco enquanto 
recordavam o violoncelo de Jacques More-
lenbaum.

Mil perdões o violoncelo era de Sivuca. 
Mil perdões, não era um violoncelo, mas 
uma sanfona, o instrumento que caracteri-
zou Mestre Sivuca.

Sérgio, Hildeberto e Gonzaga decidi-
ram mudar de rota e foram ao Shopping de 

Higienópolis, já preparado para os festejos 
de Natal e Ano-Novo.

Foram encontrar em Higienópolis com 
o secretário de Cultura de São Paulo. A pau-
ta era longa e precisava de consolidação. 

Mil perdões, pois eles foram conversar 
com o radialista e político Andrea Matara-
zzo no Casarão dos Azulejos e a pauta já 
estava consolidada, precisando só de uma 
lapidação.

Mil perdões, a conversa não seria com 
Matarazzo, mas o compositor Chico César, 
então administrando a Secretaria de Cultura 
do Estado da Paraíba. 

nnnnnnnnnn

À primeira vista, algum jornalista 
“de economia” faria uma abordagem com 
todos, no Casarão, sobre o Prêmio Esso de 
Jornalismo.

Mil perdões, o jornalista era “de cultura”. 
Não, não era o Prêmio Esso, mas sobre como 
vai a Biblioteca Pública de João Pessoa.

Meu nome é Paul Verlaine Pernambu-
cano Romano da Silva.

Não é. Mil perdões. É Carlos Antônio 
Aranha de Macêdo. Nascido num dia 9 de 
abril, no Parque 13 de Maio, no Recife. Não, 
e sim num 18 de março, no Parque Solon de 
Lucena, na capital da Paraíba.

A cultura é um 
fator importante 
para a economia 
de cidades que têm 
uma forte produção 
artística, quantitativa e 
qualitativamente, como 
é o caso de João Pessoa.

Na Europa, de 
onde importamos 
muita coisa boa, 
principalmente na 
música erudita, temos 
um exemplo.

Trata-se da cidade 
basca de Bilbao, na 
Espanha. Antes dos 
anos 90, no século 
passado, o parque 
industrial de Bilbao 
sofreu uma crise 
que fez desativar 
algumas fábricas 
e com que outras 
fossem para Barcelona, 
gerando significativo 
desemprego. 

nnnnnnn

Diante de 
uma situação pré-
caótica, autoridades e 
empresários reuniram-
se, com maciço apoio 
público, e promoveram 

a revitalização estética, 
social e econômica, 
cujo símbolo é o Museu 
Guggenheim, um edifício 
vanguardista projetado 
pelo arquiteto Frank 
Gehry. Hoje em dia, 
Bilbao recebe visitantes 
de todo o mundo 
em consideráveis 
temporadas.

Durante anos que 
escrevo sobre cultura, 
sempre observei que 
não dá para acontecer 
prosperidade nesta área se 
ela não estiver vinculada 
à educação (para criar um 
grande público-base) e 
ao turismo (gerando-se 
um mercado cultural, 
criando-se empregos e 
profissionalizando os 
artistas).

nnnnnnn

João Pessoa pode 
ter uma efervescência 
cultural constante. Para 
isso precisamos entender 
que temos de fazer algo 
mais. Cultura sempre 
tem e terá espaço para 
se manifestar em nossa 
cidade.

Algo mais
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Empossado ontem, Antônio Hortêncio garante que também irá a “cada recanto” do Estado para ouvir a população

O novo procurador-ge-
ral de Justiça do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), 
Antônio Hortêncio da Rocha 
Neto, tomou posse do cargo 
ontem, em uma sessão solene 
que ocorreu no Espaço Cultu-
ral José Lins do Rêgo, em João 
Pessoa. Ele foi nomeado no 
dia 12 de agosto pelo gover-
nador da Paraíba, João Azevê-
do (Cidadania), que seguiu o 
resultado da votação interna 
dos membros da instituição.

Antônio Hortêncio foi o 
candidato mais votado entre 
os 215 procuradores e pro-
motores de Justiça na eleição 
que ocorreu no último dia 29 
de julho. Durante a cerimônia 
de posse, o novo procurador-
geral ressaltou que irá manter 
uma boa relação com os pode-
res e instituições. “Mantere-
mos o diálogo com os poderes 
e instituições para que juntos 
possamos encontrar as me-
lhores soluções para os pro-
blemas apresentados”, disse. 

Além disso, ele ressaltou 
que não será um “procura-
dor de gabinete”, priorizando 
o diálogo com a população. 

“Estaremos de portas abertas 
para ouvir a todos. Não sere-
mos um procurador-geral de 
Justiça de gabinete, faremos 
encontros regionais e iremos 
em cada recanto para ouvir e 
discutir”, comentou. 

O governador da Paraí-
ba, João Azevêdo,  enfatizou 
a importância do respeito e 
de cultivar uma boa relação 
institucional com o Ministério 
Público. “É preciso que as ins-
tituições se fortaleçam para 
sempre pensar em preservar 
aquilo que foi preservado ao 
longo da história que é a nos-
sa democracia”. 

O chefe do Executivo es-
tadual seguiu a lista tríplice e 
nomeou o procurador mais 
votado pela instituição. Se-
gundo ele, essa é uma forma 
de respeitar a democracia. 
“Significa respeitar a vonta-
de de todos os integrantes 
do MPPB. Isso tem sido uma 
prática que eu tenho adotado, 
inclusive pelo percentual que 
foi dado”. 

O novo procurador-ge-
ral do MPPB recebeu 163 in-
dicações, o que corresponde 
a 75,8% dos votos válidos e 
recebeu a nomeação do gover-
nador da Paraíba no último dia 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Novo procurador-geral diz que 
manterá diálogo entre poderes

12 de agosto. Antônio Hortên-
cio foi secretário-geral durante 
a última gestão, do procurador 
Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho. 

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), o deputado estadual 
Adriano Galdino (PSB), cor-
respondeu ao discurso do 

atual procurador, afirmando 
que também tem como obje-
tivo manter as boas relações 
entre o MPPB e a Assembleia 
Legislativa. “Esperamos que o 
diálogo e o respeito permane-
çam. Em nome do procurador 
Seráphico, tivemos bons diá-
logos, e esperamos que isso 
aconteça e permaneça. Temos 

a confiança de que com o novo 
procurador isso ocorrerá”. 

O prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena (Progressis-
tas), afirmou que tem boas 
expectativas sobre a nova ges-
tão do Ministério Público, que 
deve manter o trabalho que 
foi realizado no último biê-
nio. “A minha e a expectativa 

da Paraíba é que o Ministério 
Público continue com suas 
atribuições, responsabilida-
de e equilíbrio para que seja 
um instrumento do cumpri-
mento da nossa legislação.
Tenho certeza absoluta que 
essa nova gestão vai ter essa 
capacidade a exemplo da que 
está deixando o mandato”. 

Ao lado, Antônio Hortêncio discursa durante a 
cerimônia de posse; acima, é cumprimentado 
pelo governador João Azevêdo

Fotos: Francisco França/Secom-PB e Ortilo Antônio

Ministro lança programa de 
atenção à infância em Patos

O Ministro da Cidadania, 
João Romão, participou ontem 
do lançamento oficial do Pro-
grama de Atenção à Primei-
ra Infância (PAI) na cidade de 
Patos, no Sertão da Paraíba. O 
programa do Governo Federal 
tem por objetivo promover o 
desenvolvimento integral das 
crianças na primeira infância, 
levando em consideração a fa-
mília e o seu contexto de vida. E, 
em Patos, será executado pelas 
secretarias municipais de De-
senvolvimento Social, Saúde e 
Educação, com apoio de toda 
a gestão pública municipal, 
dando assistência inicial a 200 
famílias que vivem em situação 
de vulnerabilidade social.

A secretária de Desenvol-
vimento Social do município, 
Helena Wanderley, explicou 
que todas as famílias patoense 
que se encontram em situação 
de extrema pobreza, em inse-
gurança alimentar e nutricio-
nal, com renda média familiar 
definida que se enquadre nos 
critérios do CADÚnico, serão 
atendidas pelo PAI. “A diferen-
ça é no tocante às gestantes 
cadastradas no Adônico. Essas, 
além dos benefícios do progra-
ma, ainda terão direito a um 
auxílio alimentar por meio de 
um cartão do PAI. Esse auxí-
lio será concedido a partir dos 
três meses de gestação e até os 
dois anos de idade das crianças, 
para auxiliar na boa qualidade 
da amamentação”, reforçou.

Além do programa, o mi-
nistro participou da inaugura-
ção do Complexo da Primeira 
Infância no bairro Jatobá, 
formado pelo CRAS Mariana 

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

João Romão (ao centro, de colete) e o prefeito Nabor Wanderley (de camisa branca)

Foto: Codecom/Patos

Proteção de dados: João Pessoa 
inicia implantação da Lei Geral

O prefeito Cícero Lucena 
e o vice-prefeito Leo Bezerra 
assinaram ontem o decreto 
municipal que regulamenta o 
Plano de Ação para o Comitê 
Gestor de Proteção de Dados. 
O decreto é um passo decisivo 
na garantia da proteção ao 
cidadão usuário dos serviços 
municipais. Ainda durante a 
manhã, membros da gestão 
participaram de um seminá-
rio sobre a Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD). 

“A lei preserva a privaci-
dade do usuário que utiliza os 
canais da Prefeitura e insere 
seus dados. Por meio da nor-
ma poderemos garantir que 
apenas pessoas devidamente 
autorizadas tenham acesso às 
informações que nos foram 
repassadas ou que são de nos-
sa responsabilidade, como de 
tributos, prontuários, entre 
outros. Vamos poder avançar 
na modernização, levar a Pre-
feitura para a palma da mão e 
ainda assim dar tranquilidade 
à população que faz uso dos 
nossos serviços”, explicou o 
prefeito. 

O decreto definirá as 
instâncias, políticas, proce-
dimentos, estruturas, além 
de todo um conjunto de fer-

ramentas para capacitação e 
monitoramento do Progra-
ma de Privacidade e Controle 
de Dados Pessoais. O projeto 
dará suporte à implantação e 
ao funcionamento da LGPD 
no âmbito da Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa

O controlador-geral do 
Município, Eudes Toscano Jú-
nior, falou sobre a quantida-
de significativa de dados que 
circulam na gestão pública.  
“São informações inclusive 
pessoais que, se não forem 
bem gerenciadas, podem cau-
sar um grave transtorno aos 
cidadãos. Este foi um trabalho 
feito com grande dedicação 
e com o decreto passamos 
a ter um caminho pelo qual 
pavimentaremos o controle, 
garantindo a quem se relacio-
nar com a Prefeitura que seus 
dados serão tratados com res-
ponsabilidade”, afirmou. 

De acordo com o con-
trolador, a próxima etapa é 
difundir a ideia e o  conheci-
mento nos órgãos da gestão 
e implementar os processos 
por meio de consultorias.

A lei
Em vigor desde 2020, a 

Lei Geral de Proteção de Da-

dos (LGPD, Lei nº 13.709) é o 
marco regulatório da prote-
ção de dados pessoais e pri-
vacidade do Brasil. A norma 
tem como objetivo disciplinar 
o tratamento de dados pes-
soais por pessoas físicas ou 
jurídicas, de direito público 
ou privado, em meios físicos, 
digitais, online ou offline.

A lei promete mudar a 
forma como empresas e ór-
gãos públicos lidam com da-
dos pessoais e informações 
sensíveis. A LGPD conta com 
medidas e regras para a co-
leta, tratamento, armazena-
mento e compartilhamento 
de dados pessoais. 

“Dado pessoal, na atual 
sociedade da informação, 
passou a ser fonte de riqueza 
e lucro para diversas organi-
zações, que garimpam e cor-
relacionam nossas informa-
ções para fins comerciais. A 
própria ideia de globalização, 
estreitou as relações entre 
nações, facilitando o compar-
tilhamento de dados e infor-
mações e dando ensejo a uma 
verdadeira sociedade global 
movida por informação”, ex-
plicou Daniel Azevedo, DPO 
da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa.

Foto: Divulgação/Secom-JP

Decreto assinado ontem 
por Cícero Lucena define 
instâncias, políticas, 
procedimentos, estruturas e 
o conjunto de ferramentas 
para capacitação e 
monitoramento do 
Programa de Privacidade e 
Controle de Dados Pessoais

Assédio moral
O Ministério Público do Trabalho pediu à Justiça o afastamento imediato do 
presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, pela prática de assédio 
moral, além do pagamento de indenização de R$ 200 mil. Página 14
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Alves, Praça Jordivan da Costa 
Lucena “Coração do Jatobá”, e 
pela Creche Municipal Glauce 
Burity, que passou por refor-
ma e melhorias em sua estru-
tura física.

O prefeito de Patos, Nabor 
Wanderley, disse que o cuidado 
com a primeira infância por 
meio da união de ações de toda 
a gestão municipal, com ênfa-
se no social, saúde e educação 
é uma de suas prioridades de 
governo. “O nosso objetivo é ver 
as crianças na escola e as mães 
se aperfeiçoando com cursos 
profissionalizantes, ou seja, 
com educação e alimentação 
digna, só assim elas terão uma 
qualidade de vida bem melhor”.

O ministro da Cidadania, 
João Roma, destacou que a ci-
dade de Patos está pensando no 
futuro das próximas gerações. 
“Quando a gente consegue, 
realmente, aliar a vontade de 
fazer, com investimentos fede-
rais, para aquelas pessoas que 
de fato necessitam do investi-
mento do governo, esses são os 
ingredientes necessários para 
que a gente consiga fazer cada 
vez mais”, ressaltou.

Também estiveram pre-

sentes no evento o deputado 
federal Hugo Motta, o vice-pre-
feito Jacob Souto, e a presiden-
te da Câmara de Vereadores, 
Valtide Paulino, e outras auto-
ridades locais. 

A exemplo de outros even-
tos administrativos, onde o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) e alguns dos seus au-
xiliares terminam direcionando 
para um ato político, em Patos, 
não foi diferente. Durante en-
trevista para a imprensa local, 
o ministro João Roma, defen-
deu as manifestações marcadas 
para acontecer em todo o Brasil 
no próximo dia 7 de setembro 
e confirmou presença no ato.

“É muito natural e todos 
nós temos que comemorar 
sempre, levantando a bandei-
ra do nosso Brasil. Bolsonaro 
já deu o seu recado, disse que 
diferente de outras manifes-
tações, que chegam para de-
predar, para danificar o patri-
mônio público, com atentados 
e violência, as manifestações 
dos apoiadores do presidente 
Bolsonaro tem uma caracterís-
tica, levar o verde e amarelo, e 
fazer manifestações pacíficas e 
ordeiras”, destacou o ministro.



Políticas

Deputados votam matérias que dispõem sobre auxílio aos órfãos da covid e combate à pobreza menstrual na PB

Projetos sociais do Governo na 
pauta de hoje da Assembleia
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Além de vetos e deze-
nas de matérias de autoria 
dos deputados, a Assem-
bleia Legislativa do Esta-
do (ALPB) deve votar na 
sessão ordinária de hoje 
dois projetos importantes 
de autoria do governador 
João Azevêdo, um deles, 
instituindo as diretrizes da 
dignidade menstrual, que já 
foi aprovado na quinta-feira 
passada na Câmara Federal, 
e que vem sendo motivo de 
debates reivindicações a ní-
vel nacional.

O segundo projeto ins-
titui o programa “Paraíba 
que Acolhe”, que vai con-
ceder auxílio de R$ 500,00 
mensais para crianças e 
adolescentes de famílias de 
baixa renda que ficaram ór-
fãos em decorrência da co-
vid-19. Ontem pela manhã, 
as duas matérias receberam 
pareceres favoráveis da Co-
missão de Constituição e 
Justiça da Casa. 

A dignidade menstrual, 
conforme o projeto do Go-
verno, tem como objetivo 
beneficiar crianças e ado-
lescentes do sexo feminino 
em idade reprodutiva ou 
de conscientização sobre 
a menstruação com a dis-
tribuição mensal de absor-
ventes (internos e externos) 
descartáveis ou reutilizá-
veis. “Atualmente, no Brasil, 

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Mulheres em condição vulnerável
Logo depois de presidir a reunião 

da Comissão de Constituição e Justiça, 
o deputado Ricardo Barbosa (PSB) ex-
plicou que o projeto sobre a dignidade 
menstrual foi vetado pelo governador e 
voltou à pauta da Casa como matéria 
do Executivo porque se trata de uma 
matéria que gera despesa e que, nesse 
caso, não pode ser apresentado por um 
parlamentar.

“A proposta amplia a responsa-
bilidade do Estado para que haja a 
garantia do direito das mulheres em 
situação de vulnerabilidade. Trata-se de 
uma política pública de competência do 
Poder Executivo. Nosso parecer é pela 
constitucionalidade, pedindo aos pares 
pela aprovação do projeto”, explicou 
Barbosa que também foi relator.

Na reunião remota de ontem, os 
membros da CCJ também votaram a 

favor do PL 3129/2021, também do Po-
der Executivo, instituindo o “Paraíba que 
Acolhe”. A CCJ também apreciou deze-
nas de outros projetos de lei ordinária, 
projetos de resolução e requerimentos 
que também estão na pauta da sessão 
extraordinária de hoje.

Pauta semanal
Além da sessão ordinária de hoje 

e das duas reuniões de comissões já 
realizadas ontem (as de Constituição e 
Justiça e de Orçamento e Fiscalização), 
a Assembleia ainda tem agendadas 
para esta semana mais uma sessão 
ordinária que acontece amanhã pela 
manhã, uma sessão especial marca-
da para quinta-feira e, terminando a 
semana, uma reunião da Comissão 
do Feminicídio, que é presidida pela 
deputada Cida Ramos.   

Comissão de Constituição e Justiça deu ontem parecer pela constitucionalidade do projeto sobre dignidade menstrual  

Foto: DivulgaçãoALPB

“Paraíba Acolhe” atenderá mais de 740 órfãos da covid

Outras propostas tiveram parecer favorável

Também aguardado e com 
destaque para a pauta de hoje 
na Assembleia Legislativa, o 
projeto do governador João 
Azevêdo instituindo o progra-
ma ‘Paraíba que Acolhe’, vol-
tado para ações de proteção 
social e concessão de auxílio fi-
nanceiro no valor de R$ 500,00 
mensais para crianças e adoles-
centes de famílias de baixa ren-
da que ficaram órfãos devido à 
morte dos pais ou responsáveis 
legais em decorrência da co-
vid-19. 

Conforme explicação do 
líder do Governo, deputa-
do Wilson Filho, o benefício 
será pago até a maioridade 
civil, assegurando o direito 
à garantia da vida, saúde, 
educação, lazer e acesso à 
alimentação. Somente na Pa-
raíba, mais de 740 pessoas 
estão órfãs de pai e mãe e 
terão direito ao auxílio. 

“Essa ação garante di-
reitos e o acesso a políticas 
públicas, se configurando 
como mais uma resposta 

da gestão a esse momento 
de dificuldade que esta-
mos enfrentando. Estamos 
cumprindo uma obrigação 
do governo de garantir a 
segurança alimentar e o 
acompanhamento social de 
crianças e adolescentes que, 
infelizmente, perderam seus 
pais ou responsáveis para 
a covid-19”, acrescentou o 
parlamentar.

A iniciativa é destinada 
a crianças e adolescentes em 
situação de orfandade, seja 

bilateral (situação em que 
ambos os pais faleceram e, 
pelo menos um deles, vítima 
de covid-19), de famílias mo-
noparentais (quando um dos 
pais era o responsável pelos 
cuidados com a criança) e 
veio a óbito em decorrência 
da covid-19) e responsáveis 
legais (que cuidam da criança 
por representação de lei ou 
de ordem judicial) em situa-
ção de vulnerabilidade e ris-
co pessoal e social, e abrange 
ainda ações, sobretudo, nas 

áreas da saúde, educação e 
trabalho.

O acesso ao benefício 
ocorrerá por meio do ca-
dastro social realizado pe-
los Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS) 
que também ficarão res-
ponsáveis pelo acompanha-
mento das famílias ou rede 
social que acolheu as crian-
ças e adolescentes órfãos 
em virtude da pandemia da 
covid-19. Já à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 

Humano (Sedh) competirá a 
orientação aos municípios 
para a busca ativa nas áreas 
mais vulneráveis de casos de 
orfandade.

O “Paraíba que Acolhe” 
é resultado de uma ação da 
Câmara Temática da Assis-
tência Social do Consórcio 
Interestadua l de Desenvol-
vimento Sustentável do Nor-
deste (Consórcio Nordeste), 
que estabeleceu o programa 
“Nordeste Acolhe” em todos 
os estados da região. 

PLO prevê cota para jovens em cursos técnicos 
A Comissão de Políticas 

Públicas (CPP) da Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa (CMJP) 
votou favorável ao Projeto de 
Lei Ordinária (PLO), de autoria 
do vereador Guga (Pros), que 
dispõe sobre a criação de cota 
em cursos técnicos e profis-
sionalizantes da rede pública 
municipal para jovens e ado-
lescentes em situação de vul-
nerabilidade socioeconômica. 
O colegiado ainda aprovou 
pareceres favoráveis a 19 Pro-
jetos de Lei Ordinária (PLOs) 
e um Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC). 

O PLO 304/2021, do ve-
reador Guga, determina que 
as instituições públicas muni-
cipais de ensino técnico reser-
varão, em cada seleção para in-
gresso em seus cursos técnicos 
profissionalizantes, 10% de 
suas vagas para adolescentes 
e jovens em situação de vulne-
rabilidade acolhidos para sua 
integralização e preparação 

gradativa para o desligamento. 
De acordo com o documento, 
consideram-se adolescentes 
e jovens em situação de vul-
nerabilidade socioeconômica 
aqueles que: vivenciaram ou 
vivenciam institucionalização 
em abrigos, casas-lares, casas 
de semiliberdade e institui-
ções congêneres; vivenciaram 
ou vivenciam situação de aco-
lhimento em abrigos, casas 
lares, residências inclusivas 
e estabelecimentos congêne-
res, em virtude da condição 
de orfandade, abandono e/
ou negligência familiar;  fo-
ram vítimas de maus-tratos, 
violência doméstica e familiar, 
exploração e abuso sexual, tra-
balho infantil e/ou tráfico de 
crianças e adolescentes; esti-
veram ou estejam em situação 
de vivência de rua e, depois 
de previamente triados pelo 
poder público, inseridos em 
programa de acolhimento fa-
miliar ou institucional. 

Também fica estipulado 
que os adolescentes e jovens 
em situação de vulnerabilida-
de socioeconômica deverão 
preencher os seguintes requi-
sitos para ter direito ao benefí-
cio: ter a escolaridade compa-
tível com o curso ofertado; e 
apresentar à instituição de en-
sino documento expedido por 
secretaria, órgão ou estabeleci-

mento responsável por institu-
cionalização, acolhimento ou 
atendimento sócio-assisten-
cial de adolescentes e jovens, 
para fins de comprovação da 
situação de vulnerabilidade. 

O vereador Guga ain-
da teve mais cinco matérias 
com parecer favorável: o 
PLO 364/2021, criando  a 
Biblioteca Digital Municipal, 

com finalidade principal de 
disponibilizar livros e outras 
publicações de domínio pú-
blico, disponibilizando-as à 
sociedade via formato digital; 
PLO 365/2021, que institui 
o Programa Amor por Patas, 
de conscientização sobre a 
guarda responsável e prote-
ção aos animais domésticos; 
o PLO 393/2021, instituindo 

a rede de atenção às pessoas 
com doenças autoimunes der-
matológicas; PLO 462/2021 
que implanta a campanha per-
manente de conscientização 
sobre a instalação de redes e 
telas de proteção nos aparta-
mentos no âmbito municipal; 
e o PLO 510/2021, que cria a 
Semana Municipal da Agricul-
tura Familiar.

Já o vereador Zezinho 
Botafogo (Cidadania) teve 
cinco matérias com parecer 
favorável: o PLO 26/2021 
criando nas escolas públi-
cas e privadas, o programa 
municipal de incentivo à 
leitura de livros de autores 
paraibanos; o PLO 92/2021 
que reconhece a importante 
ação de Educador Social Vo-
luntário (ESV), profissional 

que presta serviços nos es-
tabelecimentos públicos de 
ensino, auxiliando nas ativi-
dades cotidianas, sobretudo 
na formação, socialização 
de experiências, regularida-
de em atividades de serviço 
ao trabalho pedagógico, de 
descanso e entretenimento, 
atendendo alunos em creches 
até as pessoas matriculadas 
nos cursos de característica 

de jovens e adultos; o PLO 
308/2021, que estabelece 
diretrizes voltadas ao incen-
tivo a atividades físicas; PLO 
436/2021, institui a campa-
nha municipal de orientação 
aos idosos contra fraudes e 
golpes no âmbito do comér-
cio eletrônico e na internet; 
e o PLO 437/2021, criando a 
Semana Municipal de Incenti-
vo à doação de Leite Materno. 

Dois projetos do verea-
dor Bruno Farias (Cidadania) 
foram também acatados pelo 
colegiado: o PLO 58/2021, 
que Cria o Estatuto Municipal 
de Inclusão Digital; e o PLO 
357/2021, que denomina de 
Praça Desembargador Geni-
val Cajú, a praça localizada 
em frente ao Edifício Infinity 
View, no Altiplano, ainda sem 
denominação oficial. 

A questão da pobreza menstrual é um grave 
fator de desigualdade social, fomentada pelo 

tabu, pela falta de informações sobre o próprio 
corpo e estigma cultural 

Estela Bezerra
Deputada

cerca de 26% das meninas 
entre 15 a 17 anos não têm 
condições financeiras de ad-
quirir o produto”, alerta a de-
putada Estela Bezerra (PSB). 

 “A questão da pobre-
za menstrual é um grave 
fator de desigualdade so-
cial, fomentada pelo tabu, 
falta de informações sobre 
o próprio corpo e estigma 
cultural”, explica a deputada 
Estela Bezerra.

O inusitado nas dis-
cussões do assunto no Po-
der Legislativo do Estado 
é que, já obtido parecer da 
Comissão de Constituição e 
Justiça, o projeto do gover-
nador e o veto ao projeto da 
parlamentar podem entrar 
na pauta do plenário da As-
sembleia na mesma sessão 
de hoje. 

Apesar de ser pouco 
abordada, a pobreza mens-
trual traz graves conse-
quências para a vida de me-
ninas e mulheres. Conforme 
registro de especialistas, 
“entre essas consequências 
se incluem evasão escolar e 
diversos problemas de saú-

de provocados pelo uso de 
materiais substitutivos de 
absorventes como papéis, 
trapos, miolos de pão, que 
geralmente podem acarre-
tar infecções urinárias”.

No Brasil
Em face da repercus-

são nacional do problema, 
na quinta-feira passada 
a Câmara dos Deputados 
aprovou o Projeto de Lei 
4968/19, da deputada Ma-
rília Arraes (PT-PE) e outros 
34 parlamentares, preven-
do a distribuição gratuita 
de absorventes higiênicos 
para estudantes dos ensi-
nos Fundamental e Médio. 

A matéria está sendo 
enviada para o Senado. No 
caso nacional, as receitas 
virão dos recursos vincula-
dos ao programa de Atenção 
Primária à Saúde do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), 
observados os limites de 
movimentação orçamentá-
ria. No caso das beneficiá-
rias presas, os recursos vi-
rão do Fundo Penitenciário 
Nacional (Funpen).



Brasil

Ministério Público do Trabalho protocolou ação na Justiça, em Brasília, contra Sérgio Camargo, alegando danos morais

 O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) pediu à Jus-
tiça o afastamento imediato 
do presidente da Fundação 
Palmares, Sérgio Camargo, 
pela prática de assédio mo-
ral. O procurador Paulo Neto, 
responsável pelo caso, aponta 
que as investigações concluí-
ram que há perseguição políti-
co-ideológica, discriminação e 
tratamento desrespeitoso por 
parte de Sérgio Camargo con-
tra servidores do órgão.

A ação foi protocolada na 
última sexta-feira (27) perante 
a 21ª Vara do Trabalho de Bra-
sília e pede que Camargo seja 
condenado a pagar indeniza-
ção de R$ 200 mil por danos 
morais. Além disso, a Procura-
doria requer que a Fundação 
Palmares “não permita, sub-
meta ou tolere a exposição de 
trabalhadores a atos de assédio 
moral praticado por qualquer 
de seus gestores” e cobra um 
diagnóstico do meio ambiente 
psicossocial do trabalho.

As investigações que cul-
minaram no processo duraram 
mais de um ano, com a oitiva 
de 16 pessoas, entre ex-fun-
cionários, servidores públicos 

concursados, comissionados 
e empregados terceirizados 
do órgão. De acordo com a 
Procuradoria do Trabalho, as 
apurações indicaram que Sér-
gio Camargo persegue os tra-
balhadores que ele classifica 
como “esquerdistas”, promo-
vendo um “clima de terror psi-
cológico” dentro da Fundação 
Palmares.

“Os depoimentos são unís-
sonos, comprovando, de forma 
cabal, as situações de medo, 
tensão e estresse vividas pe-
los funcionários da Fundação 
diante da conduta reprovável 
de perseguição por convicção 
política praticada por seu pre-
sidente e do tratamento hostil 
dispensado por ele aos seus 
subordinados”, afirma o procu-
rador Paulo Neto.

Como mostrou o Estadão 
em março, a investigação teve 
início em julho de 2020, após 
o MPT no Distrito Federal re-
ceber uma denúncia relatando 
que Camargo “estaria pratican-
do perseguição ideológica a 
trabalhadores” com “opiniões 
e posições políticas e ideológi-
cas distintas das suas”.

Pelo Twitter, Camargo 
reagiu à denúncia e disse, na 
manhã dessa segunda-feira, 
30, que “o MPT não tem au-
toridade para investigar ser-

Pepita Ortega e 
Cássia Miranda
Agência Estado

MPT pede saída do presidente da 
Fundação Palmares por assédio
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vidores ou pessoas em cargos 
comissionados”. Disse ainda 
que as “acusações partiram de 
militantes vitimistas e traíras”.

Ainda de acordo com a 
Procuradoria, para definir 
quais funcionários da Fun-
dação Palmares são “esquer-
distas”, Camargo “monitora 
as redes sociais dos trabalha-
dores e até mesmo associa o 
tipo de cabelo com aparência 
típica de ‘esquerdista’”. Na 
peça apresentada à Justiça 
Trabalhista, o MPT qualifica a 
indicação de Sérgio Camargo 

como uma “relação descabi-
da e preconceituosa feita en-
tre pessoas negras e ‘esquer-
distas’”.

A ação detalha diferentes 
situações em que Camargo as-
sediava servidores da Funda-
ção Palmares, como o caso de 
um ex-diretor do órgão, que 
fora nomeado por ele próprio. 
Camargo se referia ao homem 
como “direita bundão” por não 
exonerar “esquerdistas” da fun-
dação.

“Os relatos colhidos 
também confirmam o uso 

recorrente de palavrões e tra-
tamento grosseiro contra os su-
bordinados. A situação resultou 
no desligamento até mesmo de 
servidores concursados, que 
pediram para sair da fundação 
em virtude do clima instalado a 
partir da chegada de Sérgio Ca-
margo à presidência”, indicou o 
MPT em nota.

Em março, três diretores 
da Fundação Palmares pedi-
ram demissão sob o argumento 
de que não havia “viabilidade 
de diálogo” com o presidente 
da instituição.

O placar do Estadão 
mostra que a crise na 
Praça dos Três Poderes 
possivelmente já afeta o 
núcleo duro de apoio à in-
dicação do ex-ministro da 
Justiça e ex-advogado-ge-
ral da União André Men-
donça para o Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
Atualmente, são 23 os se-
nadores que se declaram 
favoráveis ao nome do ex-
chefe da AGU - em julho, 
eram 26. Para ingressar 
à Corte máxima do país, 
o segundo indicado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
precisa de pelo menos 41 
votos.

Na enquete feita com 
cada um dos parlamen-
tares nos últimos cinco 
dias, 54 não quiseram 
responder e dois se po-
sicionaram contra a in-
dicação, oficializada por 
Bolsonaro em 13 de julho 
e tratada em “banho-ma-
ria” pelo Senado desde 
então. No grupo dos que 
não responderam estão 
todos os petistas, além de 
aliados do Planalto, como 
representantes do Cen-
trão, e até o filho do pre-
sidente, senador Flávio 
Bolsonaro (Patriota-RJ).

A comparação entre 
os dois placares mostra 
ainda que nove senadores 
“mudaram de voto” entre 
julho e agosto. Romário 
(PL-RJ), Izalci Lucas (PS-
DB-DF), Marcos do Val 
(Podemos-ES), Antonio 
Anastasia (PSD-MG) e Chi-
co Rodrigues (DEM-RR) 
se declararam favoráveis 
ao nome de Mendonça no 
primeiro placar e agora 
não quiseram responder.

Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), que havia se 
declarado indeciso, disse 
agora que votará contra. 
Outros três senadores - 
Carlos Viana (PSD-MG), 
Marcos Rogério (DEM
-RO) e Oriovisto Guima-
rães (Podemos-PR) - que 
também estavam no gru-
po dos indecisos afir-
maram que vão aprovar 
Mendonça.

Cai apoio 
a André
Mendonça 
para o STF

A Procuradoria-Geral 
da República (PGR) denun-
ciou o ex-deputado federal e 
presidente nacional do PTB, 
Roberto Jefferson, por inci-
tação ao crime e homofobia. 
A peça é assinada pelo sub-
procuradora Lindôra Araújo 
e foi enviada ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) na 
semana passada.

A denúncia foi motivada 
por entrevistas e publicações 
em que o ex-deputado esti-
mulou a população a atacar 
o Congresso Nacional, o Su-
premo Tribunal Federal e o 
Tribunal Superior Eleitoral.

“Nos dias 21/2, 24/5, 
23/7, 26/7, 28/7 e outros 
em 2021, por meio de pu-
blicações em redes sociais e 
de entrevistas concedidas, 

Roberto Jefferson praticou 
condutas que constituem 
infrações penais previstas 
no Código Penal, na Lei de 
Segurança Nacional e na 
Lei que define os crimes re-
sultantes de preconceito de 
raça ou de cor”, diz um tre-
cho do documento.

A PGR lista declarações 
do político sobre “invadir o 
Senado” e “colocar para fora 
a pescoção os senadores” 
que compõem CPI da Covid 
e sobre “botar fogo no Tri-
bunal Superior Eleitoral” 
em protesto a favor do voto 
impresso. Também é repro-
duzida uma entrevista em 
que o ex-deputado compara 
a população LGBT a droga-
dos e traficantes. O crime de 
calúnia, na avaliação da Pro-
curadoria, ficou configurado 
ao acusar Rodrigo Pacheco 
de prevaricação por não dar 
prosseguimento a pedidos 

de impeachment contra mi-
nistros do STF.

O ex-deputado foi preso 
preventivamente no chama-
do “inquérito das milícias 
digitais”, que investiga a atua-
ção de uma rede voltada à 
promoção de pautas antide-
mocráticas na internet. Ao 
oferecer a denúncia, a sub-
procuradora também defen-
deu a análise do pedido apre-
sentado pelos advogados de 
Roberto Jefferson para colo-
cá-lo em prisão domiciliar.

Ao decretar sua prisão, 
o ministro Alexandre de 
Moraes, do STF, viu indícios 
dos crimes de calúnia, di-
famação, injúria, incitação 
ao crime, apologia ao crime 
ou criminoso, associação 
criminosa, denunciação 
caluniosa, além de delitos 
previstos na Lei de Segu-
rança Nacional e no Código 
Eleitoral.

Por incitação ao crime, PGR
denuncia Roberto Jefferson

Reajuste do Bolsa Família 
vai depender de precatórios

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, disse ontem 
que é preciso solucionar o pa-
gamento dos precatórios em 
2022 para abrir espaço no or-
çamento para o aumento do va-
lor do Bolsa Família. O senador 
se reuniu, nesta segunda-feira, 
com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, que também 
defendeu a solução, que deve 
acontecer por via judicial.

Os precatórios são as dívi-
das contraídas pelos governos, 
em todas as esferas, quando são 
condenados em instância final 

pela Justiça a pagar pessoas fí-
sicas ou jurídicas. A previsão é 
que o valor a ser pago passe de 
R$ 54,7 bilhões, em 2021, para 
R$ 89,1 bilhões em 2022.

Na semana passada, o pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), mi-
nistro Luiz Fux, disse que deve 
propor uma solução que prevê 
microparcelamentos, além da 
publicação de uma resolução 
pelo CNJ para regulamentar a 
postura dos tribunais em re-
lação ao assunto. Pacheco e o 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira, devem se encontrar com 
Fux para alinhar essa decisão.

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
recebe o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, na residência ofi-
cial da presidência do Senado.

“Há uma possibilidade 
desde sempre ventilada, que 
agora tem evoluído que, consi-
derando que houve decisão do 
STF referente à imposição da 
obrigatoriedade do pagamento 
de R$ 89 bilhões em precató-
rios em 2022, que se faça uma 
mediação pelo CNJ, presidido 
pelo ministro Luiz Fux. Uma 
solução que reputamos inteli-
gente, possível. É uma defini-
ção que ainda precisa aconte-
cer”, disso Pacheco

Às vésperas da votação 
do projeto do Novo Código 
Eleitoral na Câmara dos De-
putados, a Associação Nacio-
nal dos Membros do Ministé-
rio Público divulgou ontem 
uma lista com 18 retrocessos 
que a proposta implica no 
âmbito do combate à corrup-
ção nas eleições brasileiras. 
De acordo com a entidade, 
alguns dispositivos do pro-
jeto relatado pela deputada 
Margarete Coelho (PP-PI) 
‘abrem espaço para práticas 
que já estavam abolidas do 
processo eleitoral e colocam 
em risco a democracia brasi-
leira’, entre elas a possibilida-
de de candidatos “ficha-suja” 
serem eleitos.

Questões relacionadas 
à inelegibilidade ocupam 
dois lugares do ‘Top 3’ dos 
retrocessos apontados pelo 
Conamp. A entidade ressal-
ta, por exemplo, que a pro-
posta em tramitação na Câ-
mara reduz ‘drasticamente’ 
os prazos de inelegibilida-

des criados pela Lei da Ficha 
Limpa. Atualmente, o limite 
de oito anos é contado após 
o término do cumprimento 
de pena, mas a proposta que 
será votada na Câmara con-
sidera a contagem a partir 
da condenação.

Além disso, o texto 
“blinda candidatos de ine-
legibilidade infraconstitu-
cional que surgem após o 
registro de candidatura, 
permitindo que candidatos 
ficha suja na data da eleição 
possam ser eleitos”, dizem 
os procuradores e promo-
tores. De acordo com a Co-
namp, isso significa que, 
caso a condenação de um 
político tenha saído depois 
do registro da candidatura, 
ele poderá seguir disputan-
do as eleições e, se ganhar, 
terá o direito de assumir o 
cargo, mesmo que precise 
cumprir pena.

Como mostrou o Esta-
dão, texto ainda estabelece 
que a inelegibilidade não se 
aplica a políticos condena-
dos em casos em que a pena 
tenha sido substituída pela 
restritiva de direitos. 

Procuradores alertam
sobre Código Eleitoral

O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, é investigado desde julho de 2020 por uma série de crimes

Foto: Agência Estado
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Casa Branca garantiu que não houve interrupções na evacuação do aeroporto; prazo para retirada das tropas termina hoje

Cabul: EUA intercepta mísseis 
disparados contra aeroporto 
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Agência Brasil/RTP

Pelo menos cinco mísseis 
foram lançados anteontem 
contra o aeroporto da capital 
afegã, tendo sido interceptados 
por baterias antimísseis dos Es-
tados Unidos (EUA). Não hou-
ve registro de feridos, e a Casa 
Branca garantiu que não houve 
interrupções na evacuação do 
aeroporto, isso quando faltam 
menos de 24 horas para a reti-
rada oficial das forças ocidentais 
do país, após 20 anos de guerra.

Os cinco mísseis intercep-
tados pelos EUA tinham a capi-
tal do Afeganistão como alvo, 
sendo que ainda não se sabe ao 
certo quem ordenou o ataque. 
Nas derradeiras horas antes 
do prazo de 31 de agosto para 
a retirada dos Estados Unidos, 
esperam-se novos ataques, so-
bretudo no aeroporto de Ca-
bul, onde milhares de pessoas 
se concentram na tentativa de 
abandonar o país. 

Antes dos mísseis intercep-
tados, um ataque de drone dos 
EUA atingiu um veículo na capital 
afegã no último domingo, tendo 
deixado pelo menos nove mor-
tos, incluindo crianças. De acor-
do com as autoridades norte- 
americanas, o ataque visou um 

carro onde seguiam explosivos 
e terroristas que planejavam 
atacar o aeroporto de Cabul 
em breve.

Ontem, o Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas se 
reuniu para debater a situação 
no Afeganistão. A reunião foi 
convocada pelo secretário-
geral da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), António 
Guterres, na sequência do 
ataque da última quinta-feira 
ao aeroporto de Cabul, onde 
foram registrados mais de 150 
mortos, incluindo 13 militares 
norte-americanos. O atentado 
foi praticado pelo ramo afegão 
do Estado Islâmico, denomina-
do ISIS-K.

O ataque com bomba sui-
cida ocorreu em um dos por-
tões de entrada do aeroporto 
da capital afegã, onde milhares 
têm se aglomerado nas últimas 
semanas, na tentativa de fugir 
do país, por medo dos talibãs. 
A ponte aérea dos EUA e aliados 
termina hoje.

Jake Sullivan, conselheiro 
de Segurança Nacional dos Es-
tados Unidos, disse que as forças 
norte-americanas vão continuar 
a tentar garantir uma passagem 
segura para aqueles que dese-
jem sair do Afeganistão após o 

prazo final. Às primeiras horas 
de ontem, quase 100 países 
emitiram comunicado conjunto, 
em que asseguram que existem 
garantias dos talibãs de que os 
estrangeiros ou afegãos com au-
torização para viajar continuam 
a ter permissão para deixar o 
país.

“Recebemos garantias do 
Talibã de que todos os cidadãos 
estrangeiros e qualquer cida-
dão afegão com autorização de 
viagem terão permissão para 
prosseguir de forma segura e 
ordeira, por meio dos pontos de 
partida para fora do país. Vamos 
continuar a emitir documenta-
ção para afegãos designados, 
e temos a expectativa clara e 
o compromisso dos talibãs de 
que esses possam viajar para os 
nossos países”, diz o comunicado 
divulgado pelo Departamento de 
Estado norte-americano. 

Na reunião de ontem do 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, Nova Iorque, a 
França e o Reino Unido – mem-
bros permanentes - apresenta-
ram uma resolução que propõe 
a criação de uma zona segura 
em Cabul, com o objetivo de 
proteger aqueles que tentarem 
abandonar o país depois de 31 
de agosto. 

Talibã diz que mulheres poderão estudar 
Agêncis Estado 

O Talibã disse no último domingo 
que vai autorizar a presença de mulheres 
nas universidades durante seu governo, 
mas estudando separadas dos homens. 
O grupo fundamentalista islâmico, que 
voltou ao poder no Afeganistão após 
20 anos, havia prometido não proibir 
meninas e mulheres de frequentarem a 
escola, como fez em seu regime anterior. 
“O povo do Afeganistão continuará tendo 
ensino superior de acordo com as regras 
da sharia (lei islâmica) que proíbe classes 
mistas”, disse o ministro do Ensino Supe-
rior do Talibã, Abdul Baqi Haqqani, em 
uma assembleia com membros do alto 
escalão do grupo.

A permissão, ainda que sob influên-
cia da sharia, está dentro do discurso de 
moderação que o grupo 
tenta emplacar. A mu-
dança de atitude, porém, 
é vista com ceticismo. 
Segundo uma estudante 
que trabalhou na cidade 
universitária durante o 
último governo, não havia 
mulheres na reunião - o 
ministro falou apenas com 
professores e alunos do 
sexo masculino.

Para ela, isso mostra 
a prevenção sistemática da participação 
das mulheres nas decisões e a distância 
entre as palavras do Talibã e suas ações. 
O número de universitários aumentou 
nos últimos 20 anos, principalmente entre 
mulheres que estudam com homens e 
participam de seminários ministrados por 
professores do sexo masculino.

Desde que se pronunciou pela 
primeira vez após a tomada de poder, 
o grupo fundamentalista trabalha em 
uma campanha para tentar convencer o 
país e o mundo de que não repetirá no 
governo o regime atroz que comandou 
de 1996 a 2001. Na sua primeira entre-
vista coletiva desde a tomada de Cabul, 
o porta-voz Zabihullah Mujahid disse 
que o Talibã quer paz, negou represálias 
contra antigos adversários e afirmou que 
os direitos das mulheres serão protegidos 

- mas a ressalva, dentro do “arcabouço 
do Islã”, já estava clara nesse primeiro 
pronunciamento.

Na ocasião, a declaração de Mujahid 
foi reforçada por uma fala de Enamullah 
Samangani, membro da comissão cul-
tural do Talibã, a jornais paquistaneses. 
“O Emirado Islâmico não quer que as 
mulheres sejam vítimas. Elas devem estar 
na estrutura do governo de acordo com a 
sharia.” Apesar das garantias, não estava 
claro como seria essa estrutura.

No passado, a interpretação radi-
cal da lei islâmica levou a extremos em 
regiões controladas por grupos como o 
Talibã, o Estado Islâmico ou o governo da 
Arábia Saudita. Sob o governo do grupo 
fundamentalista no Afeganistão, por 
exemplo, mulheres eram alvo prioritário 
da repressão brutal.

Ainda que haja gra-
dações diferentes de 
aplicação, por via de 
regra as mulheres são 
relegadas a papéis su-
balternos na vida pública 
e elevadas à condição de 
“rainhas do lar”. No po-
der, o Talibã levou esse 
aspecto ao paroxismo. A 
educação de meninas ti-
nha de ser feita em casa, 
não havia saúde pública 

para mulheres e os corpos totalmente 
cobertos por burcas simbolizavam ao 
Ocidente tal repressão.

As burcas são tradicionais entre 
pashtuns, a etnia majoritária do Afe-
ganistão à qual o Talibã pertence, mas 
sua obrigatoriedade chocou o mundo. 
Na prática, elas seguiram sendo usa-
das por muitas mulheres nos últimos 
20 anos, principalmente fora de Cabul. 
O Talibã afirmou que iria exigir o uso 
de hijab, o véu que cobre a cabeça e 
os ombros e deixa o rosto à mostra.

Ao longo das duas décadas de 
presença ocidental, houve avanços 
no país. Escolas e hospitais abriram 
para mulheres, elas integraram as 
Forças Armadas e a polícia, e os 
EUA gastaram US$ 780 milhões em 
programas de inclusão.

30 quilômetros por hora

Paris tem novo limite 
de velocidade de carros
Agência Brasil

As autoridades france-
sas esperam que as ruas de 
Paris fiquem mais seguras, 
silenciosas e menos poluídas 
desde ontem, com a entrada 
em vigor de um novo limite 
de velocidade para motoris-
tas de 30 quilômetros por 
hora (km/h).

A cidade quer encorajar 
as caminhadas, o ciclismo e 
o uso do transporte público, 
disse o vice-prefeito David 
Belliard à Rádio Franceinfo. 
“O novo limite de velocidade 
deve ajudar a reduzir a po-

luição, o ruído e o número 
de acidentes graves”, disse.

“Esta não é uma medida 
antiautomóveis”, acrescentou 
Belliard. O limite de 30 km/h 
já se aplica a cerca de 60% 
da área de Paris, mas agora 
cobrirá toda a cidade. No 
entanto, algumas vias princi-
pais, como a Champs Elysees, 
estarão isentas, com o limite 
de velocidade permanecendo 
em 50 km/h. “Queremos li-
mitar os veículos às viagens 
essenciais”, disse Belliard.

A prefeita de Paris, 
Anne Hidalgo, que con-
quistou um segundo man-

dato de seis anos em 2020, 
construiu quilômetros de 
novas ciclovias, proibiu car-
ros antigos a diesel e tornou 
as margens do Sena livres 
de carros. Ela também está 
reduzindo as vagas de esta-
cionamento na cidade, em 
uma tentativa de limitar o 
tráfego de automóveis.

A prefeitura disse que 
a polícia será tolerante na 
aplicação do novo limite de 
velocidade nas primeiras se-
manas. Outras cidades fran-
cesas com limite de velocida-
de de 30 km/h são Bordeax, 
Estrasburgo e Toulouse.

Foto: Fotos Públicas

Algumas vias principais, como a Champs Elysees, estarão isentas, com o limite permanecendo em 50 km/h 

Furacão Ida deixa mais de 
um milhão sem energia
Agência Brasil/RTP

O Furacão Ida varreu o 
estado de Louisiana (EUA), 
deixando esse território ame-
ricano quase paralisado, sem 
eletricidade. De categoria qua-
tro, ele inundou casas, arrancou 
telhados, fechou estradas e da-
nificou hospitais. Foi registrada 
pelo menos uma morte.

Com ventos de 280 quilô-
metros por hora a sudeste da 
costa de Houma, na Louisiana, 
a população ao sul dos Estados 
Unidos enfrenta a fúria do Ida, 
que continua a causar estragos.

Algumas áreas podem ficar 
“inabitáveis por semanas ou me-
ses”, disse o Serviço Meteoroló-

gico Nacional em Nova Orleans, 
citado na CNN. A morte de um 
homem, de cerca de 50 anos, 
ocorreu no sudeste do estado 
da Louisiana, aparentemente 
depois de uma árvore ter caído 
sobre a sua casa.

Na madrugada de ontem, 
mais de 1 milhão de pessoas 
estavam sem energia no estado 
de Louisiana, de acordo com Po-
werOutage.US. As empresas for-
necedoras de eletricidade dizem 
que a reposição dos serviços elé-
tricos pode demorar semanas. O 
apagão quase paralisou Orleans.

Um dique arrebentou na 
região de Nova Orleans, provo-
cando inundações repentinas.

Os ventos fortes,as  inun-

dações repentinas, linhas de 
transmissão caídas e árvores 
arrancadas estão prejudicando 
a atuação das equipes de emer-
gência. Muitos moradores fica-
ram para trás, esperando que o 
furacão passasse e agora enfren-
tam condições muito perigosas, 
dizem as autoridades.

“No auge de um furacão, 
não se pode obter os primeiros 
socorros porque é simplesmen-
te muito perigoso. A velocida-
de do vento não permite isso”, 
explicou John Bel Edwards, à 
CNN. “O furacão Ida é uma das 
tempestades mais fortes que já 
atingiu a Louisiana”, declarou 
Edwards em comunicado divul-
gado no último domingo.

Agência Estado

A Coreia do Norte apa-
rentemente retomou as 
operações de um reator de 
plutônio em Yongbyon, num 
movimento que poderia 
permitir que o país expan-
disse seu arsenal de armas 
nucleares. As informações 
são da Agência Internacio-
nal de Energia Atômica, bra-
ço da Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

O desdobramento, in-
formado no relatório anual 
da agência sobre as ativida-
des nucleares norte-corea-

nas, adiciona um novo de-
safio à agenda internacional 
do presidente americano, 
Joe Biden, junto à perigosa 
retirada das tropas america-
nas do Afeganistão e às dis-
cussões estagnadas sobre a 
retomada do acordo nuclear 
de 2015 com o Irã.

“Desde o começo de 
julho houve indicações, in-
cluindo a descarga de água 
de resfriamento, consis-
tentes com a operação do 
reator”, disse o relatório. O 
equipamento estava aparen-
temente inativo desde de-
zembro de 2018, de acordo 

com o relatório. O texto afir-
ma ainda que os sinais de re-
torno à operação coincidem 
com indicações de que a 
Coreia do Norte tem utiliza-
do um laboratório próximo 
para separar plutônio de 
combustível usado removi-
do previamente do reator.

A agência, que teve ins-
petores banidos da Coreia 
do Norte em 2009, conside-
rou os dois desdobramen-
tos como “profundamente 
perturbadores”, e como uma 
clara violação das resolu-
ções do Conselho de Segu-
rança da ONU. 

Coreia do Norte pode ter 
reativado reator nuclear

As mulheres são 
relegadas a papéis 
subalternos na vida 
pública e elevadas 

à condição de 
“rainhas do lar”



Economia
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 31 de agosto de 2021     |     A UNIÃO        17

Número de casos chegou a 1,9 milhão, o que corresponde a um aumento de 15,6% com relação ao mesmo período de 2020

O número de ataques frau-
dulentos contra brasileiros che-
gou a 1,9 milhão no primeiro 
semestre de 2021, o que corres-
ponde a um aumento de 15,6% 
com relação ao mesmo período 
do ano passado. A alta foi puxada 
principalmente pelas ações con-
tra pessoas de até 25 anos, que 
tiveram crescimento de 19,3%, 
de acordo com o Indicador de 
Tentativas de Fraude da Serasa 
Experian. A entidade estima que 
houve uma movimentação frau-
dulenta a cada oito segundos.

Segundo o diretor de Solu-
ções de Identidade e Prevenção a 
Fraudes da Serasa Experian, Jai-
son Reis, o aumento das tentati-
vas de fraude ocorrido em 2021 
é um reflexo da aceleração da di-
gitalização por conta da pande-
mia de covid-19.

“Houve uma mudança no 
comportamento dos brasileiros, 
que passaram a adquirir bens e 
serviços online, graças às regras 
de distanciamento social im-
postas pela pandemia. Portan-
to, os oportunistas tinham mais 
transações para tentar acessar 
dados e recursos. Por isso, a 
importância de ter plataformas 
robustas que identifiquem essas 
tentativas e impeçam a ação dos 
fraudadores”.

Os bancos e cartões regis-
traram 1,2 milhão de tentativas 
e as financeiras, 205 mil, com 
variação acumulada de 59,2% e 
-40,7%. O setor que teve maior 
crescimento no comparativo en-
tre semestres deste ano e 2020 
foi o varejo, com alta de 89,5% 
e 167 mil. Telefonia (-49%) e 
serviços (-19,5%) apresentaram 
queda, registrando 79 mil e 258 
mil tentativas.

Segundo o Indicador de Ten-

Flávia Albuquerque 
Agência Brasil

Ataques fraudulentos crescem
no primeiro semestre no país

Ibovespa 

-0,09%
R$ 5,189

-0,08%
R$ 6,121

-021%
R$ 7,138

-1,78%%
119.740 pts

A partir do momento em que se 
encara de verdade a condução da 
vida pessoal e familiar com foco nos 
princípios de uma vida com educação 
financeira o primeiro sintoma com o 
orçamento implantado e executado é 
que a receita da família vai conseguir 
pagar as contas, com a consequência 
de sobrar recursos para montar a 
reserva de emergência e a carteira de 
investimentos. 

E é partindo disso que a pergunta 
que mais escuto é: Onde faço meu 
primeiro investimento? 

Engraçado os que acham que de cara 
com a primeira sobra irão poder aplicar 
o recurso e ficar rico por conta dos juros 

que irão receber, quanta inocência!
Quero lembrar quatro perguntas 

para sua resposta antes de criar uma 
carteira de investimentos que são:

- Qual sua aversão a risco e perda?
- Qual seu perfil do investidor? És 

conservador, moderado ou agressivo?
- Quais suas metas, objetivos e 

sonhos?
- Qual e quando será o uso do 

dinheiro no futuro?
Lembrando de quão importante 

escolher o ativo é alocar recursos de 
forma recorrente! 

A disciplina de seguir alocando 
recursos mensalmente vai te conduzir 
de fato a uma independência financeira 

com o passar do tempo. 
Mas voltando para a pergunta eu 

poderia resumir a resposta em uma 
única palavra que é conhecimento.

Sim, seu primeiro investimento vai 
ser de adquirir conhecimento sobre o 
que é renda fixa, renda variável, qual o 
risco, tributação, características e por 
aí vai. Este sem dúvida alguma, será o 
primeiro passo.

E qual o motivo de adquirir 
conhecimento?

Para não ser enrolado com produtos 
como títulos de capitalização, consórcios, 
seguros disfarçados de investimentos, 
previdência privada sem você precisar, 
fundos com resgate automático, com 

taxas de administração elevadas e tantas 
outras pegadinhas existentes no mundo 
dos investimentos.

Isso ocorre porque mesmo que o 
discurso dos bancos é de que adequam 
oferecimento do produto ao perfil e 
a necessidade do cliente, os gerentes 
continuam a enxergar o produto, em 
virtude de que a maioria de suas metas 
serem de produtos. 

Então fica aqui a firme sugestão, 
para você ir atrás de conhecimento 
antes de sentar-se na mesa do gerente 
do banco ou do assessor da corretora 
para investir seu recurso, se o dinheiro te 
pertence o primeiro a querer cuidar dele 
tem que ser você. Corra atrás disso!

O primeiro investimento

Ponto de equilíbrio Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador
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cartões de crédito, financiamento 
de eletrônicos no varejo, abertura 
de conta em banco, compra de au-
tomóveis e abertura de empresas.

Para evitar cair nesse tipo de 
golpe, os especialistas em fraude 
da Serasa Experian recomendam 

que os consumidores fiquem 
atentos e evitem ter seus dados 
pessoais expostos. Além disso, 
devem fazer transações digitais 
apenas com empresas de con-
fiança e não clicar em links des-
conhecidos.

Bancos e cartões de crédito registraram 1,2 milhão de tentativas de fraude em 2021

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

tativas de Fraude, o Sudeste teve 
pouco mais de 1 milhão de tenta-
tivas, seguido pelo Nordeste (347 
mil), Sudeste (300 mil), Centro
-Oeste (176 mil) e Norte (120 mil).

Entre as principais tentativas 
de fraude verificadas pela Serasa 
Experian utilizando documen-
tos falsos ou roubados, deixando 
o prejuízo para a vítima, estão a 
compra de celulares, emissão de 

foi puxada principalmente 
pelas ações contra pessoas 

de até 25 anos, com 
crescimento de 19,3%

Alta 

O Índice Geral de Preços – 
Mercado (IGP-M), usado no rea-
juste dos contratos de aluguel, 
registrou inflação de 0,66% em 
agosto deste ano, taxa inferior 
ao 0,78% de julho deste ano e 
ao 2,74% de agosto de 2020. Se-
gundo a Fundação Getulio Var-
gas (FGV), o indicador acumula 
taxas de inflação de 16,75% no 
ano e de 31,12% em 12 meses.

A queda da taxa de julho 
para agosto foi puxada pelos 
três subíndices que compõem 
o IGP-M. O Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA), que 
mede o atacado, teve variação 
de 0,66% em agosto, ante 0,71% 
em julho.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC), que mede o va-
rejo, teve inflação de 0,75% em 
agosto, abaixo do 0,83% em ju-
lho. Já o Índice Nacional de Cus-
to da Construção (INCC) regis-
trou taxa de 0,56% em agosto, 

ante 1,24% no mês anterior.
“Se não fosse a crise hídri-

ca, o IGP-M apresentaria desa-
celeração mais forte. No IPA, 
culturas afetadas pela estia-
gem, como milho (-4,58% para 
10,97%) e café (0,04% para 
20,98%) registraram forte avan-
ço em seus preços. No âmbito do 
consumidor, o preço da energia, 
para a qual é esperado novo rea-
juste em setembro, registrou 
alta de 3,26%, sendo a princi-
pal influência para a inflação ao 
consumidor”, disse o pesquisa-
dor da FGV André Braz.

IGP-M acumula inflação 
de 31,12% em 12 meses
Vitor Abdala
Agência Brasil

No IPA, culturas 
afetadas pela estiagem, 

como milho (-4,58% para 
10,97%) e café (0,04% 

para 20,98%) registraram 
forte avanço em 
seus preços 

Em julho

Governo Central tem déficit 
primário de R$ 19,8 bilhões

O aumento da arrecada-
ção e a diminuição de gastos 
relacionados à pandemia de 
covid-19 fizeram o déficit do 
Governo Central (Tesouro Nacio-
nal, Previdência Social e Banco 
Central) cair em julho na compa-
ração com 2020. No mês passa-
do, o resultado ficou negativo em 
R$ 19,829 bilhões.

A quantia representa queda 
de 79,3% em relação ao déficit 
do mesmo mês do ano passado, 
quando os desembolsos para o 
combate à pandemia estavam 
no auge. Em julho de 2020, o dé-
ficit tinha ficado em R$ 87,886 
bilhões, resultado negativo re-
corde para o mês.

O resultado veio melhor que 
o previsto. Segundo a pesquisa 
Prisma Fiscal, divulgada todos os 
meses pelo Ministério da Econo-
mia, as instituições financeiras 

projetavam déficit primário de 
R$ 31,4 bilhões para julho.

O déficit primário repre-
senta o resultado negativo nas 
contas do governo sem consi-
derar os juros da dívida públi-
ca. Com o desempenho de ju-
lho, o Governo Central acumula 
déficit primário de R$ 73,432 
bilhões nos sete primeiros me-
ses de 2021. Esse foi o terceiro 
maior déficit para o período, só 
perdendo para o ano passado e 
para julho de 2017, quando o su-
perávit acumulado de janeiro a 
julho havia atingido R$ 505,232 
bilhões e R$ 76,663 bilhões, res-
pectivamente.

Meta
Para este ano, a Lei de Di-

retrizes Orçamentárias (LDO) 
estabelece meta de déficit de 
R$ 247,1 bilhões para o Gover-
no Central, mas projeto de lei 
aprovado no fim de abril per-
mite o abatimento da meta de 

até R$ 40 bilhões de gastos.
Os gastos que podem ser 

deduzidos da meta estão rela-
cionados com o enfrentamen-
to à pandemia de covid-19. Dos 
R$ 40 bilhões autorizados pelo 
Congresso, R$ 20 bilhões desti-
nam-se à saúde, R$ 10 bilhões ao 
programa de redução de jornada 
e suspensão de contrato e R$ 10 
bilhões ao Pronampe, programa 
que fornece crédito emergencial 
a micro e pequenas empresas.

Receitas e despesas
Um dos principais fatores 

que contribuíram para a redu-
ção do déficit primário em julho 
foi a alta na arrecadação do go-
verno. A receita líquida do Go-
verno Central subiu 41,4% em 
julho acima da inflação oficial 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), na 
comparação com o mesmo mês 
do ano passado. No mês, elas so-
maram R$ 139,128 bilhões.

Wellton Máximo
Agência Brasil
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Financiamento bancário para o setor movimentou mais de R$ 6 bilhões na última década no Estado da Paraíba

Terceira capital mais 
antiga do Brasil, João Pessoa 
não ostenta seus 436 anos 
por acaso. Foi planejada pela 
Coroa Portuguesa na época 
para nascer cidade, parte de 
uma estratégia para encerrar 
conflitos com os indígenas, 
por isso tanto tempo de exis-
tência. Quatro séculos depois, 
com mais de 800 mil habi-
tantes, a capital paraibana 
segue em expansão na sua 
zona urbana, mas desta vez 
a influência não é mais dos 
portugueses, mas do mercado 
imobiliário do estado.

Um levantamento feito 
pela Prefeitura de João Pes-
soa (PMJP) a pedido do Jor-
nal A União indicou que em 
10 anos foram expedidos na 
capital paraibana um total 
de 129.697 documentos de 
“habite-se”, que é o ato ad-
ministrativo que autoriza o 
início da utilização efetiva de 
construções ou edificações 
destinadas à habitação. Os 
dados, de acordo com Jordana 
Coimbra, diretora de Geopro-
cessamento da Secretaria do 
Planejamento (Seplan), são 
de janeiro de 2011 a dezem-
bro de 2020.

Do total de 129.697 do-
cumentos de “habite-se” em 
João Pessoa nos últimos 10 
anos, 74.296 foram somente 
para bairros da Zona Sul da 
cidade, ou seja, cerca de 57% 
dos documentos emitidos no 
período histórico da capital 
paraibana. Os dados apresen-
tados pela prefeitura compro-
vam o que é visível aos olhos 
dos moradores da cidade.

Beatriz Macedo tem 29 

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Mercado imobiliário desenha 
novo espaço urbano da capital
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anos e é professora. Ela é uma 
das tantas moradoras e mora-
dores de João Pessoa que mi-
grou para um imóvel na Zona 
Sul da capital impulsionada 
pelo “boom” imobiliário na 
última década. Em dezembro 
de 2016, Beatriz comprou um 
imóvel financiado no Bairro 
do Cuiá.

“Não tinha como com-
prar apartamento porque 
crio animais, então comecei 
a procura por uma casa, mas 
dentro do meu orçamento fa-
miliar. Encontrei várias casas 
à disposição no Cuiá, que era 
uma região da cidade onde 
estavam construindo muitas 
casas. Comprei uma quando 
ainda estava sendo construída 
e me mudei no fim de 2016”, 
conta a professora. O imóvel 
de R$ 123 mil foi adquirido 

por Beatriz Macedo em finan-
ciamento junto à Caixa Econô-
mica Federal (CEF).

O financiamento obtido 
pela professora está inserido 
em um universo de R$ 6,4 
milhões em financiamentos 
imobiliários com recursos 
da caderneta de poupança 
realizados na Paraíba entre 
2011 e 2020, conforme le-
vantamento feito pela Asso-
ciação Brasileira das Entida-
des de Crédito Imobiliário 
e Poupança (Abecip). Nesse 
período de dez anos, foram 
30.148 unidades financiadas 
com recursos da poupança na 
Paraíba, ainda de acordo com 
a Abecip.

Volumes extremamente 
expressivos, que, segundo o 
presidente do Sindicato da 
Indústria da Construção Civil 

de João Pessoa (Sinduscom-
JP), Wagner Breckenfeld, mos-
tram como o setor privado foi 
impulsionado pela oferta de 
crédito para financiamento de 
imóveis na cidade.

“Obviamente que esse 
avanço para as Zonas Sul e 
Sudeste se dá primeiramente 
pela oferta de terreno, de área. 
João Pessoa não tinha mais 
para onde crescer. A Zona Nor-
te não tem área, a Zona Oeste 
pior. Zona Leste, na beira-mar, 
está sacrificada, então só res-
tou a Zona Sul. Além da oferta 
de terreno, tivemos a oferta 
de crédito, com juros baixos, 
os juros da Caixa têm ajudado 
bastante nesse incremento da 
construção civil e a Prefeitu-
ra de João Pessoa tem dado a 
sua contribuição porque tem 
dado atenção na aprovação 

de documentos para novos lo-
teamentos e estrutura básica. 
Podemos dizer que o grande 
puxador da nossa economia 
é a construção civil”, explica.

De acordo com Wagner 
Breckenfeld, o setor de constru-
ção civil entregou a João Pessoa 
mais de 99,6 mil unidades de 
habitação entre 2013 e 2020. 
Ainda segundo o presidente 
do Sinduscom-JP, o mercado 
imobiliário na capital está em 
pujança, principalmente em 
2020 e 2021. No ano passado, 
por exemplo, a Paraíba bateu 
recorde em valores financia-
dos com recursos da poupança, 
com um montante que chegou 
a R$ 1,04 bilhão, conforme a 
Abecip.

“Muitos empreendimen-
tos foram lançados na Zona 
Sul com grande número de 

unidades, o que coloca essa 
área da nossa cidade como 
uma das mais promissoras. 
Vale lembrar que grande par-
te da pujança dessa região se 
deveu aos programas volta-
dos a casa própria, como o 
‘Minha Casa, Minha Vida’ e o 
‘Casa Verde e Amarela’, que 
facilitaram o acesso aos fi-
nanciamentos, aproveitando 
as menores taxas registradas 
na história”, completou.

O bom momento do se-
tor também é visto no pri-
meiro semestre de 2021. A 
compilação de dados feita 
pela Abecip indica que, so-
mente nos seis primeiros me-
ses deste ano, foram cedidos 
a título de financiamentos 
para imóveis um valor na 
ordem de R$ 705 milhões, 
quase o dobro se compara-
do com o mesmo período 
de 2020, que foi de R$ 397 
milhões.

O primeiro-vice-presi-
dente do Conselho Regional 
dos Corretores de Imóveis 21ª 
Região (Creci-PB), Lamarck 
Leitão Batista, avalia que o 
otimismo se dá, sobretudo, 
pelos juros baixos oferecidos 
pela Caixa Econômica Fede-
ral, principal banco buscado 
pelos brasileiros para finan-
ciamento de imóveis.

Em registro mais recen-
te, entre os meses de janei-
ro a maio de 2021, a Caixa 
concedeu R$ 52,4 bilhões 
em crédito imobiliário, um 
crescimento de 41,4% em 
relação ao mesmo período 
de 2020. “Se considerarmos 
que a Caixa representa 68% 
do mercado imobiliário, es-
ses números são muito po-
sitivos para o setor”, avaliou 
Lamarck Leitão.

Foto: Roberto Guedes

Crescimento cria demandas que precisam ser atendidas pelo poder público
A soma de todos os fatores 

envolvidos nesse cenário expli-
cam o porquê de João Pessoa 
apresentar um novo desenho 
urbano. As ruas dos bairros da 
Zona Sul estão deixando de 
ser ocupadas por casas para 
darem lugar aos edifícios resi-
denciais. Bairros inteiros foram 
erguidos a partir da oferta de 
crédito tanto para constru-
ção, quanto para compra de 
imóveis. A população migrou 
fortemente para a região, 
gerando não só uma nova 
dinâmica social, mas também 
novas demandas por parte do 
poder público.

A professora do Depar-

tamento de Geociências da 
UFPB, doutora em geografia 
pela Unesp e integrante da 
Rede Observatório das Me-
trópoles Núcleo PB, Andréa 
Porto, explica que é importan-
te estabelecer uma distinção 
entre os produtos imobiliários 
da Zonas Sul e Sudeste da 
capital paraibana. Enquanto 
na região sudeste é notado o 
surgimento de condomínios 
residenciais horizontais para 
uma classe de maior poder 
aquisitivo, na Zona Sul tem 
produtos imobiliários verticais 
para uma classe de baixo po-
der aquisitivo.

A nova dinâmica na ocu-

pação dos espaços da cidade 
promovida pela oferta de 
financiamento imobiliário es-
tabelece também uma série 
de medidas que precisam 
ser adotadas pela Prefeitura 
de João Pessoa, sobretudo 
nas áreas de infraestrutura 
e de mobilidade urbana. O 
secretário do Planejamento 
de João Pessoa, José William 
Montenegro Leal, avalia que 
a cidade de fato tem crescido 
rumo às regiões sul e sudeste, 
num movimento que não é 
causado pelo poder público, 
mas que requer dedicação da 
gestão pública, que precisa 
assimilar os pleitos de uma 

população que é nova em uma 
área que até pouco tempo era 
desabitada.

“Esta gestão tem se preo-
cupado com a cidade inteira, 
mas sabemos que a Zona Sul 
é motivo de preocupação 
específica. Por isso muitas 
avenidas serão pavimenta-
das, outras ruas serão cal-
çadas, estamos investindo 
na criação de praças, novos 
binários estão sendo implan-
tados, uma nova avenida 
será feita na PB-008 até a 
Praia do Sol, a Avenida Hil-
ton Souto Maior será alarga-
da. São obras que a gestão 
tem olhado atentamente a 

partir desse novo perfil”, 
comentou.

A elaboração de um novo 
plano diretor para a cidade de 
João Pessoa está em curso e, 
segundo José William Monte-
negro Leal, nos próximos meses 
deve ser concluído e enviado 
para debate na Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa (CMJP). 
“Vamos elaborar nosso plano, 
mas de forma democrática, 
conversando com todos os mo-
vimentos e entidades. O plano 
diretor é para toda a cidade, 
não somente a Zona Sul, e por 
isso iremos discutir com todos 
os segmentos e cidadãos”, con-
cluiu o secretário.

Do total de quase 130 mil documentos de
“habite-se” em João Pessoa, mais de 74,2 mil 

foram somente para bairros da Zona Sul da cidade
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Iniciativa do Escritório Popular de Arquitetura promove responsabilidade social e ambiental da construção civil em comunidades

“Parecia que eu estava em 
um sonho, mas simplesmente 
a realização dele, com o regis-
tro do nosso cantinho. A gente 
se escondia aqui, mas agora 
a gente não se esconde mais! 
Agora, só em você chegar em 
um lugar e alguém perguntar 
qual seu endereço? E eu po-
der dizer que eu moro na Vila 
do Amanhecer, mostrar meu 
comprovante de residência e 
ter um endereço é mais do que 
dignidade, é passar a existir 
como parte da cidade”.

A celebração está na fala 
de Severina Oliveira do Nas-
cimento Monteiro, 43 anos, 
artesã e moradora da cidade 
do Conde, no Litoral Sul pa-
raibano, que durante 16 anos 
viveu sem endereço registra-
do, sem energia elétrica ou 
acesso de locomoção viável. 
Ela ainda lembra de todas as 
etapas que modificaram a co-
munidade: “A primeira coisa 
que fizeram foi a instalação 
dos postes e extensão da rede 
pública de iluminação, de-
pois a medição dos terrenos, 
a abertura de estradas e ruas 
na largura correta, de sete 
metros. Vivíamos como se 
fosse em uma invasão”.

Quando se fala em cons-
trução civil, logo se pensa na 
responsabilidade ambiental 
e social de uma obra. Porém, 
essas atribuições vão mais 
além do que se preservar a 
natureza ou gerar oportuni-
dades de conhecimento para 
a mão de obra, ou seja, aos 
colaboradores envolvidos nos 
equipamentos de edificação. 
É também devolver a dignida-
de de seres humanos que por 
muito tempo viveram longe 
das estatísticas de urbaniza-
ção e da sociedade nas quais 
estão inseridos. Pioneira dessa 
iniciativa na Paraíba, a cidade 
do Conde é um exemplo da 
aplicação desse dever da en-
genharia e da arquitetura e ur-
banismo que, aos poucos, está 
conseguindo modificar uma 
realidade que pode ser encon-
trada nos 5.568 municípios 
brasileiros.

Iracema Almeida 
iracemalibarino@gmail.com

Regularização fundiária resgata 
dignidade humana na Paraíba
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nÚMEROS. 69 milhões de famílias

Não possuem acesso à assistência técnica habitacional gratuita

Realizam auto-construções 

Tem acesso a profissionais especializados da construção civil

58,6 MilhõES dE faMíliaS

48,3 MilhõES dE faMíliaS

4,8 MilhõES dE faMíliaS

85%

70%

7%

Severina Oliveira, de 43 anos, exibe com orgulho a documentação de sua casa: “Vivíamos como se fosse em uma invasão”

Garantir a regularização 
fundiária de um terreno tam-
bém é responsabilidade social 
da construção civil, sobretudo 
do poder público. Então, como 
forma de colocar em prática 
esse dever, instituído pela Lei 
Federal 11.888/2018, o Conse-
lho de Arquitetura e Urbanis-
mo da Paraíba (CAU-PB), em 
parceria com a Prefeitura do 
Conde, criou o Escritório Popu-
lar de Arquitetura (EPA) que já 
proporcionou o sonho do chão 
de direito para 44 famílias que 
moravam de forma irregular 
na cidade. O processo começou 
no fim de 2018 e passou pelas 
etapas de medição das terras, 
estudos das vegetações e rele-
vos, viabilidade da preservação 
do mangue e rio existentes na 
região até ser concluído no fim 
de 2019, quando os moradores 
da Comunidade Vila do Ama-
nhecer receberam seu chão de 
direito, documento registra-
do em cartório que legitima a 
posse do terreno; todos com a 
mesma medida de dez metros 
por 25 metros.

A artesã não segurou a 
emoção ao relatar os difíceis 
anos que passou até conseguir 
a posse do seu lar. “Vivíamos 
todos sem uma moradia certa, 
arriscando até perder o que tí-

nhamos construído, mas esse 
projeto chegou para nos ajudar 
a conquistarmos nossos ter-
renos e o nosso comprovante 
de residência. Passávamos por 
dentro dos matos para irmos 
trabalhar ou se quiséssemos 
ir ao posto de saúde ou levar 
nossos filhos às escolas”. Esse 
era o dia a dia de quem morava 
na Vila do Amanhecer, que foi 
transformada a partir do EPA.

A vila surgiu através de 
doações dos terrenos feitas 
pelo proprietário das terras, 
mas até a chegada do EPA todos 
moravam de forma ilegal. Foi a 
partir da iniciativa do CAU-PB 
que a construção civil tomou 
para si essa responsabilidade 
fundiária e fez parceria com o 
município para pôr em prática 
a assistência profissional para 
quem não tinha condições de 
pagar. “Existe uma lacuna entre 
os profissionais especializados 
e a camada mais pobre da po-
pulação, porque a construção 
civil gira em todas as instâncias 
e não só no alto padrão, assim 
como a sustentabilidade tam-
bém deve estar em todas as ca-
madas sociais. Por isso, quan-
do iniciamos as obras nessa 
comunidade, levamos em con-
sideração a área de mangue 
que existe lá, como também a 

forte incidência do sol que foi 
primordial para a instalação 
da energia solar que abastece 
a iluminação pública das ruas”, 
explicou a arquiteta Jakeline 
Silva, 33 anos, que é doutoran-
da em densidade urbana, cons-
trução social e ambiental.

A profissional destacou 
que chegou o momento de se 
desmistificar a construção ci-
vil, para que essas profissões 
e seus profissionais precisam 
cheguem perto dessas popu-
lações carentes. Para ela, é 
preciso uma quebra radical 
nesse paradigma, senão vai 
se inviabilizar a vida nas cida-
des. “O acesso ao profissional 
de arquitetura foi elitizado 
durante os anos, isso é uma 
coisa que pessoalmente luto 
muito contra, porque todo 
mundo tem que ter, em todas 
as classes sociais. Quando se 
fala em engenharia e arqui-
tetura a gente pensa logo em 
alto padrão, automaticamen-
te. São profissionais com va-
lor agregado mais alto e isso 
tudo precisa deixar de ser 
um estigma. Não pode, hoje 
em dia, existir uma prefeitura 
que não preste assessoria às 
comunidades que não podem 
pagar por esse serviço”. Ain-
da existe uma lacuna entre 

esse profissional e a camada 
mais pobre da população, 
porque a construção civil gira 
em todas as instâncias e não 
só no alto padrão e a susten-
tabilidade também a todas as 
camadas sociais.

A faxineira Maria Apareci-
da Dutra dos Santos, 45 anos, 
fez questão de expor sua sa-
tisfação, por ser uma das con-
templadas com as melhorias 
habitacionais e regularização 
fundiária feitas através do 
EPA. “Foi muito emocionante! 
Passei uma semana sem con-
seguir dormir e sem acreditar 
que nosso sonho estava sen-
do realizado depois de tantos 
anos! Meus filhos chegaram 
aqui todos pequenos, cheguei 
sem nada, construímos uma 
casa de taipa, no terreno que 
foi doado, mas não era regis-
trado e agora está tudo lega-
lizado. Hoje agradeço muito 
a essa iniciativa por eu olhar 
para tudo que passamos e di-
zer: eu tenho um endereço!”. 
Ela acrescentou que o progra-
ma foi de extrema importância 
para que tivesse a dignidade 
de uma moradia, porque onde 
chegava era desconhecida, 
“como se a gente não tivesse 
um registro de nascimento, 
porque não tinha residência 
legalizada”. Através desse do-
cumento passou a ter energia 
dentro de casa. Até agradece 
por receber a conta de luz, 
mesmo a energia estar cada 
vez mais cara. “Agora, temos 
até energia solar nas ruas”.

O meio ambiente conti-
nua preservado por todas as 
44 famílias da vida. “A gente 
respeita a área de mangue, 

nossos terrenos não invadem 
essa parte. Não derrubamos as 
árvores que estão em nossos 
lotes, porque elas nos ajudam 
a manter um clima agradável 
dentro de nossas casas e não 
jogamos lixo no rio. A gente 
cuida com muito zelo da nossa 
comunidade”, comentou a mo-
radora Maria Aparecida. Todos 
os lotes acatam a distância de 
30 metros da margem do rio e 
sua encosta, conforme orienta 
a legislação ambiental.

A própria rotina do mer-
cado imobiliário está mais 
voltado à construção muito 
mais ligada com a engenharia, 
mas na verdade é um caminho 
duplo. O profissional de arqui-
tetura e urbanismo que vai en-
tender qual o organismo da ci-
dade e qual o local onde se vai 
construir para que esse projeto 
seja viável. A responsabilidade 
social e ambiental se inicia no 
projeto, onde são observadas 
características como o entor-
no urbano, os acessos e tipo 
de mobilidade que vai ser pro-
duzido para que a edificação 
tenha o acesso facilitado, não 
agrida o meio ambiente e es-
teja em um local que tenha um 
respaldo para ser construído.

Os projetos de Assistência 
Técnica Habitacional de Inte-
resse Social (Athis) também 
pensam na preservação dos 
recursos naturais em todas as 
etapas das obras. A arquiteta 
Jakeline comentou que, desde 
2015, a sustentabilidade dei-
xou de ser um objetivo e pas-
sou a ser um requisito da cons-
trução civil. Deixando de ser 
um objetivo e passa a ser parte 
do processo.

Conde é o primeiro município a implantar lei de assistência técnica gratuita 
A Lei Federal 11.888/08 garante o 

direito à assistência técnica gratuita para 
projetos de engenharia e arquitetura 
para famílias do Brasil com renda de até 
três salários mínimos. Entretanto, após 
os quase 13 anos que está em vigor, 
poucos são os municípios que cumprem 
a determinação. Na Paraíba, por exem-
plo, apenas a cidade de Conde aplica a 
legislação a partir do Escritório Popular 
de Arquitetura (EPA), que atua na elabo-
ração de projetos para a construção do 
crescimento ordenado das comunidades 
e bairros do município.

Desde sua criação, essa lei também é 
chamada popularmente como o “SUS da 
arquitetura”, por suas características de as-
sistência pública para quem mais precisa. 
Afinal, através dela é possível assegurar 
moradia digna aos brasileiros, regularizan-
do lotes em comunidades, promovendo a 
qualidade de vida e a reorganização dos 
espaços públicos, com otimização de custos 
e preservação do meio ambiente.

O CAU-PB foi quem lançou o edital 
para chamar a responsabilidade dos pro-
fissionais e da arquitetura para a função 

social da profissão. Pois é um aspecto de 
todas as profissões, mas na engenharia e 
na arquitetura se articulava muito pouco, 
por ser profissões elitistas. Então capa-
citou os arquitetos e fez parceria com 
prefeitura, que não tinha mão de obra 
qualificada nem recursos suficientes.

Além da regularização fundiária, o 
EPA do Conde – que surgiu em 2018 – 
também atua em projetos de arquitetura 
e urbanismo voltados para reformas 
habitacionais. De acordo com a coor-
denadora do EPA, até o momento, por 
conta da pandemia da covid-19, foram 
realizadas as reformas em quatro casas 
do município, mas outras 20 residências 
já foram selecionadas para receberem 
as melhorias, a partir dos próximos 
meses. “A gente elenca as necessidades 
das comunidades e viabiliza as obras. 
Fazemos o estudo inicial e através de 
edital iniciamos os projetos em que o 
morador é participante desse processo, 
atuando como pintor, ajudante de pe-
dreiro, carpinteiro, por exemplo. Assim, 
viabilizamos a geração de uma renda 
para a família e a otimização da obra”, 

pontuou a arquiteta Jakeline Silva.
A intenção do EPA é incorporar esse 

processo de responsabilidade social nos 
pequenos núcleos de comunidades que 
possuem deficiência estrutural. Além de 
resultar na diminuição do ciclo de de-
gradação da marginalização dos locais 
menos favorecidos, que acaba ultrapas-
sando o urbano e entrando na casa das 
pessoas. A ideia é viabilizar as reformas 
entre os próprios moradores, envolvendo
-os nesse processo e que sejam remune-
rados pelos serviços, contribuindo com a 
melhoria de sua própria casa.

“Se você aí em uma comunidade 
que tem um arruamento e minimamente 
uma organização, a partir disso a gen-
te consegue trazer esse resultado aos 
moradores e marginalidade começa a 
diminuir. Porque a dignidade e o empo-
deramento dessa comunidade é um ciclo 
de trabalho, educação e saúde. A gente 
acaba mostrando aos jovens que ali é sua 
casa, um cuidado com a própria família, 
e a geração dessa dignidade vai alcan-
çando outros níveis culturais”, ilustrou a 
coordenadora do Escritório Popular de 

Arquitetura. Esse é mais um viés da res-
ponsabilidade social, ambiental e cultural 
da construção civil.

“Esse projeto melhorou muito nossa 
morada! Aqui em nossa casa, levanta-
ram as paredes para que houvesse mais 
circulação do vento, trocaram as portas, 
rebocaram a paredes” contou o morador 
da Comunidade Terras Belas, Gilson dos 
Santos Silva, 49 anos, que trabalha com 
sucata em geral. Dona Joana Antônia da 
Conceição, 81 anos, também comemora 
as melhorias e ressalta que não tinha 
nem banheiro dentro de sua casa. “Mi-
nha casinha era toda acabada, as telhas 
caíam e tomávamos banho e fazíamos as 
necessidades em uma vala, lá no muro”, 
relembrou a idosa.

Em 2009, também foi criado o Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse So-
cial – através da Lei 11.124 – subsidiado 
com verbas oriundas do Orçamento Geral 
da União (OGU), de doações feitas por 
pessoas físicas ou jurídicas, organizações 
de cooperação internacionais e nacionais, 
tributos da construção civil e do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social.

foto: Evandro Pereira

fonte: iBGE E CaU-BR
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Escola do Sílvio Porto conquista 
prêmios em concurso de redação
Seis alunos e quatro professores orientadores da unidade foram premiados pela Defensoria Pública da União

A Secretaria da Ad-
ministração Penitenciária 
(Seap), por meio da Escola 
Estadual de Ensino Fun-
damental e Médio “Graci-
liano Ramos”, instalada na 
Penitenciária Sílvio Porto, 
conquistou seis prêmios 
em quatro categorias no 
6º Concurso de Redação 
promovido pela Defenso-
ria Pública da União (DPU). 
Foram quatro primeiros 
lugares, um segundo e um 
terceiro lugar. A educação 
nos presídios é resultante 
de parceria entre a Seap e 
a Secretaria de Estado da 
Educação, Ciência e Tecno-
logia.

O tema do concurso 
nacional de redação 2020 
foi “Entre o céu e o asfal-
to: onde está a dignidade 
das pessoas em situação de 
rua?”. A escola  Graciliano 
Ramos inscreveu seus alu-
nos privados de liberdade 
de diferentes ciclos, além 
do seu diretor, e foi vence-
dora no Estado da Paraíba. 
Seis alunos e quatro pro-

fessores orientadores fo-
ram premiados. O concurso 
de redação DPU 2020, em 
virtude da pandemia da 
covid-19, só agora pôde di-
vulgar o resultado final. Em 
todo o Brasil foram cerca de 
29 mil redações inscritas.

Vencedores 
Na categoria I (alunos 

do 6° ao 9° ano do EJA), o 
1° lugar ficou com T.S.S. / 
Professora orientadora: 
Rosana de Luna Feire.

Na Categoria  III  (alu-
nos do  Ensino Fundamen-
tal e do 1° ao 3° ano do 
Ensino Médio, em cumpri-
mento de medida socioedu-
cativa), o 1° lugar foi J.C.P. 
/ Professor orientador: Os-
man José de Oliveira Matos.

Na Categoria IV (alu-
nos do 6° ao 9° ano  e do 1° 
ao 3° ano do EJA -  privados 
de liberdade no Brasil), 1° 
lugar foi conquistado pelo 
aluno G.J.T./Professora 
orientadora: Maria de Fáti-
ma Campos da Silva; 2° lu-
gar aluno H.C.C./Professora 

orientadora: Maria de Fáti-
ma Campos da Silva; 3° lu-
gar: aluno R.A.F.M.C.F./Pro-
fessora orientadora: Maria 
de Fátima Campos da Silva.

Na Categoria VI (ser-
vidores do sistema so-
cioeducativo e do sistema 
penitenciário de todo o 
Brasil, inclusive do Siste-
ma Penitenciário Federal) 
1° lugar no Brasil, ficou 
com o policial penal e di-
retor da Escola Graciliano 
Ramos, Breno Cavalcanti 
Cunha/Professor orienta-
dor: Osman José de Olivei-
ra Matos. 

No Hospital Universitário

Ação educativa marca a 
Semana de Combate ao Fumo

“Alguém aqui fuma? 
Alguém aqui usa cigarro 
eletrônico? Trouxemos 
uma pessoa conosco para 
conversar com vocês”. 
Com essa abordagem, o 
médico pneumologista 
Alexandre Araruna per-
correu o Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderley 
(HULW-UFPB/Ebserh), 
ontem, acompanhado de 
estudantes de medicina 
e de uma personagem 
inusitada: a morte. Para 
chamar a atenção do pú-
blico, uma pessoa vestida 
com manto preto e capuz, 
trazendo no peito uma 
imagem de cigarro con-
vencional e eletrônico, 
portava um cajado e se-
gurava um maço na mão. 
Por dia, o Brasil registra 
443 mortes causadas 
pelo tabagismo, e o índi-
ce nacional de fumantes 
com 18 anos ou mais che-
ga a 9,8%. 

O objetivo, que se re-
pete hoje das 6h30 às 8h 
e contou com distribui-
ção de material educativo 
- é alertar colaboradores 
e usuários do centro de 
saúde para os malefícios 
causados pelo tabagismo. 

A ação educativa 
desenvolvida pelo HUL-
W-UFPB tem o apoio da 
Sociedade Paraibana de 
Tisiologia e Pneumologia 
e marca a Semana Nacio-

nal de Combate ao Fumo 
no Lauro Wanderley. 

Para o pneumologis-
ta Alexandre Araruna, 
a ação no HULW foi um 
sucesso. “A abordagem 
inicial foi feita com os 
servidores da casa, até 
mesmo para que possam 
entender mais sobre o 
assunto e dinamizar a in-
formação, mas também 
com os transeuntes no 
hall do hospital. Depois, 
estendemos a ação a to-
dos os usuários do ambu-
latório, onde fomos mui-
to bem recebidos”, disse. 
“Divulgamos informações 
sobre o combate ao taba-
co em suas várias formas: 
o cigarro clássico e a sua 
variante mais demoniza-
da no momento e extre-
mamente maléfica, que é 
o cigarro eletrônico”.

Quem acompanhou 
a ação com olhar atento 
e conhecimento de cau-
sa foi o usuário Eduardo 
Francisco Régis, 79 anos, 
da cidade de Gurinhém, 
município localizado a 
61,96Km de João Pessoa. 
Ele começou a fumar aos 
12 anos de idade e parou 
quando consumia 10 car-
teiras de cigarro por dia. 
O vício era tão forte, que 
ele já amanhecia o dia fu-
mando. “Vi que não dava 
certo e prometi a Deus 
que, a partir daquele dia, 

iria deixar de fumar”. 
Daquela data até hoje, 
já faz 21 anos que Fran-
cisco Régis abandonou o 
cigarro. “Larguei porque 
era uma droga. Vi que 
não dava certo e aquilo 
iria me prejudicar mais à 
frente”. 

Além de profissionais 
do HULW-UFPB, partici-
param da atividade edu-
cativa internos da Pneu-
mologia, integrantes da 
pneumoliga, membros da 
Extensão de Combate ao 
Tabagismo e também da 
extensão Xoamerê, como 
é o caso de Inaê Martins, 
estudante do 11º período 
de Medicina. Ela faz parte 
da extensão Xoamerê de 
combate ao tabagismo e 
doenças obstrutivas, em 
João Pessoa e em Teixeira 
(em tupi guarani, amerê 
significa fumar ou tragar).

“Acho muito importan-
te a gente estar aqui cons-
cientizando a população. 
Embora o consumo do ci-
garro normal tenha caído, 
porque já tem muitos anos 
de campanha e as pessoas 
entendem os prejuízos, 
agora tem a nova modali-
dade que é o cigarro ele-
trônico, que está cativando 
muitos jovens, e as pessoas 
precisam ser alertadas de 
que esse tipo também é 
prejudicial à saúde”, expli-
ca a estudante. 

Foto: Divulgação

Além de profissionais do HULW-UFPB participaram da atividade educativa pacientes e acompanhantes

A Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia (SEECT-PB), por 
meio da Gerência Executiva 
de Educação Profissional, pu-
blicou no Diário Oficial do Es-
tado, do último sábado, o edi-
tal para o Processo de Seleção 
Simplificada, com objetivo de 
selecionar para cadastro de 
reserva profissionais inte-
ressados em ocupar o cargo 
de supervisor nas ações do 
Programa Paraibatec. Estão 
sendo disponibilizadas seis 

vagas para três especialida-
des distintas. As inscrições 
seguem até amanhã e podem 
ser feitas por meio do link: 
bit.ly/pbtec.

Poderão participar os 
profissionais técnicos quali-
ficados de acordo com os re-
quisitos mínimos definidos 
no edital, não sendo possí-
vel candidatos que sejam 
servidores públicos em efe-
tivo exercício das atividades 
em âmbito da esfera muni-
cipal, estadual ou federal. Os 

profissionais selecionados 
receberão bolsa no valor de 
R$ 22,00 por hora/aula, e 
terão carga horária limitada 
a 20 horas semanais.

Serão duas vagas ofe-
recidas para três tipos de 
especialidade.  Para o cargo 
de supervisor I, o candida-
to precisa ter graduação em 
Pedagogia; para o cargo de 
supervisor II, é necessário 
o curso superior em Admi-
nistração, Contabilidade ou 
Economia. Já para o cargo de 

Supervisor III, os candida-
tos precisam ser formados 
em Ciências da Computação, 
Sistemas de Informação, tec-
nólogo em Redes de Compu-
tadores, tecnólogo em Siste-
mas para Internet, Sistemas 
de Telecomunicações, Licen-
ciatura em Computação ou 
Ciência de Dados. Todos os 
profissionais selecionados 
atuarão na cidade de João 
Pessoa.

De acordo com o edital, 
os profissionais envolvidos 

nas atividades da bolsa, em 
jornada extraordinária, de-
verão ter formação e expe-
riência compatíveis com as 
responsabilidades relativas 
às atribuições constantes no 
edital. As atividades exerci-
das pelos profissionais no 
âmbito do Paraibatec não 
caracterizam vínculo em-
pregatício de qualquer natu-
reza e os valores recebidos a 
título de bolsa não se incor-
poram, para qualquer efeito, 
ao vencimento, salário, re-

muneração, benefícios pre-
videnciários ou proventos 
recebidos, conforme preco-
niza o artigo 9o, § 3o, da Lei 
Federal no 12.513/2011.

Os candidatos serão 
avaliados por meio de uma 
comissão de Seleção com-
posta pelos membros da 
Coordenação Geral do pro-
grama na SEECT-PB. O re-
sultado final dos candidatos 
selecionados será divulgado 
no dia 15 de setembro, atra-
vés do link: bit.ly/pbtec.

Paraibatec tem seleção para cadastro de reserva

Investindo em atividades educacionais
O secretário de Administração 

Penitenciária, Sérgio Fonseca, co-
memorou os excelentes resultados: 
“Investir em atividades educacionais 
em nossas cadeias e presídios é um 
dos três pilares do Planejamento Es-
tratégico da Seap. Acreditamos que a 
reinserção social de pessoas privadas 
de liberdade somente  é possível com 
as ferramentas imprescindíveis que a 
educação oferece. A premiação que 
a Escola Graciliano Ramos acaba de 
ganhar, incluindo reeducandos, é a 
prova que o Governo João Azevêdo 
está no caminho certo com políticas 
públicas para pessoas que cumprem 
pena, mas que querem uma segunda 
chance na sociedade. Parabenizo a 
todos os vencedores do concurso de 
redação da Defensoria Pública da 
União”.

 “O  Programa A Leitura Liberta, 
recentemente lançado, é a prova 
desses importantes investimentos 
que irão amplificar esses resultados 
nas futuras edições, contribuindo 
com o processo de reinserção social 
em nosso Estado, por meio das prá-
ticas educativas”, disse João Rosas, 
gerente executivo de Ressocialização 
da Seap.

 O policial penal e diretor da 
Escola Graciliano Ramos, Breno 

Cavalcante, assim comemorou seu 
primeiro lugar nacional: “Nada na 
nossa caminhada é por acaso, mas 
sim o resultado de um conjunto de 
ações que desencadeiam conse-
quências. Assim foi o concurso de 
redação do DPU de 2020, trouxe 
visibilidade para nossos alunos, pri-
vados de liberdade, que puderam 
expressar em suas redações não 
uma ficção, mas o reflexo de suas 
histórias”.

 “É gratificante saber que tivemos 
alunos, professores, gestor policial 
penal, da escola EEFM Graciliano Ra-
mos da modalidade de Ensino Jovens 
e Adultos-EJA.  A aprovação servirá 
de incentivo para que outros alunos 
participem do concurso”, declarou 
Eliane Maria Aquino, coordenadora 
estadual da Educação nas Prisões, da 
Secretaria de Estado da Educação e 
da Ciência e Tecnologia (SEECT).

 
Premiação
Dentre os prêmios os vencedores 

do 6º Concurso de Redação da DPU 
receberão vídeogame Sony Playsta-
tion 4, SmartPhone Xiaomi 64 GB, 
tablet e câmera digital. Os reeducan-
dos não poderão receber os prêmios, 
pois são apenados. Os prêmios serão 
entregues a seus familiares.

A educação nos 
presídios é resultante de 
parceria entre a Seap e 
a Secretaria de Estado 
da Educação, Ciência 

e Tecnologia



Após bronze de Cícero Valdiram, no último sábado, o atletismo, o goalball e o futebol de 5 seguem na briga pelo pódio 

O final de semana pas-
sado foi repleto de ação para 
os paraibanos que disputam 
os Jogos Paralímpicos de Tó-
quio. Após a primeira meda-
lha para os representantes 
do estado, no Japão, con-
quistada por Petrúcio Fer-
reira, nos 100 metros rasos, 
na classe T47, o atletismo 
trouxe mais uma conquista 
com Cícero Valdiran que, no 
sábado, ficou com a medalha 
de bronze no lançamento de 
dardo, dentro da classe F57. 
Na semana que se inicia, o 
foco da participação parai-
bana passa a ser o parataek-
wondo, com a estreia de Sil-
vana Fernandes, na próxima 
quinta-feira, assim como o 
revezamento 4x100, integra-
do por Petrúcio, que ocorrerá 
na sexta-feira, além das mo-
dalidades coletivas que avan-
çaram para as quartas de final 
das Paralimpíadas.

Com vitórias no goalball 
masculino - que conta com 
os paraibanos Emerson Silva 
e José Roberto na seleção - e 
feminino - equipe treinada 
por Dailton Nascimento e au-
xiliada por Jonatas Castros, 
ambos da Paraíba - o time 
nacional masculino fechou 

sua participação na fase de 
grupos, derrotando o Japão 
por 8 a 3, enquanto que a 
equipe feminina bateu o Egi-
to por 11 a 1, na sua última 
exibição na primeira etapa 
da competição. Os dois times 
estão garantidos nas quartas 
de final paralímpicas

Enquanto isso, no fu-
tebol de 5 - onde a Paraíba 
integra a seleção com Da-
mião Robson, Luan Lacer-
da e Matheus Costa, além 
de toda a comissão técnica 
comandada por Fábio Vas-
concelos - o time brasileiro, 
pentacampeão paralímpico, 
conquistou a sua classifica-
ção para as quartas de final 
com uma partida de ante-

cedência, após vencer seus 
dois primeiros confrontos na 
disputa, batendo a China, na 
estreia, por 3 a 0 e o Japão, 
donos da casa, por 4 a 0.

Além dos já medalhistas 
e aqueles que seguem em 
disputa, a Paraíba também 
contou com mais quatro pa-
ratletas competindo no fim 
de semana passado, todos 
com participações honro-
sas na maior competição do 
paradesporto mundial. No 
atletismo, na prova dos 400 
metros, classe T53, Arios-
valdo Fernandes, o Parré, 
multicampeão Parapan-A-
mericano, conseguiu avançar 
e ficou na oitava colocação 
da competição. 

Na mesma posição ficou 
o medalhista de bronze nos 
Jogos Parapan-Americanos 
de Lima, no Peru, em 2019, 
Aílton Andrade, dentro das 
disputas do halterofilismo 
até 80 kg. Já no judô, o pa-
raibano Wilians Silva, nas 
disputas para atletas acima 
dos 10kg, acabou sendo eli-
minado nas oitavas de final, 
encerrando assim a sua par-
ticipação na disputa.

Medalhas
O sexto dia de compe-

tições dos Jogos Paralím-
picos de Tóquio também 
foi recheado de medalhas 
para o Brasil. Beth Gomes, 
no lançamento de disco 

(classe F52), e Claudiney 
Batista, na mesma moda-
lidade (classe F56), con-
quistaram o ouro. Já Viní-
cius Rodrigues, nos 100m 
(classe T63), Alessandro 
Silva,  no arremesso de 
peso (classe F11) e Bru-
na Alexandre, no tênis de 
mesa (classe 10), ganha-
ram uma prata cada um.

O Brasil soma agora 35 
medalhas nos Jogos Para-
límpicos de Tóquio, com 
12 ouros, oito pratas e 15 
bronzes. Está na sexta co-
locação no quadro de me-
dalhas geral. A China lidera 
com 54 ouros e 119 meda-
lhas, com a Grã-Bretanha 
em seguida, com 68 meda-

lhas, sendo 26 de ouro, e o 
Comitê Paralímpico da Rús-
sia, em terceiro lugar, com 
19 medalhas de ouro e um 
total de 61 medalhas.

 O Brasil segue em bus-
ca de sua 100ª medalha 
de ouro em Jogos Paralím-
picos. Com a conquista do 
sexto dia de competições 
em Tóquio, o país está com 
99, faltando apenas uma 
para a marca, o que deve ser 
confirmado nas primeiras 
horas de hoje. Ainda são 
120 de prata e 117 de bron-
ze. Vale ressaltar que o país 
está entre as 20 nações que 
mais medalharam em toda 
a história do megaevento 
paradesportivo.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Paratletas paraibanos ainda
buscam medalhas em Tóquio 

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 31 de agosto de 2021     |     A UNIÃO        21

Paraibano Sub-19
Desportiva Perilima, de Campina Grande, e Confiança, 
de Sapé, vão decidir o Paraibano Sub-19 e estão 
garantidos na Copa São Paulo 2022. Página 23
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O paraibano Cícero Valdiram no 
momento do lançamento de dardo, 
em Tóquio, que garantiu a medalha 

de bronze no último sábado

Seleção na Paraíba

CBF confirma dois jogos do futebol feminino do
Brasil contra a Argentina no Almeidão e Amigão

Na primeira Data FIFA 
após os Jogos Olímpicos de 
Tóquio, a seleção feminina 
enfrentará a Argentina em 
dois jogos preparatórios, 
entre os dias 13 e 21 de 
setembro. O clássico sul-a-
mericano será disputado 
nas cidades de João Pessoa 
e Campina Grande, na Pa-
raíba. A primeira partida 
está marcada para o dia 18, 
no Estádio Almeidão, na 
capital paraibana. No dia 
21, as duas seleções vol-
tam a se enfrentar, desta 
vez, no Estádio Amigão, em 
solo campinense.

Com a Copa América 
Feminina 2022 no horizon-
te, a técnica Pia Sundhage 
convocará a seleção femi-
nina, hoje, às 15h, na sede 
da CBF. Devido à pandemia 
de covid-19, a convocação 

será realizada de modo 
virtual com divulgação da 
lista ao vivo. Os jogos na 
Paraíba serão a primeira 
oportunidade, neste ano, 
que a seleção feminina jo-
gará em seus domínios. A 
última vez que as guerrei-
ras do Brasil atuaram no 
país foi em dezembro de 
2020, em duas partidas 
preparatórias diante do 
Equador. 

Histórico
Assim com o Brasil, a 

Argentina se prepara para 
a disputa da Copa América 
Feminina 2022. Com Pia 
Sundhage, o Brasil enfren-
tou a Argentina em duas 
oportunidades. A estreia 
da sueca com a Canarinho, 
aliás, foi diante das “her-
manas” com vitória por 

5 a 0, no Torneio Uber de 
São Paulo, em 2019. Nes-
te ano, em fevereiro, um 
novo encontro e mais um 
triunfo, desta vez, por 4 a 
1 na primeira rodada do 
Torneio She Believes, nos 
Estados Unidos.

Pelo Instagram da Fe-
deração Paraibana de Fu-
tebol, a presidente Miche-
le Ramalho comemorou: 
“Muito feliz em anunciar 
que a Paraíba irá receber 
dois jogos da seleção. Agra-
deço ao presidente Ednaldo 
Rodrigues, da CBF”.

Foto: Sam Robles/CBF

Sem medalha nos Jogos 
de Tóquio, a seleção 

principal feminina se 
prepara visando as 

disputas da Copa América, 
no próximo ano



Outro fracasso, agora na Série D, complica a situação da equipe, que só tem confirmada a disputa do Paraibano

O clima no Presidente 
Vargas é o pior possível. A 
motivação da comissão téc-
nica e dos jogadores cedeu 
lugar a tristeza e frustra-
ção. A temporada 2021 para 
o Galo acabou muito mais 
cedo do que esperava a sua 
enorme torcida. O time ce-
deu o empate ao Atlético, 
depois de estar vencendo 
por 1 a 0. Com o resultado 
final em 1 a 1, o time parai-
bano já não tem mais chan-
ces de classificação para a 
próxima fase da Série D. No 
próximo final de semana 
vai enfrentar o ABC, ape-
nas para cumprir tabela. A 
equipe não será dissolvida 
por enquanto, porque o clu-
be ainda vai participar da 
pré-Copa do Nordeste, em 
outubro.

A esperança dos trezea-
nos é conseguir uma classi-
ficação para a fase de gru-
pos da Copa do Nordeste 
de 2022 e se não passar, a 
próxima e única competição 
do Galo só será em 2022, 
o Campeonato Paraibano, 
que ainda não tem data pre-
vista para começar. O clube 
está fora de qualquer série 
do Campeonato Brasileiro e 
também não vai representar 
a Paraíba na Copa do Brasil. 
Isso significa que o Treze não 
terá calendário para o segun-
do semestre do próximo ano.

Sousa
O empate do Treze con-

tra o Atlético foi bastante 
comemorado pelo Sousa, 
que de praticamente elimi-
nado passou a ter chances 
de classificação à segunda 
fase da Série D. Isso porque 
o “Dinossauro” conseguiu 
vencer o líder ABC, por 2 
a 0, no último sábado, no 
Marizão. Com o resultado, 
o Sousa agora pulou para 
a quinta posição com 16 
pontos, apenas dois a menos 
do que o Atlético, que é o 
quarto colocado. As duas 

equipes terão um confronto 
direto no próximo domingo, 
no Ceará. O clube local joga 
pelo empate e ao time parai-
bano só interessa a vitória.

Campinense
A Raposa, já classificada 

por antecipação, vai ten-
tar a segunda colocação do 
grupo, que hoje pertence ao 
América, que tem o mesmo 
número de pontos, de vi-
tórias e saldo de gols, mas 
fez mais gols do que a Ra-
posa. No próximo domingo, 
o Campinense vai enfrentar 
o Caucaia, no Amigão, en-
quanto o América vai até 
Caruaru encarar o Central.

Ivo Marques
Ivo_esportes@yahoo.com.br

Treze tem nova eliminação e 
calendário menor em 2022
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O sonho do Galo acabou
Como a gente já esperava, a temporada 

2021 do Treze já terminou agora em agosto. 
O sonho de chegar à segunda fase do Cam-
peonato Brasileiro da Série D virou um pesa-
delo, quando o clube não conseguiu vencer 
o Atlético Cearense, mesmo jogando dentro 
de casa, no Amigão. O Galo precisava vencer 
e além de torcer por um tropeço do clube 
cearense diante do Sousa, em casa e também 
vencer o ABC, em Natal. Muita matemática 
que não deu em nada.

A situação do clube vai de mal a pior. O 
título de campeão paraibano de 2020 masca-
rou um pouco a terrível situação financeira 
do Galo e as falhas de gestão da atual direto-
ria. Passada a alegria do título, o resto foi só 
frustração. O Alvinegro fez uma péssima Série 
C e acabou sendo rebaixado, em um confronto 
direto com o rival Botafogo, o que tornou a 
queda ainda pior para o torcedor trezeano.

Veio o ano de 2021 e o Treze resolveu 
apostar em Marcelinho Paraíba, para es-
trear na carreira de técnico. Pelo início de 
campanha na Copa do Nordeste, parecia 
que os dias melhores estavam de volta. O 
time entrou no Paraibano como favorito ao 
bicampeonato e aí veio mais outra decep-
ção. A equipe começou a cair de produção, o 

ídolo  Marcelinho foi dispensado e o final da 
história é que o Galo não chegou sequer às 
semifinais, eliminado pelo São Paulo Crystal, 
de Cruz do Espírito Santo. Isto significou a 
perda da vaga para a Copa do Brasil de 2022, 
além da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Após um grande entra e sai de jogadores 
e confusões com relação ao atraso no paga-
mento dos salários, o Galo depositou todas 
as fichas em conseguir terminar entre os 
quatro primeiros colocados da Série D deste 
ano, e assim, retornar à Série C, em 2022. 
Mas o time não conseguiu sequer chegar 
à segunda fase. Foi eliminado por um time 
sem a tradição e a camisa que tem o Galo. A 
campanha da equipe foi medíocre, só con-
seguiu vencer duas vezes, e mesmo assim o 
Caucaia, a pior equipe do grupo.

O resultado desta eliminação foi ter-
rível, porque o clube, no próximo ano, só 
deverá participar do Campeonato Paraibano. 
Mergulhado em uma enorme crise finan-
ceira sem fim, não terá o calendário cheio e 
após o campeonato estadual, terá de parar 
as atividades, no início de maio, bem mais 
cedo do que este ano, que ainda chegou ao 
mês de agosto. A situação do Galo é lamen-
tável e ainda pode piorar, caso não haja uma 

solução para sanar as dívidas. Nem mesmo 
a sua enorme torcida pode ajudar o clube 
nesta hora.

Sousa
O empate do Galo acabou ajudando ou-

tro clube paraibano, que parecia sem chan-
ces e renasceu para última rodada. Estou 
falando do Sousa, que surpreendeu e venceu 
o líder ABC no Marizão, no último sábado.  
Com o resultado, o Dinossauro voltou a ter 
chances de passar de fase, mas para isto, 
terá de vencer o Atlético e assim conquistar 
a última vaga do G4. O jogo será no Ceará, 
uma pedreira, mas quem sabe, o Sousa não 
apronta e consegue se classificar.

Campinense
Dos clubes paraibanos na Série D, o 

Campinense é o único já classificado para a 
fase seguinte da competição. A Raposa agora 
tenta a segunda colocação, numa disputa 
direta com o América de Natal. As duas equi-
pes estão empatadas em quase tudo, número 
de pontos, número de vitórias, e saldo de 
gols. Porém, o time de Natal fez mais gols 
e por isso está na segunda colocação. Na 
próxima rodada, a Raposa vai encarar o Cau-

caia, enquanto o América vai jogar contra o 
Central, em Caruaru. A situação da Raposa 
é muito boa e tem tudo para conseguir o 
segundo lugar do grupo.

Vergonha
O Campeonato Paraibano Sub-19, com-

petição classificatória para a Copa São Paulo 
de Futebol Junior, Copa do Nordeste e Copa 
do Brasil, vai de mal a pior. Nas semifinais, 
disputadas no final de semana, o jogo Inter-
nacional x Perilima acabou não acontecendo, 
por causa da falta de uma ambulância. A 
Perilima acabou vencendo a partida por W.O.

Na outra partida, o Confiança de Sapé 
venceu o Treze por 2 a 1 e também está 
classificado para a final. Nesse jogo também 
houve problemas, mas fora de campo. A parti-
da foi assistida por diversos torcedores que se 
aglomeravam nas arquibancadas da Toca do 
Papão, o que está proibido pelas autoridades 
de saúde do Estado, por causa da pandemia 
do coronavírus. O Ministério Público já tomou 
conhecimento dos fatos e promete tomar pro-
vidências. Além disso, as semifinais acontece-
ram, mesmo com duas denúncias de utiliza-
ção de jogadores irregulares, sem julgamento. 
Uma verdadeira bagunça.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Campeonato Brasileiro da Série D - Grupo 3

Clubes PG J V e D GP GC sG

1o ABC-RN 25 13 8 1 4 28 13 15

2o América-RN 22 13 6 4 3 24 18 6

3o Campinense-PB 22 13 6 4 3 18 12 6

4o Atlético-CE 18 13 5 3 5 20 20 0

5o Sousa-PB 16 13 4 4 5 16 16 0

6o Treze-PB 15 13 2 9 2 18 14 4

7o Central-PE 12 13 2 6 5 11 16 -5

8o Caucaia-CE 9 13 2 3 8 20 46 -26

A campanha proporcionada pelos jogadores do Treze no Brasileiro da Série D até o momento é muito fraca, com duas vitórias, nove empates e duas derrotas, em 13 jogos disputados

Foto: Cassiano Cavalcanti/Trezefrc

14ª rODaDa 

n 5/9
15h
ABC x Treze
Atlético-CE x Sousa
Campinense x Caucaia
Central x América-RN
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Equipes de Sapé e Campina Grande vão reviver as finais de 2019 e estão garantidas na Copa São Paulo de 2022

Confiança e Desportiva nas 
finais do Paraibano Sub-19

Galo mineiro segue firme na liderança

Vasco mais perto do G4 na Segundona

Ingressos à venda
para o GP de F-1

Jogadores se apresentam para confrontos nas Eliminatórias

O empate de 1 a 1 com o Braganti-
no, em Bragança Paulista, no último 
domingo, acabou sendo ruim para o 
Atlético Mineiro porque os outros dois 
favoritos, Palmeiras e Flamengo, 
venceram na rodada. A diferença do 
líder que era de seis pontos caiu para 
quatro para o alvi-verde e oito para 
o rubro-negro, mas este com dois 
jogos a menos. O Verdão derrotou o  
Athletico-PR por 2 a 1 e o Flamengo 

impôs 4 a 0 ao Santos. A rodada 
mostrou uma grande evolução do 
Corinthians na vitória de 1 a 0 sobre 
o Grêmio, fora de seus domínios. A 
equipe comandada por Sylvinho da 
ameaça do rebaixamento para o G6. 
A vitória do América Mineiro sobre o 
Ceará empurrou o Grêmio para a 18a 
posição. Os dois ainda estão na zona 
de rebaixamento juntamente com o 
Sport e a Chapecoense.

A vitória de 2 a 0 sobre a Ponte Preta, 
em São Januário, no domingo passa-
do, deu novas esperanças ao Vasco 
comandado por Lisca. Depois de três 
derrotas consecutivas, o time reagiu 
bem, mas o triunfo não significou 
avanços na tabela de classificação e 
a equipe está em décimo, porém a 
quatro pontos do primeiro clube do G4 
que é o Botafogo que tem 35 contra 
31 do time vascaíno. A liderança na 

Série B do Campeonato Brasileiro é 
do Coritiba com 39 pontos, seguido 
do Goiás com 38 e CRB com 37. Na 
zona de rebaixamento aparecem 
dois clubes nordestinos, o Vitória e o 
Confiança que se juntam a Londrina e 
Brasil de Pelotas. O próximo jogo do 
Vasco será contra o Brasil de Pelotas, 
no próximo dia 3, em São Januário. Já 
o Botafogo irá jogar contra o Remo, 
fora de casa, no dia seguinte.

Após o adiamento em uma sema-
na do GP de São Paulo de Fórmula 
1, a organização da prova reabriu, 
ontem, a venda de ingressos para 
a corrida remarcada para o dia 14 
de novembro, no Autódromo de In-
terlagos, na capital paulista. O GP 
contará com liberação de 100% do 
público. O GP começa a comercia-
lizar novos bilhetes de setores das 
arquibancadas já abertos anterior-
mente e também ingressos para 
novos setores do autódromo: o "D" 
(no S do Senna) e o "V" (final da 
Reta Oposta). A venda teve início 
ao meio-dia, pelo site eventim.
com.br/f1saopaulo. Esta venda 
está sendo direcionada para aque-
les que se cadastraram na fila de 
espera do site oficial (f1saopaulo.
com.br/fila-de-espera). A reaber-
tura das vendas para o público em 
geral começa no dia 3 de setem-
bro, sexta-feira.

Aos poucos, a Seleção Brasileira foi tomando forma em São Paulo, onde iniciou sua preparação para os três compromissos desta Data 
FIFA de setembro. Após as chegadas de Bruno Guimarães e Lucas Paquetá ainda na noite de domingo (29), ontem pela manhã mais 19 
atletas se apresentaram no Hotel Pullmann Guarulhos, local da concentração da equipe. Lucas Veríssimo, Casemiro, Eder Militão, Vinicius 
Jr., Matheus Cunha (foto), Santos, Edenílson, Hulk, Everson, Everton Ribeiro, Gabi, Claudinho, Alex Sandro, Danilo, Weverton, Daniel Alves, 
Miranda, Guilherme Arana e Malcom chegaram antes do horário do almoço e foram direto realizar o teste RT/PCR, procedimento adotado 
por conta da pandemia do coronavírus. Na quinta-feira, a seleção joga contra o Chile, em Santiago, pelas Eliminatórias.

Curtas
Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A final do Campeonato 
Paraibano de Futebol Sub-19 
em 2021 será a reedição da 
decisão da última edição da 
principal competição de base 
da modalidade na Paraíba, 
pois o Confiança de Sapé e a 
Perilima, de Campina Grande, 
estão, mais uma vez, entre os 
dois finalistas. Ao chegarem 
na disputa do título, que na 
última oportunidade acabou 
ficando com a equipe da Bor-
borema, os dois clubes já ga-
rantem vaga na Copa São Pau-
lo de Futebol Júnior, em 2022, 
mas só o campeão represen-
tará a Paraíba na Copa do Bra-
sil Sub-20, do próximo ano, e 
na Copa do Nordeste Sub-20 
que acontecerá nesse segun-
do semestre, porém com data 
ainda a ser definida pela CBF.

Em um campeonato que, 
mais uma vez, demonstra 
a falta de profissionalismo 
e planejamento de grande 
parte dos clubes envolvidos, 
pela falta de estrutura e difi-
culdades enfrentadas pelas 
equipes ao longo de toda a 
disputa, onde o episódio má-
ximo ocorreu, justamente, na 
semifinal, onde, por conta da 
ausência de uma ambulância, 
a partida entre Internacional 
e Perilima, no Estádio Louri-

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

val Caetano, em Bayeux, não 
ocorreu. O fato, acabou resul-
tando na eliminação, por W.O 
da equipe colorada que, por 
ser a mandante do jogo, foi 
penalizada conforme previa o 
regulamento da competição.

Além desse fato, denún-
cias de escalação irregular 
de atletas, no próprio Inter-
nacional, nas quartas de fi-
nal contra o Botafogo, assim 
como no próprio time da es-
trela vermelha - nesse caso, 

pela escalação de um atleta 
que falsificou seu documen-
to, durante a fase de grupos, 
enganando a própria agre-
miação em um caso que está 
sendo investigado pela Po-
lícia Civil -, são mais alguns 

dos exemplos das fragilida-
des que seguem presentes na 
formação de talentos no fute-
bol da Paraíba.

MP investiga público 
Outro episódio que cha-

Jogadores do Confiança fazem a festa no vestiário após a vitória de 2 a 1 sobre o Treze que garantiu a equipe pela segunda vez consecutiva na Copa São Paulo

mou a atenção nas semifinais 
do Campeonato Paraibano 
Sub-19, foi a presença de um 
quantitativo grande de pú-
blico nas dependências da 
Arena do Papão, Estádio do 
Confiança, em Sapé. Após a 
classificação da equipe, ima-
gens veiculadas nas próprias 
redes sociais do clube e em 
outras plataformas, denota-
ram a presença de uma quan-
tidade de pessoas acima do 
esperado para um confronto 
com portões fechados. Dian-
te dessa situação, o procu-
rador do Ministério Público 
da Paraíba, Valberto Lira, se 
manifestou sobre o caso e 
informou que uma investiga-
ção seria aberta sobre o caso.

“Nós recebemos os ví-
deos com espanto. Com cer-
teza, isso redundará em con-
sequências graves para os 
dirigentes dos clubes, além 
do que, teremos outras dis-
putas à frente onde teremos 
agora um cuidado ainda 
maior para inibir esse tipo 
de conduta. Tudo será de-
vidamente apurado e, com 
certeza, todos aqueles que 
forem identificados como in-
fratores, tanto em relação ao 
estatuto do torcedor, quanto 
às normas sanitárias vigen-
tes, serão punidos e disso, o 
Ministério Público não abre 
mão”, afirmou Valberto Lira.

Foto: Instagram/Confiança

Fazer o dever de casa e alcan-
çar a liderança do grupo A da Sé-
rie C. Este é o principal objetivo do 
Botafogo para o jogo de domingo, 
às 20 horas, no Almeidão, contra o 
Tombense, pela 15ª rodada. O Belo 
começa a se preparar para o con-
fronto, no treino de hoje à tarde na 
Maravilha do Contorno. No último 
domingo, o Botafogo empatou em 
0 a 0 com o Altos, em Teresina-PI, 
resultado que manteve a equipe 
no G4, com 21 pontos e 73,5 por 

cento de possibilidade de classi-
ficação, contra 88,9 por cento de 
chance do adversário de domingo. 
Será então um confronto direto no 
G4, um jogo de seis pontos.

Contra o Altos, no zero a zero, 
o forte calor, em torno dos 39 
graus, e o péssimo gramado do 
Albertão foram bastante sentidos 
pelos jogadores do Botafogo que 
não fizeram uma boa apresenta-
ção no primeiro tempo. Na segun-
da parte do jogo, o Belo começou 
melhor e inclusive fez um gol com 
Juba, mal anulado pela arbitragem, 
e que gerou muita revolta entre os 

jogadores. Após os 20 minutos, 
o time caiu de produção e ficou 
jogando de forma mais reativa, 
quando brilhou as estrelas do go-
leiro Lucas (o melhor em campo 
com grandes defesas) e do meia 
Clayton, que estava apagado no 
primeiro tempo, mas no segundo, 
com mais espaço para jogar, subiu 
de produção. Em contra-ataques 
rápidos, ele deu duas assistências 
que deixou dois jogadores do Bo-
tafogo em condições de marcar, 
mas erraram as finalizações. No 
finalzinho, o Botafogo tratou de 
administrar bem o empate e segu-

rar as investidas do time piauien-
se, que pressionou bastante no 
final da partida, mas nas melho-
res chances criadas parou nas be-
las defesas do goleiro Lucas, em 
grande forma.

Em Teresina, o time voltou a 
jogar sem um atacante centrali-
zado na primeira etapa. Quando 
Ederson entrou, no segundo tem-
po, a equipe jogou melhor e criou 
boas chances de sair do Piauí com 
uma vitória.

Como o jogo contra o Tomben-
se será em casa, com a obrigação 
de vencer, é provável que o técnico 

Gerson Gusmão mexa na equipe. 
Ele fará experiências durante a se-
mana para ver qual será a melhor 
formação, pelo menos, no que diz 
respeito ao ataque.

No meio, Tinga fez uma exce-
lente partida, forte na marcação 
e muito eficaz na ligação do meio 
com o ataque. Provavelmente de-
verá ser mantido como segundo 
volante. A zaga outra vez mostrou 
um bom futebol, mas Luís Gusta-
vo entrou bem no segundo tempo, 
e não será surpresa se ele ganhar 
uma posição de titular no jogo de 
domingo.

Botafogo terá mais um jogo decisivo no domingo
Ivo Marques
Ivo_esportes@yahoo.com.br



Memorial

Levantamento focou nos trabalhadores do comércio e usou dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

Dieese: desligamento por morte 
tem aumento de 87% em 2021

Edição: Jorge Rezende          Editoração: Bhrunno Maradona24  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 31 de agosto de 2021

Um levantamento do 
Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) 
mostra que, nos seis primei-
ros meses deste ano, o nú-
mero de trabalhadores com 
carteira assinada desligados 
por morte subiu 87% em 
relação ao mesmo período 

do ano passado. A pesquisa 
levou em consideração os 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged), do Ministério 
do Trabalho.

O Dieese focou o estu-
do no comércio. Nesse setor 
da economia, a diferença foi 
ainda maior. No varejo, os 
desligamentos do trabalho 
por morte subiram 92% e, no 
comércio atacadista, quase 

dobraram, com alta de 99%.
Somente no Amapá, 

houve menos trabalhado-
res formais do comércio 
que morreram no primeiro 
semestre deste ano, em com-
paração com o período de 
janeiro a junho do ano pas-
sado. A redução foi de 17%.

Os demais estados e o 
Distrito Federal apresenta-
ram alta. No Paraná, os des-
ligamentos por morte au-

mentaram 175%; em Mato 
Grosso do Sul, a quantidade 
subiu 172%; em Rondônia, 
154%; e, no Distrito Federal, 
subiu 151% a quantidade de 
trabalhadores do comércio 
que morreram.

O cargo que registrou 
a maior alta de mortes foi 
o de vendedor de comércio 
atacadista, com elevação de 
204%; depois vêm assisten-
te administrativo e auxiliar 

de escritório, os dois com 
alta de 122%; e motorista de 
caminhão, com crescimento 
de 121%.

De acordo com o Diee-
se, o alto número de des-
ligamentos de trabalha-
dores por morte durante 
o primeiro semestre, na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado, é 
consequência da pandemia 
de covid-19.

1234 — Go-Horikawa, imperador do Japão
1867 — Charles Baudelaire, poeta francês
1969 — Rocky Marciano, 
boxeador norte-americano
1973 — John Ford, cineasta norte-americano
1997 — Diana, Princesa de Gales
2016 — Bernardo Filho, radialista e jornalista (PB)
2019 — Luiz Batista Amorim (Luizão), 
empresário (PB)
2020 — Humberto Lira, jornalista (PB)

Mortes na História

Obituário
Anderson dos Santos
27/8/2021 – Aos 45 anos, no km 210 da 
BR-230, nas proximidades de Soledade 
(PB), em acidente automobilístico. Outras 
quatro pessoas ficaram feridas na colisão 
entre dois veículos. Empresário era da cidade de Itaporan-
ga, Sertão paraibano, e seguia com destino a João Pessoa. 
As causas do acidente estão sendo investigadas.

Foto: Notícia Paraíba

Victor Ribeiro
Agência Brasil

Rafael Holanda
28/8/2021 – Aos 75 anos, em Campina 
Grande (PB), após complicações provoca-
das pela covid-19. Médico neurocirurgião 
que trabalhava no Hospital Antônio Targi-
no, em Campina Grande. Era natural da cidade de Cajazei-
ras, Sertão da Paraíba e exerceu a Medicina por quase 50 
anos. Também era membro da Academia Cajazeirense de 
Artes e Letras (Acal).

Foto: Divulgação

Denílson Cassiano Silva
29/8/2021 – Aos 22 anos, em Lagoa Seca (PB), 
assassinado. Foi morto com um tiro na cabeça 
e as motivações ainda não foram reveladas pela 
polícia. A Delegacia de Homicídios de Campina 
Grande (PB) está investigando o caso.

Foto: Furo Paraíba

Fernando Correia de Melo Filho
29/8/2021 – Aos 55 anos, em João Pessoa 
(PB), assassinado. Sargento-PM aposentado e 
que estava na Guarda Militar da Reserva, pres-
tando serviços atualmente ao 5º Batalhão da 
Polícia Militar, na capital paraibana. Ele estava bebendo em 
um bar no bairro de Cruz das Armas, quando foi surpreen-
dido por dois homens em uma motocicleta que dispararam 
cinco tiros contra a vítima.

Foto: ParlamentoPB

Mauro Guilherme Pinheiro Koury
29/8/2021 – Aos 71 anos, em Recife (PE), por 
consequências da covid-19. Escritor e profes-
sor do Departamento de Ciências Sociais e do 
programa de Pós-Graduação em Antropologia 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), além de antropó-
logo e coordenador do Grupo de Pesquisa em Antropologia e 
Sociologia das Emoções (grem).

Foto: ParlamentoPB

Lúcia Adelina Felipe
26/8/2021 – Aos 121 anos, em Fundão (ES). 
Idosa cuja Certidão de Nascimento mostra que 
ela nasceu no dia 20 de janeiro de 1900, ainda 
no século XIX. Vivia em uma casa simples, onde 
ainda limpava, cozinhava e lavava a própria roupa. Gostava de 
pescar e ia a pé pegar peixes no Rio Reis Magos. Atualmente, a 
mulher reconhecida como a mais velha do mundo pelo Guin-
ness World Records, o livro dos recordes, é uma japonesa de 
118 anos, três a menos que a brasileira do Espírito Santo.

Foto: TV Gazeta

Serge Onik
26/8/2021 – Aos 33 anos, de causa não in-
formada. Ator de séries como ‘Jane the virgin’ 
e ‘Agente Carter’, da Marvel. Ele também era 
dançarino, tendo sido um dos finalistas da 
11ª temporada de ‘So you think you can dace’, programa de 
competição de dança. O último trabalho dele foi no filme ‘Em 
um bairro de Nova Iorque’.

Foto: Instagram

Caleb Wallace
28/8/2021 – Aos 30 anos, em San Angelo, no 
Texas, Estados Unidos, de covid-19. Líder de um 
movimento antimáscara nos Estados Unidos. 
Sua esposa afirmou que, quando apresentou os 
primeiros sintomas, ele preferiu não fazer o teste de diagnós-
tico nem procurar ajuda médica. Ele preferiu tomar vitamina 
C, ivermectina, zinco e aspirina – medicamentos sem eficácia 
científica comprovada contra a covid-19. Deixou a mulher, que 
está grávida, e três filhos.

Foto: Reprodução

Breves & Curtas
# Condenação por morte de crianças envenenadas
A agricultora Vânia Maria da Silva, acusada de matar três crianças 
envenenadas em Itabaiana, na Paraíba, passou por julgamento no 
último dia 27. Ela foi condenada a 15 anos de prisão por cada morte 
e o fato das vítimas serem crianças acrescentou mais um ano por 
óbito, totalizando 48 anos .  Os crimes ocorreram em 2017.

# Pescador morre afogado arrastado por peixe
Um pescador teve uma morte dramática na costa de Manjuyod, nas 
Filipinas. O homem, identificado como Jovy Baldado Narciso, de 31 
anos, acabou se afogando após ser arrastado mar adentro por uma 
garoupa de aproximadamente 60 centímetros. Ele não conseguiu 
dominar o peixe depois de acertá-lo com um arpão disparado por 
meio de uma arma de caça submarina. A corda do equipamento se 
enrolou ao redor das pernas do homem.

Ronaldo Cardoso da Silva
28/8/2021- Aos 24 anos, em Catolé do 
Rocha (PB), assassinado. Foi encontrado 
morto a pedradas em um terreno baldio. As 
investigações do crime estão a cargo da 18ª 
Delegacia de Polícia Civil de Catolé do Rocha.

Foto: Patosonline

José Roberto Aranha Gomes
29/8/2021 – Aos 58 anos, em Patos (PB), 
devido a covid-19. Empresário que, com 
a esposa Adriana Martins, administrava 
uma ótica localizada no Centro da cidade 
de Patos. Ele deixa três filhos do primeiro casamento: José 
Roberto, Ítalo Pedro e Iane Priscilla.

Foto: Portal SN1

Beto Mayer (Gauchão do Litoral)
27/8/2021 – Aos 54 anos, em Osório (RS), de 
covid-19 (não havia se vacinado). Cantor e com-
positor nativista. Morava atualmente em Capão 
da Canoa (RS). Com mais de 30 anos de carreira 
e nove CDs lançados, fez turnês por todo Brasil.

Foto: RBS TV

Werburga Schaffrath
27/8/2021 – Aos 90 anos, em Barbalha (CE), 
de câncer. Religiosa da Congregação das Irmãs 
Beneditinas Missionárias de Tutzing. Por mais 
de 60 anos desenvolveu projetos sociais e, em 
1969, fundou o Centro Social São José do Monte, em Caruaru 
(PE), onde eram oferecidos ensino e assistência social para 
crianças, jovens e idosos.

Foto: Reprodução

Aforismo
“Os fantasmas 
causam maior 
medo de longe 

do que de perto.”

(Nicolau Maquiavel)
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De acordo com a 
pesquisa, o alto número 
de desligamentos seria 

devido à covid-19

Pandemia

Erinaldo Gonçalves Mareco
(Neguinho do Bar) 
e José Edclécio Batista
28/8/2021. Em um bar no Sítio 
Pereiros de Cima, na zona rural 
de São João do Rio do Peixe, Sertão paraibano, assassi-
nados a tiros. As vítimas estavam jogando baralho no 

Foto: Primeiras Notícias

bar quando dois homens em uma motocicleta chegaram ao 
local e atiraram. A polícia está investigando.

Matthew Mindler
28/8/2021 – Aos 19 anos, próximo à Univer-
sidade de Millersville, na Pensilvânia (Estados 
Unidos), de causa não divulgada. Ex-ator mirim 
que ficou conhecido pelo filme ‘O Idiota do 
Meu irmão’ (2011) foi encontrado morto, após ficar desa-
parecido desde o dia 24, quando teria sido visto a caminho 

Foto: Twitter

do estacionamento do campus da universidade. Outros 
trabalhos que fazem parte da carreira dele são ‘As The World 
Turns’, ‘This American Life: One Night Only at BAM’ e ‘Solo’.

Lee “Scratch” Perry
29/8/2021 – Aos 85 anos, em Lucea, na Jamaica, 
de causa não divulgada. Produtor e músico ja-
maicano que trabalhou com Bob Marley e foi um 
dos responsáveis pelo som que ficou conhecido 
como dub e reggae. O estilo das músicas que ele criou influen-
ciou outros estilos, como hip-hop, dance music e rock. Também 
foi parceiro de grupos como Beastie Boys e The Congos. Com 
uma carreira de cerca de sete décadas, ele nasceu na zona rural 
da Jamaica em 1936. Ele se mudou para Kingstom no começo 
dos anos 1960. Além de jogar dominó, começou a carreira 
como vendedor de discos. O dono da loja abriu um estúdio de 
gravação e ele começou a experimentar com gravações.

Foto: Attila Kisbenedek

Jacques Rogge
29/8/2021 Aos 79 anos, de causa não divulgada. 
Belga, ex-atleta que presidiu o Comité Olímpico 
Internacional (COI) entre 2001 e 2013. Foi tam-
bém presidente do Comité Olímpico da Bélgica 
e líder dos Comités Olímpicos Europeus. Ele era um cirurgião 
ortopédico, especializado em medicina esportiva. Antes da 
carreira como dirigente, foi 16 vezes campeão belga de rúgbi e 
campeão mundial de vela. Também competiu na vela em três 
edições dos Jogos Olímpicos, em 1968, 1972 e 1976, na classe 
Finn. Foi ele quem anunciou o Rio de Janeiro como cidade-sede 
dos Jogos Olímpicos de 2016.

Foto: TVI 24

Ed Asner
29/8/2021 – Aos 91 anos, de causas naturais. 
Ator de tevê que deu voz ao velhinho da ani-
mação ‘Up! Altas aventuras’ e ganhador de sete 
prêmios Emmy. Ficou conhecido inicialmente 
como o chefe Lou Grant no ‘Mary Tyler Moore Show’, um icô-
nico programa de televisão exibido entre 1970 e 1977, e mais 
tarde em uma sequência baseada em seu personagem. Ele 
ganhou três dos seus sete Emmys com esse papel, um por um 
papel cômico e outro dramático. Nascido em 15 de novembro 
de 1929, em Kansas City, nos Estados Unidos, foi também um 
ativista liberal e participou de protestos a favor dos sindicatos 
e contra a pena de morte.

Foto: Valerie Macon



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público o resultado da 

licitação modalidade Tomada de Preços n.º 001/2021, cujo objeto é a Contratação de uma empresa 
especializada, para elaboração de Plano Diretor para o Município de Alagoa Grande, referente ao 
Contrato de Repasse nº 1053543-14/2018.

EMPRESA VENCEDORA: LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME, CNPJ nº 
28.536.867/0001-85.

VALOR TOTAL: R$ 99.960,72 (Noventa e nove mil novecentos e sessenta reais e setenta e 
dois centavos).

Alagoa Grande, 2 de setembro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av Sao 

Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Veículo tipo VAN para o 
Município de Alcantil – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 15 de Setembro de 2021. 
Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 15 de Setembro de 2021. Referência: horário de Brasília 
- DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-
-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 30 de Agosto de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 13:00 horas do dia 13 de Setembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de moveis 
diversos, para atender as necessidades das secretarias deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licita-
caoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 30 de Agosto de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 15:00 horas do dia 13 de Setembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
material esportivo destinado a eventos, campeonatos e outros realizados pelas secretarias deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 30 de Agosto de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Setembro de 2021, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE 
SISTEMAS (SOFTWARES) EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE AREIAL – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 120/10; 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) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.com. Edital: www.
areial.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 30 de Agosto de 2021
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
Nos termos dos elementos apresentados no recurso interposto pela empresa ANTONIO GONÇAL-

VES EIRELI EPP, considero tempestivo, e no mérito, julgo IMPROCEDENTE o recurso apresentado. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3396–1020. E-mail: cplareial2020@gmail.com.  

Areial - PB, 30 de agosto de 2021
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Formação de registro de preço, para contratação de empresa especializada no 
fornecimento parcelado de material elétrico, para atender a demanda das secretarias e fundos 
deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2021. DOTAÇÃO: LOA 
e QDD  aprovados para 2021. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00094/2021 - 19.08.21 - DELVALLE 
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 20.513,70; CT Nº 00095/2021 - 19.08.21 - REJANE DALVA 
DA SILVA JAPIASSU - ELETROSERV COM. E SERV. ELE - R$ 177.849,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 13:30 horas do dia 14 de Setem-
bro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO 
DE PADRÕES ESPORTIVOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; 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) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 30 de Agosto de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/024/2021
CONTRATO Nº. 01.090/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: O & L LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ N°. 02.401.445/0001-09.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 

DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOA VENTURA-PB.

VALOR GLOBAL com o R$ 870.000,00 (Oitocentos e Setenta Mil).
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 12 de Agosto de 2021.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site http://www.comprasnet.
gov.br/seguro/loginPortal.asp, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa para locação de software dos sistemas administrativos, para atender as 
demandas da STTP. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 14 de Setembro de 2021. Início 
da fase de lances: 14:10 horas do dia 14 de Setembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
Decreto Municipal nº 4.422/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.
tce.pb.gov.br; http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp.

Campina Grande - PB, 27 de Agosto de 2021.
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
AO CONTRATO Nº 00035/2021

CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS-STTP 
- CONTRATADA: RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A OBJETO: Rescisão Unilateral do Contrato 
nº 00035/2021, cujo objeto é PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZONA AZUL DIGITAL, POR MEIO 
DE SOLUÇÃO INTEGRADAPARA OPERAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS 
PARA O GERENCIAMENTO, PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, E FISCALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE ESTACIONAMENTO EM VIAS PÚBLICAS, COM SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZA-
ÇÕES E TREINAMENTO, INCLUINDO TECNOLOGIAS OCR E POS, DO MUNICIPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme parecer acostado ao referido Termo e fundamentada no 
Art. 79, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Assinatura: 20/08/2021. 
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 13:30 horas do dia 14 de Setem-
bro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO 
DE PADRÕES ESPORTIVOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; 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) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 30 de Agosto de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material permanente (móveis, equipamentos elétricos e eletrônicos) para 
as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº. 00016/2021. 
DOTAÇÃO: 02.000 GABINETE DO PREFEITO – 04.122.1002.1005 Aquisição de Equipa-

mentos Diversos para o Gabinete do Prefeito; 03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
– 04.122.1003.2005 Manutenção das Atividades da Sec. de Admnistração; 04.000 SECRETA-
RIA DE FINANÇAS – 04.123.1002.1006 – Aquisição de Equipamentos para Sec. de Finanças; 
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.1009.1009 Aquisição de Equipamentos para 
as Escolas de Ensino Fundamental; 12.365.1009.1012 Aquisição de Equipamentos para Es-
colas de Educação Infantil; 12.361.1009.1057 Compra de Equipamentos para as Escolas de 
Ensino Fundamental; 12.365.1009.1059 Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil; 
12.368.1009.2014 Manut. das Atividades do Salário Educação; 12.368.1009.2022 – Manutenção 
de Outros Programas do FNDE; 12.361.1009.2024 – Outras Despesas do FUNDEB – Ensino 
Fundamental – 40%; 12.368.1009.2029 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação; 
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1012.1028 Aquisição De Equipamentos Diversos 
para a Saúde; 10.301.1012.1061 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Saúde; 
10.301.1012.2032 – Incentivo Finannceiro da APS – Desempenho (PMAQ); 10.301.1012.2039 – 
Outros Programas do Bloco de Atenção Básica; 10.301.1012.2075 – Incentivo Financeiro da APS 
– Transição e Ponderada; 10.301.1012.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde; 
10.301.1002.2089 – Incremento Temporário ao Custeio dos Serv. De Atenção Básica em Saúde; 
10.302.1012.2091 – Incremento Temporário ao Limite Financeip do MAC; 07.000  SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 20.606.1013.1041 – Aquisição de Equip.P/ a Sec. de 
Agricultura e Meio Ambiente; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL – 04.122.1014.1048 – Aqui-
sição de Equipamentos para a Secretaria de Ação Social; 14.244.1014.2058 – Manutenção das 
Atividades do Controle Social; 08.243.1014.2059 – Manutenção do Conselho Tutelar; 08.001 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL – 08.244.1014.1051 – Estruturação da Rede de Serv. De 
Proteção Social Básica; 08.244.1014.2064 – Serviço de Proteção Socia Básica – PBF/PAIF/SCFV; 
08.244.1014.2065 – Fortalecimento das Instâncias de Controle Social – CMAS; 08.244.1014.2067 
– Manut. e Gerenciamento do Programa Bolsa Família – IGDPBF; 08.244.1014.2068 – Manutenção 
de Outros Programas do FNAS; 08.244.1014.2069 – Cofinanciamento dos Serviços, Prog. E Projetos 
de Gestão do SUAS; 08.244.1014.2078 – Cofinanciamento Estadual dos Serv., Prog, Projetos e 
Benefícios do SUA; 08.244.1014.2085 – Manutenção das Atividades da Gestão do SUAS – IGD; 
09.000 SECRETARIA DE CULTURA, DSPORTO E LAZER – 04.122.1003.2070 – Manutenção da 
Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer; 10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBA-
NISMO – 04.122.1003.2073 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo; 11.000 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃ – 04.782.1003.1052 – Aquisição 
de Equipamentos para a Superintendência de Trânsito;   ELEMENTO DE DESPESA - 4490.52 – 
Equipamentos e Material Permanente.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 91602/2021 - CAR-

VALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI – CNPJ Nº. 11.502.318/0001-97 - vencedor 
do item nº 44 - totalizando em R$ 2.097,25 (dois mil e noventa e sete reais e vinte e cinco cen-
tavos); CT Nº 91603/2021 - CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI – CONFIANÇA 
LICITACOES – CNPJ Nº. 29.000.107/0001-11 - vencedor dos itens nº 21 e 22 - totalizando em 
R$ 12.215,00 (doze mil duzentos e quinze reais); CT Nº 91604/2021 - CONFIANÇA SOLUÇÕES 
EIRELI - EPP – CONFIANÇA SOLUCOES – CNPJ Nº. 19.108.740/0001-74 - vencedor do item 
nº 19 - totalizando em R$ 62.214,40 (sessenta e dois mil duzentos e quatorze reais e quarenta 
centavos); CT Nº 91605/2021 - F LUCAS W E SILVA – ELETRONIKS BOY INFORMATICA – CNPJ 
Nº. 15.501.731/0001-98 - vencedor dos itens nº 49 e 63 - totalizando em R$ 18.000,00 (dezoito 
mil reais); CT Nº 91607/2021 - INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
EIRELLI EPP – CNPJ Nº. 08.060.934/0001-20 - vencedor do item nº 11 - totalizando em R$ 
2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais); CT Nº 91608/2021 - L A PAZINATO COMERCIO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ Nº. 40.965.390/0001-59 - vencedor dos itens nº 30 
e 31 - totalizando em R$ 17.174,42 (dezessete mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e dois 
centavos); CT Nº 91609/2021 - MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
LTDA – CNPJ Nº. 14.402.647/0001-54 - vencedor dos itens nº 06, 07, 25, 26, 32, 50, 53, 54, 57 e 
58 - totalizando em R$ 33.080,00 (cinquenta e oito mil sessenta e dois reais e dois centavos); CT 
Nº 91610/2021 - S D DE A FERREIRA CIA DISTRIBUIDORA LTDA – ME - S D DISTRIBUIDORA 
– CNPJ Nº. 26.889.181/0001-42 - vencedor dos itens nº 02, 09 e 10 - totalizando em R$ 24.007,50 
(vinte e quatro mil sete reais e cinquenta centavos); CT Nº 91611/2021 - SPACE INFORMÁTICA 
E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – CNPJ Nº. 14.190.355/0001-03 - vencedor do item nº 59 
- totalizando em R$ 20.670,00 (vinte mil seiscentos e sessenta reais); CT Nº 91612/2021 - WW 
COMERCIAL EIRELI - EPP – WWW COMERCIAL – CNPJ Nº. 19.835.542/0001-02 - vencedor dos 
itens nº 28, 29, 34, 41, 42, 61 e 62 - totalizando em R$ 31.946,00 (trinta e um mil novecentos e 
quarenta e seis reais); CT Nº 91613/2021 - ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ZIB COMERCIO 
E SERVIÇOS – CNPJ Nº. 32.932.000/0001-16 - vencedor dos itens nº 08, 12, 17, 18, 23, 27, 33, 35, 
36, 37, 38, 45 e 60 - totalizando em R$ 73.750,00 (setenta e três mil, setecentos e cinquenta reais).

Conceição - PB, 17 de agosto de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 14:00 horas do dia 14 de Setembro de 2021, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de brinquedos diversos destinados a distribuição 
no Dia das Crianças. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 
14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 30 de Agosto de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2021

OBJETO: Conclusão da construção da Unidade de Pronto Atendimento, neste Município. CLAS-
SIFICAÇÃO FINAL: 1º - Construtora Imperial Eireli - ME - R$. R$.947.660,32; 2º - WJX Construções 
e Serviços de Engenharia Ltda. - EPP - R$.1.074.199,51; 3º - Vipp Construção e Serviços Eireli 
- R$.1.099.691,49; 4º - CLN Locações e Serviços Eireli - EPP - R$.1.143.377,87; 5º - Planforte 
Construção e Prestadora de Serviços Eireli - EPP - R$.1.195.021,93; e 6º - Roque Construções 
e Serviços Eireli - EPP - R$.1.264.063,34. EMPRESA DESCLASSIFICADA: Não houve empresa 
desclassificada. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rodovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas - de Segunda 
a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta, dos dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com.

Conde - PB, 27 de agosto 2021
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

00008/2021, para o dia 14 de Setembro de 2021 às 08:30 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 14 de Setembro de 2021 às 08:31 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB. 
Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Site: https://www.portaldecompras-
publicas.com.br/.

Congo - PB, 30 de Agosto de 2021
RAFAEL DE FARIA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV030/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor Nº DV030/2021 (Processo Admi-
nistrativo Nº 104/2021), nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, que objetiva: Contratação de direta da pessoa jurídica: Andrade e Guedes (Dyego David 
Andrade da Silva-ME), para prestar serviços de interesse da municipalidade por viajem parcelada 
no veículo de sua propriedade com capacidade mínima para 05 (cinco) passageiros, com carroceria 
aberta, para ficar a disposição das Secretarias de Educação e Saúde, conforme termo de referência; 
com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a 
contratação da pessoa jurídica: Andrade e Guedes (Dyego David Andrade da Silva-ME), CNPJ: 
41.790.893/0001-01, Avenida Locutor Valderedo Romão de Oliveira, Nº 170, Bairro: Cabo Banco, 
Cidade: Coremas-PB. Desta forma o valor total retificado será de R$ 17.750,00 (dezessete mil, 
setecentos e cinquenta reais) pelas viagens previamente relacionadas. Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 06 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV029/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor Nº DV029/2021 (Processo Admi-
nistrativo Nº 103/2021), nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, que objetiva: Contratação de direta da pessoa jurídica: Joselio da Silva Buriti-ME, para 
prestar serviços em forma de locação parcelada de um veículo do tipo Vam, com capacidade mínima 
para 14 (quatorze) passageiros, para ficar a disposição da Secretaria de Educação, e ainda prestando 
outros serviços de interesse da municipalidade, caso seja necessário, conforme termo de referência; 
com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a 
contratação da pessoa jurídica: Joselio da Silva Buriti-ME, CNPJ: 42.076.052/0001-91, Rua Francisco 
Batista da Silva, Nº 296, Bairro: Antônio Clementino de Sousa, Cidade: Coremas-PB, com o valor 
de R$  4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por cada mês. Desta forma o valor total retificado 
será de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) pelos três meses. Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 02 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV023/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor Nº DV023/2021 (Processo Admi-
nistrativo Nº 097/2021), nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, que objetiva: Contratação de direta da pessoa jurídica: Johny Vencios Carvalho da 
Silva-MEI, para prestar serviços de interesse da municipalidade no monitoramento e avaliação 
das ações e serviços de Saúde ofertando nas unidades de saúde da atenção Primaria Pa saúde 
(APS) principalmente no âmbito do novo financiamento da APS, que foi estabelecido pelo Programa 
Previne Brasil (e-SUS Feedback / e-SUS Online), conforme termo de referência; com base nos 
elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da 
pessoa jurídica: Johny Vencios Carvalho da Silva-MEI, CNPJ: 27.197.452/0001-61, Rua Projeta, Nº 
S/N, Bairro: Centro, Cidade: Ibiara-PB, com o valor de R$ 2.435,00 (dois mil, quatrocentos e trinta 
e cinco reais) por cada mês. Desta forma o valor total retificado será de R$ 17.045,00 (dezessete 
mil, quarenta e cinco reais) pelos sete meses. Publique-se e cumpra-se. 

Coremas - PB, 02 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 184/2021
Processo Administrativo Nº 101/2021. Dispensa Por Valor Nº 027/2021. Contratante: Prefeitura 

de Coremas-PB. Contratada: Everaldo Honório da Silva-ME, CNPJ: 42.107.538/0001-40. Objeto: 
Prestar serviços de interesse da municipalidade em forma de locação parcelada de um veículo do 
tipo VW/Fox 1.6 GII, Placa Nº AUT5347/PR, para ficar a disposição da Secretaria de Urbanismo, 
conforme termo de referência. Valor contratado: R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) por cada 
mês, perfazendo o valor total de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais). Recursos: Pró-
prios (Diversos e Ordinários) da Prefeitura de Coremas-PB. Unidade orçamentária: Constante no 
QDD/2021. Vigência do contrato para execução dos serviços: 04 (quatro) meses. Vigência do contrato 
para efeito de pagamentos: Até 31/12/2021. Partes assinantes: Irani A. da Silva (Pela contratante) 
e o Sr. Everaldo Honório da Silva, CPF: 025.979.029-00 (Pela contratada). 

Coremas/PB, 03 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 181/2021
Processo Administrativo Nº 097/2021. Dispensa Por Valor Nº 023/2021. Contratante: Prefeitura 

de Coremas-PB. Contratada: Johny Vencios Carvalho da Silva-MEI, CNPJ: 27.197.452/0001-61. 
Objeto: Prestar serviços de interesse da municipalidade no monitoramento e avaliação das ações 
e serviços de Saúde ofertando nas unidades de saúde da atenção Primaria Pa saúde (APS) prin-
cipalmente no âmbito do novo financiamento da APS, que foi estabelecido pelo Programa Previne 
Brasil (e-SUS Feedback / e-SUS Online), conforme termo de referência. Valor contratado: R$ 
2.435,00 (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) por cada mês, perfazendo o valor total de R$ 
17.045,00 (dezessete mil, quarenta e cinco reais). Recursos: Próprios (Diversos e Ordinários) da 
Prefeitura de Coremas-PB. Unidade orçamentária: Constante no QDD/2021. Vigência do contrato 
para execução dos serviços: 07 (sete) meses. Vigência do contrato para efeito de pagamentos: Até 
31/12/2021. Partes assinantes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e o Sr. Johny Vencios Carvalho 
da Silva, CPF: 018.285.294-60 (Pela contratada). 

Coremas/PB, 03 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
EXTRATO DE ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO: 20501/2020 / OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CON-

TRATO ORIGINAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE 
COXIXOLA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 889155/2019/MDR/CAIXA / CON-
TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA – NELSON JOSÉ NEVES HONORATO / 
CONTRATADO: F V DOS SANTOS EIRELI – CNPJ SOB O Nº 33.665.164/0001-97 / PERÍODO: 
02/04/2021 A 02/10/2021 / DATA DA ASSINATURA: 02/04/2021 / AMPARO LEGAL: LEI Nº 8.666 
DE 21.06.93. ART. 57, § 1º, INCISO VI. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2021, que objetiva: Aquisição de veículo para 
uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FIORI VEICOLO S.A - R$ 55.740,00.

Dona Ines - PB, 27 de Agosto de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
CONVOCAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2021
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar Reforma geral/recuperação 

das 16 escolas ativas da Rede Municipal de Educação de Dona Inês e das suas áreas de recreação. 
A Prefeitura Municipal de Dona Inês, através da Comissão Permanente de Licitação, convoca as 
empresas: LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, que apresentou o menor valor 
no lotes: 1 - 2 - 4 - 5 e VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI,  que apresentou o menor valor 
no lotes: 3 - 6 - 7, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar junto a esta Comissão, esclarecimento 
sobre a divergência entre os preços unitários das propostas e os preços unitários especificados 
pelos sistemas de referência orçamentária (SINAPI e ORSE), sendo necessário que as empresas 
forneçam as composições unitárias mostrando as referidas mudanças que justifiquem a alterações 
dos valores, sob pena de desclassificação da propostas. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona 
Ines - PB, no horário das 07:00 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33771025. E-mail: 
licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 28 de Agosto de 2021
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de veículo para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste 
Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2021. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município de Dona Ines: 12.361.0238.1006 Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des 
Escolares Municipais. 4490.52.99.1111/1124 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona 
Inês e: CT Nº 00127/2021 - 30.08.21 - FIORI VEICOLO S.A - R$ 55.740,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO - R$ 162.528,00

Gado Bravo - PB, 30 de Agosto de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Gado Bravo: 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1004.2022 – Manter as Atividades 
do Fundo Municipal de Saúde Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serv. De Terc. Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: CT Nº 06401/2021 - 30.08.21 - NIVAN BEZERRA DA 
COSTA NETO - R$ 162.528,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP  Nº 00093/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 08h30min, do dia 15 de Setembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando Registro de preços para Aquisições  
parceladas de Materiais de Limpeza (itens fracassados) para melhor atender as necessidades da 
administração municipal, conforme termo de referência  Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E -mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 30 de Agosto de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-  Nº 00095/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 08h30min, do dia 16 de Setembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando Contratação de empresa especializada 
em assessoria na área de educação  para atender as demandas conforme solicitação. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. E -mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 30 de Agosto de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-  Nº 00096/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 10h00min, do dia 16 de Setembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando Aquisições parceladas de fraldas 
infantis para atender as demandas de crianças portadoras de microcefalia. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E 
-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 30 de Agosto de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL- Nº 00094/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 13h30min, do dia 15 de Setembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando Aquisições parceladas de Materiais 
Esportivos diversos para melhor atender as demandas da Administração Municipal, conforme termo 
de referência  Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E -mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 30 de Agosto de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 20.09.2021 às 13h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 09.2021, destinada a Construção da 1ª etapa das calçadas do 
canal do Juá – Av. Juscelino Kubitschek, Canal do Juá, em Guarabira/PB. Dotação consignada no 
orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no 
endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 30 de Agosto de 2021
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão
REPUBLICADO POR CORREÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
REPUBLICAÇÃO POR CORREÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Próteses dentárias totais removíveis superiores e infe-

riores, destinadas a atender a população carente do município, conforme termo de referência. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00078/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 
3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 
00354/2021 - 13.08.21 - MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR - R$ 104.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00005/2021, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0015/2021, DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPO-
RÃ – PB, COM O INTUITO DE REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO 
ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIAS; RATIFICO o correspondente procedimento em 
favor de: JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - R$ 952.247,75.

Gurinhém - PB, 06 de Agosto de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 31 de agosto de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00005/2021, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0015/2021, DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPO-
RÃ – PB, COM O INTUITO DE REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO 
ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIAS; RATIFICO o correspondente procedimento em 
favor de: JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - R$ 952.247,75.

Gurinhém - PB, 06 de Agosto de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
REVOGAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00004/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente a Chamada Pública de Serviço nº 00004/2021, que objetiva: Credenciamento de pessoa 
jurídica especializada, para prestação de serviços de ressonância magnética, tomografia, radiologia, 
endoscopia digestiva alta e exames laboratoriais diversos, a fim de atender as necessidades da 
população de Ingá e dos municípios pactuados, e as demandas da Secretaria de Saúde deste Muni-
cípio; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público.

Ingá - PB, 30 de Agosto de 2021
ROBÉRIO LOPES BURITY

Prefeito

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna público que recebeu da SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, a Autorização 

Ambiental N° 702/2021 para Complexo Turístico, Esportivo para Inclusão Social – CAT – Centro de 
Apoio Turístico – PCD – Pessoa com Deficiência, em João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 039774/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.025/2021
DATA DE ABERTURA: 14/09/2021 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 892693, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decretos Municipais nº 
4.985/2003, 7.884/2013, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993. Chave CGM: 
AZHK-8G3X-XFL7-PS2O.

João Pessoa, 30 de Agosto de 2021. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 039774/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.025/2021
DATA DE ABERTURA: 14/09/2021 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 892693, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decretos Municipais nº 
4.985/2003, 7.884/2013, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993. Chave CGM: 
AZHK-8G3X-XFL7-PS2O.

João Pessoa, 30 de Agosto de 2021. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.017/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/050864
CHAVE CGM: 30AU-P8YH-TZ1A-380G

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da Concor-
rência Pública Nº 07.017/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de 
Engenharia para Execução dos Serviços de Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações 
e Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental 
(EMEF): Índio Piragibe, Frei Albino e General Rodrigo Otávio em João Pessoa/PB - LOTE 07. Da 
análise das propostas de preços oferecida pela parte interessada e na forma de toda fundamentação 
exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou CLASSIFICADAS as empresas 
1ª) AJP Engenharia Ltda – EPP.  - CNPJ  Nº 08.978.001/0001-17, com o valor global ofertado 
de  R$ 3.722.188,84; 2ª) Construtora Torreão Villarim Ltda.-  CNPJ  Nº 41.203.514.0001-21, com 
o valor ofertado de R$ 3.895,156,89; 3ª) FA Construções e Comércio Ltda - EPP .  - CNPJ  Nº 
10.872.280/0001-81, com o valor ofertado de R$ 3.908.683,84; 4ª) Arko Construções Ltda.  -  CNPJ  
Nº 10.715.077/0001-00, com o valor ofertado de R$ 3.953,976,99; 5ª) EBS Construções e Refor-
mas  -  CNPJ  Nº 25.157.541/0001-59, com o valor global ofertado de R$ 4.054.290,00; 6ª) L&L 
Construções e Serviços Eireli -  CNPJ  Nº 18.833.963/0001-31 com o valor global ofertado de R$ 
4.068.010,50 7ª) CCF – Construtora Campos Filho Ltda - EPP -  CNPJ  Nº 06.154.980.0001-63 com 
o valor global ofertado de R$ 4.219.308,37; 8ª)BETA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA – CNPJ 
09.221.904/0001-11, com o valor ofertado de R$ 4.508.283,30. Em cumprimento aos princípios 
constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a 
decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na 
forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 
2021/050864, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode 
ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 30 de agosto de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 05.649/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.035/2021

CHAVE CGM: 745Y-U2EO-SWY2-UMCV
DATA DE ABERTURA: 14/09/2021 – ÀS: 09:30hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGEN-

TES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, 
DE IONOGRAMA (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HE-
MOSTASIA (COAGULAÇÃO) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da sua Pregoeira, Sra. Rayza 
Crispim Andrade torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na moda-
lidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: ORDINÁRIOS/SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 
9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 30 de Agosto de 2021.
Rayza Crispim Andrade

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 05.649/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.035/2021

CHAVE CGM: 745Y-U2EO-SWY2-UMCV
DATA DE ABERTURA: 14/09/2021 – ÀS: 09:30hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGEN-

TES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA REDE LABORATORIAL MUNICIPAL, 
DE IONOGRAMA (DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ELETRÓLITOS) E AVALIAÇÃO DA HE-
MOSTASIA (COAGULAÇÃO) COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da sua Pregoeira, Sra. Rayza 
Crispim Andrade torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na moda-
lidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: ORDINÁRIOS/SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 
9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 30 de Agosto de 2021.
Rayza Crispim Andrade

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
PROCESSO N.º 040/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00023/2021
OBJETO: Contratação de empresa para troca de outdoor, confecção de placas de identificação 

e plotagem de veículos, para atender as necessidades das Secretarias de: Saúde, Educação, 
Agricultura e Administração do Município de Juarez Távora.

 HOMOLOGAÇÃO
 Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório 

em epígrafe a empresa ISRAEL SILVA FERREIRA, no valor total de R$ 16.935,00 (Dezesseis mil 
novecentos e trinta e cinco reais). 

Juarez Távora(PB), 27 de agosto de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
PROCESSO N.º 043/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00024/2021
OBJETO: Aquisição de recarga de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo (gás de cozinha) de 

13 kg e vasilhames de 13 kg, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município 
de Juarez Távora.

 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em 

epígrafe a empresa JL COMÉRCIO DE GLP LTDA, no valor total de R$ 77.100,00 (Setenta e sete 
mil e cem reais). 

Juarez Távora(PB), 27 de agosto de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 63/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00023/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: ISRAEL SILVA FERREIRA, CNPJ nº 18.989.381/0001-49.
OBJETO: Contratação de empresa para troca de outdoor, confecção de placas de identificação 

e plotagem de veículos, para atender as necessidades das Secretarias de: Saúde, Educação, 
Agricultura e Administração do Município de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 16.935,00 (Dezesseis mil novecentos e trinta e cinco reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, MDE, QSE, PAB, ESF, FMS, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 27/08/2021 a 31/12/2021.

Juarez Távora(PB), 27 de agosto de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 64/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00024/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: JL COMÉRCIO DE GLP LTDA, CNPJ nº 32.654.646/0001-89.
OBJETO: Aquisição de recarga de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo (gás de cozinha) de 

13 kg e vasilhames de 13 kg, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município 
de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 77.100,00 (Setenta e sete mil e cem reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, MDE, EJA, QSE, FMAS, CRAS, PBF, FMS, PAB, ESF, 

FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 27/08/2021 a 31/12/2021.

Juarez Távora(PB), 27 de agosto de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021
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 
13 de Setembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Transporte de 
profissionais da saúde e pacientes. 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. 

Juazeirinho - PB, 30 de Agosto de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP000017/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP000017/2021, 
que objetiva: Contratação de serviços especializados na realização de exames de Mamografia 
Bilateral e Unilateral, realizados através de Unidade Móvel, para atendimento a usuários do muni-
cípio de Logradouro, a ser realizado no dia 08 de setembro de 2021 ; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR 
IMAGEM LTDA- R$ 3.600,00 – CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA.

Logradouro - PB, 30 de agosto de 2021.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços especializados na realização de exames de Mamografia Bila-
teral e Unilateral, realizados através de Unidade Móvel, para atendimento a usuários do município 
de Logradouro, a ser realizado no dia 08 de setembro de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP000017/2021. RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS - Dotação 
consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Ter-
ceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LOGRADOURO e R$ 3.600,00 – CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS 
POR IMAGEM LTDA - CT Nº 00080/2021 – 30.08.2021.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021

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 
13 de Setembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Transporte de 
profissionais da saúde e pacientes. 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. 

Juazeirinho - PB, 30 de Agosto de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021.129/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021
OBJETIVO: Contratação de Empresa Especializada para a Conclusão dos serviços de obra  

para REFORMA DA CRECHE SALVELINA C. DE SOUSA, localizada no município de Malta-PB.
Reunião: Será às 09:00h do dia 15 de setembro de 2021 na sala da CPL, informação no ende-

reço sala da CPL, que está funcionando provisoriamente no (Prédio da antiga Camara Municipal) 
localizado a  Rua Avelino Marques de Sousa nº 45, centro de 07 as 12:00h, no e-mail diariopmm@
gmail.com site do http://malta.pb.gov.br http://www.tce.pb.gov.br,

Malta-PB, 26 de agosto de 2021
Josélia dos Santos Pereira

Presidente /PMM
DE JUAZEIRINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00002/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para conheci-

mento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00002/2021, que tem como 
objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma de Escolas da Zona Rural do Município 
de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária, o Resultado do Julgamento da Documentação de 
Habilitação do referido processo realizado pela comissão de licitação. Considerações da Comissão: 
Empresas HABILITADAS por cumprirem todas as exigências do edital: CHS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ: 07.638.122/0001-57; DEL ENGENHARIA  CNPJ: 17.415.492/0001-
33; E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 17.560.794/0001- 40; FBS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 30.233.033/0001-42; GR CONSTRUÇÕES CNPJ: 
27.450.426/0001-01; INPREL  CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 03.757.786/0001-
84; JOTAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA CNPJ: 40.065.143/0001-04; MENDES 
& FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 26.781.189/0001-90; TORRES E ANDRADE CONS-
TRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ: 21.933.413/0001-07; VALMIR 
ALVES DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 32.218.546/0001-00. Licitantes Inabilitados 
por não atenderem o disposto no instrumento convocatório:  - EOS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS 
E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ:29.656.195/0001-04 – não apresentou Declaração de inexistência 
de parentesco (item 8.6.5) e não apresentou declaração que o engenheiro passará 02 dias na 
obra (item 8.6.7); SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.031.903/0001-44 – não 
apresentou prestação de garantia (item 8.4.3);  - SERTÃO PRÉ-MOLDADOS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 19.008.742/0001-91 – não apresentou Termo de Abertura e Enceramento 
do Livro Diário conforme exigência do item 8.4.2;  Apresentou Certidão Municipal Vencida (item 8.3.4, 
porém se enquadra na condição de ME); Licitante Habilitado com restrição: EKS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 02.750.635/0001-31 – licitante apresentou Certidão de Dívida com a 
União Vencida, sendo que comprovou condição de ME, assim se for consagrado vencedor será 
concedido prazo nos termos da Lei 123/2006 para apresentação de documento válido. A comissão 
de licitação informa ainda aos licitantes que as documentações estão a disposição dos mesmos 
e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o 
que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da comissão 
de licitação situada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 27 de Agosto de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR 

 PRESIDENTE DA CPL/PMM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N°. 00005/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Rosas, s/n Centro, Manaíra/PB, às 10:00 horas do dia 21 de setembro de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para Recuperação em paralelepípedo e esgotamento sanitário nas principais vias do Município de 
Manaíra/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 8.666/93 e suas 
alterações e demais normas aplicáveis. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 30 de  Agosto de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021 SRP
Torna público que do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Antônio Mariz 

89 - Centro - Matinhas - PB, que a licitação  que tem como objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVIAS marcada com data de aber-
tura às 15:00 horas do dia 08 de setembro de 2021, por meio do site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, fica adiada para a data de abertura: 15:00 horas do dia 14 de setembro de 2021, 
por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 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 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, 
alterada. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 36371001. E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Edital: /https://tce.pb.gov.br/; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Matinhas - PB, 30 de agosto de 2021
GLERYSTON MAXWELL MARQUES DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min do dia 10 de Setembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Medicamentos 
diversos, para a Farmácia Básica e Postos de Saúde, objetivando melhor atender a população até 
Dezembro de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Mulungu - PB, 30 de Agosto de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min do dia 13 de Setembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parcelas de Materiais Médicos 
Hospitalares, destinados ao atendimento da população até dezembro de 2021. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Mulungu - PB, 30 de Agosto de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min do dia 14 de Setembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICA-
MENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICIPIO DE MULUNGU. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 30 de Agosto de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI-EPP
OBJETO: contratação de empresa para locação de softwares na área pública para atende as 

necessidades do município de Olho D’água-PB.
Valor global R$ 13.750,00 (treze mil e setecentos e cinquenta reais).

Olho d´Água - PB, 30 de Agosto de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: FRAN INFORMATICA LTDA
OBJETO: contratação de empresa para locação de softwares na área pública para atende as 

necessidades do município de Olho D’água-PB.
Valor global R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais).

Olho d´Água - PB, 30 de Agosto de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
OBJETO: contratação de empresa para locação de softwares na área pública para atende as 

necessidades do município de Olho D’água-PB.
Valor global R$ 13.000,00 (treze mil reais)

Olho d´Água - PB, 30 de Agosto de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

CAMARA MUNICIPAL DE PATOS
GABINETE DA PRESIDENTE

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021

A Presidente da Câmara Municipal de Patos, torna público nos termos do art. 49 da Lei 
8.666/93 atualizada, a Revogação do processo acima cujo objeto era Contratação de serviços de 
acompanhamento, criação, alimentação, análise e realização de monitoramento, de conteúdo para 
divulgações em internet da CONTRATANTE, conforme especificação no edital e seus anexos, por 
razões de interesse público.

INFORMAÇÕES: No horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado 
e através do e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.com.

Patos-PB, 30 de agosto de 2021
VALTIDE PAULINO SANTOS

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 00032/2021
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 0032/2021, cujo objeto 
serviços de vulcanização e troca de pneus dos veículos do município de Pedra Branca. Tem como 
vencedora: MORGANA RAIMUNDO DA SILVA - ME- CNPJ Nº 40.605.606/0001-75 com o valor 
global de R$ 41.415,00 (quarenta e um mil e quatrocentos e quinze reais).

Pedra Branca-PB, 30 de agosto de 2021
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00044/2021, em favor da empresa ROBSON SULLIVAN RIBEIRO 
NOGUEIRA – ME; CNPJ nº 19.030.953/0001-20, tendo como objeto a Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de Dedetização, desratização, descupinização em todo 
madeiramento, desinsetização, desalojamento de aves e morcegos, nas áreas internas e externas 
das 11 unidades escolares do Município de Piancó-PB. Com o Valor Global Estimado de R$ 7.000,00 
(sete mil reais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme 
art. 64, caput, da lei nº 8.666/93.  

Piancó-PB, em 30 de agosto de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00038/2021, de 
acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de En-
cerramento. Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa LUIZ ANTONIO MEIRA 
ACCIOLY CONSULTORIO MEDICO EIRELI – ME - CNPJ nº 29.764.078/0001-64, com o Valor 
Mensal Estipulado de R$ 22.999,14 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e quatorze 
centavos) e o Valor Global Estipulado de R$ 275.993,28 (duzentos e setenta e cinco mil, nove-
centos e noventa e três reais e vinte e oito centavos), com o objeto a Contratação para prestação 
de serviços especializados na área de saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, 
PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, atendendo as necessidades do Município de 
Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2021.

Piancó – PB, em 30 de agosto de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00039/2021, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa RODRIGO DE MEDEIROS FINI-
ZOLA LTDA – ME - CNPJ nº 43.056.416/0001-34, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 16.749,61 
(dezesseis mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos) e o Valor Global 
Estipulado de R$ 66.998,44 (sessenta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e 
quatro centavos), com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área 
de saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS 
para o SAMU/UPA, atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada 
Pública 00001/2021.

Piancó – PB, em 30 de agosto de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00040/2021, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa RODRIGO DE MEDEIROS FINI-
ZOLA LTDA – ME - CNPJ nº 43.056.416/0001-34, com o Valor Mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais) e o Valor Global Anual de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) com o objeto a Contratação de 
pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documentação, para prestação de serviços 
especializados de Médico para Programa de Saúde da Família (PSF) atendendo as necessidades 
do Município de Piancó-PB, referente a CHAMADA PÚBLICA N° 00002/2021.

Piancó – PB, em 30 de agosto de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00040/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: RODRIGO DE MEDEIROS FINIZOLA LTDA – ME - CNPJ nº 43.056.416/0001-34.
OBJETIVO: Contratação de pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documen-

tação, para prestação de serviços especializados de Médico para Programa de Saúde da Família 
(PSF) atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a CHAMADA PÚBLICA 
N° 00002/2021. 

VALOR MENSAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Piancó – PB, em 30 de agosto de 2021.  
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00039/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: RODRIGO DE MEDEIROS FINIZOLA LTDA – ME - CNPJ nº 43.056.416/0001-34. 
OBJETIVO: Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2021.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 16.749,61 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e nove 
reais e sessenta e um centavos). 

VALOR GLOBAL ESTIPULADO: R$ 66.998,44 (sessenta e seis mil, novecentos e noventa e 
oito reais e quarenta e quatro centavos).

Piancó – PB, em 30 de agosto de 2021. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00038/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY CONSULTORIO MEDICO EIRELI – ME - 

CNPJ nº 29.764.078/0001-64.
OBJETIVO: Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2021.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 22.999,14 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e nove 
reais e quatorze centavos). 

VALOR GLOBAL ESTIPULADO: R$ 275.993,28 (duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e 
noventa e três reais e vinte e oito centavos).

Piancó – PB, em 30 de agosto de 2021. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00044/2021.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA – ME; CNPJ nº 19.030.953/0001-20.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Dedetização, 

desratização, descupinização em todo madeiramento, desinsetização, desalojamento de aves e 
morcegos, nas áreas internas e externas das 11 unidades escolares do Município de Piancó-PB.  

Valor Global Estimado: R$ 7.000,00 (sete mil reais).   
Piancó-PB, em 30 de agosto de 2021.   

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, BANCOS MO-
DELO TAMANDUÁ E EM CONCRETO DESTINADAS PARA PRAÇAS E ORGÃOS PÚBLICOS, DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 
CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 15 de setembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.
br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 30 de agosto de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 

Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de veículos 
tipo passeio, destinado a atender a demandas operacionais do Municipio de Riachão do Bacamarte. 
Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 15 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: 
10:10 horas do dia 15 de Setembro 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33161070. E-mail: 
cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.
com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Riachao do Bacamarte - PB, 30 de Agosto de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 

Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de Preços 
para Aquisição de kits escolares básicos e Mochilas escolares para os alunos da rede municipal 
pertencentes a este Município, de acordo com a solicitação da Secretaria de Educação deste Mu-
nicípio. Abertura da sessão pública: 11:30 horas do dia 15 de Setembro de 2021. Início da fase de 
lances: 11:40 horas do dia 15 de Setembro 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 7.892/13; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Riachao do Bacamarte - PB, 30 de Agosto de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 

Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de Preços 
para Aquisição de kits escolares básicos e Mochilas escolares para os alunos da rede municipal 
pertencentes a este Município, de acordo com a solicitação da Secretaria de Educação deste Mu-
nicípio. Abertura da sessão pública: 11:30 horas do dia 15 de Setembro de 2021. Início da fase de 
lances: 11:40 horas do dia 15 de Setembro 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 7.892/13; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Riachao do Bacamarte - PB, 30 de Agosto de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMA PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 
MUNICIPIO DE SANTA HELENA–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 109.997,08.

Santa Helena - PB, 30 de Agosto de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMA PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 
MUNICIPIO DE SANTA HELENA–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 109.997,08.

Santa Helena - PB, 30 de Agosto de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMA PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 
MUNICIPIO DE SANTA HELENA–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 109.997,08.

Santa Helena - PB, 30 de Agosto de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021.
1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - GLOBAL COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 
17.892.706/0001-08 - Valor R$: 7.020,00. - HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS – EIRELI 
- CNPJ: 20.873.342/0001-23 - Valor R$: 2.140,00. - LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES 
LTDA - CNPJ: 33.932.061/0001-46 - Valor R$: 7.800,00. - MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA 
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - CNPJ: 23.708.247/0001-62 - Valor R$: 476.849,00. 
- MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 31.202.451/0001-35 - Valor 
R$: 9.250,00. - MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ: 07.631.411/0001-24 - Valor R$: 
9.371,00. - OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 07.324.070/0001-44 - 
Valor R$: 48.872,00. - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - CNPJ: 
33.613.876/0001-62 - Valor R$: 2.550,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 20 de agosto de 2021.
CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A URBANIZAÇÃO COM REMOÇÃO E 
APLICAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DA RUA CÂNDIDO JOSÉ BEZERRA, LOCALIZADA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA APODI LTDA - R$ 27.690,66.

São João do Tigre - PB, 16 de Julho de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO CENTRO VOCACIONAL 
TECNOLÓGICO XUCURUS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA 
APODI LTDA - R$ 52.140,54.

São João do Tigre - PB, 16 de Julho de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 

DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respec-
tivo valor total da contratação: R S CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 115.566,58. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. 

São João do Tigre - PB, 30 de Agosto de 2021.
ZENON FLORÊNCIO LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A URBANIZAÇÃO COM 
REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DA RUA CÂNDIDO JOSÉ BEZERRA, LOCALI-
ZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00002/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 
DOTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO: 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15 451 2038 
1009 – CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO–FIO E LINHA DÁGUA – 4.4.90.51 
– OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 06901/2021 - 16.07.21 - 
CONSTRUTORA APODI LTDA - R$ 27.690,66.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO CENTRO 
VOCACIONAL TECNOLÓGICO XUCURUS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 
TIGRE – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 15 451 3008 1043 – CONSTRUÇÃO DE 
CENTRO DE MÚLTIPLO USO – 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre 
e: CT Nº 07001/2021 - 16.07.21 - CONSTRUTORA APODI LTDA - R$ 52.140,54.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço 
item a item, para aquisição de brinquedos para atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Trabalho e Ação Social e  dos Programas Sociais, SCFV, CRAS, NACAP, Criança Feliz, crianças e 
famílias beneficiadas do Programa Bolsa Família e inscritas no Cadastro Único   que se encontra 
na vulnerabilidade social,  às 13:30 horas do dia 14 de setembro de 2021, na sala da CPL, Pre-
feitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 008/09. 
Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 30 de Agosto de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço 
item a item, para aquisição de brinquedos para atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Trabalho e Ação Social e  dos Programas Sociais, SCFV, CRAS, NACAP, Criança Feliz, crianças e 
famílias beneficiadas do Programa Bolsa Família e inscritas no Cadastro Único   que se encontra 
na vulnerabilidade social,  às 13:30 horas do dia 14 de setembro de 2021, na sala da CPL, Pre-
feitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 008/09. 
Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 30 de Agosto de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00007/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, através de sua Comissão Permanente 

de Licitação - CPL, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que fará realizar às 09:00 horas 
do dia 15 de Setembro de 2021, abertura da sessão pública, na Modalidade Tomada de Preços, 
com objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de Creche Pré-
-Escola - Projeto Tipo 1 (Pré-Obra ID: 3027708), no Município de São José de Piranhas – PB. Os 
interessados poderão retirar o Edital e Anexos na sede da Prefeitura Municipal (sala da CPL), 
localizada à Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB, ou ainda pelos meios virtuais 
disponíveis: E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com e Site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB, em 30 de Agosto de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00038/2021, no dia 13 de Setembro de 2021, às 09h30min, na Sala da CPL, prédio da Prefeitura 
Municipal, Rua Inácio Lira, 363, Centro - São José de Piranhas-PB. OBJETO: Contratação de serviços 
para Transporte Escolar atendendo as demandas do Município de São José de Piranhas–PB. Os 
interessados poderão retirar o edital e Anexos na sede da Prefeitura Municipal, sala da CPL e/ou ainda 
pelos meios virtuais disponíveis: E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com e Site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas- PB, 30 de Agosto de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, comunica aos interessados que o pregão presencial que 

seria realizado no dia 10 de Setembro de 2021, será adiado para o dia 13 de Setembro de 2021 às 
09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação 
de empresa para aquisição de Tubos de Concreto (MANILHA), para atender as necessidades 
da Secretaria de Obras e Urbanismos e transportes. 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 10/09; Decreto Municipal nº 00023/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. 
E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 30 de Agosto de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Locação de softwares para sistemas: 
Contabilidade Pública, Transparência Municipal e Apropriação de Custos, que tem como objetivo 
suprir as necessidades das Secretarias que integram esta Entidade Pública. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 15 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@
gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 27 de Agosto de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: Aquisições parceladas de 
medicamentos diversos de A a Z, da Linha ABCFarma constantes na Tabela, mediante solicitação 
diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer na sede do município. Tipo de Julgamento: maior 
percentual de desconto ofertado. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 17 de Setembro 
de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 30 de Agosto de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pra-

ça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
MECANIZADA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 16 de Setembro de 2021. Início da 
fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3378–1029. E-
-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.
br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 30 de Agosto de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUSINESS INTELLIGENCE, PARA DAR ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM AUDITORIA GERENCIAL DAS INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM 
SAÚDE COM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS; ADJUDICO o seu objeto a: FREIRE 
& MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 6.400,00.

Tacima - PB, 30 de Agosto de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPAEAMENTO ASFÁL-
TICO NO MUNICÍPIO DE TACIMA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2019. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00093/2019 - Tcpav - Tecnologia Em Construcao e Pavi-
mentacao Eireli - 4º Aditivo - prorroga o prazo por mais 5 meses. ASSINATURA: 05.08.21

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde,modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização 
de pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá 
a partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2173200 CPF: 405391484XX, CONTRATO: 4103184 CPF: 913942873XX, CON-
TRATO: 6202702 CPF: 768987334XX, CONTRATO: 6103335 CPF: 053344684XX, CONTRATO: 
2164882 CPF: 020784214XX, CONTRATO: 2118518 CPF: 122341524XX, CONTRATO: 2232956 
CPF: 023927204XX, CONTRATO: 2117115 CPF: 081991454XX, CONTRATO: 21102898 CPF: 
058654404XX, CONTRATO: 2606027 CPF: 169191184XX, CONTRATO: 0503654 CPF: 
759597474XX, CONTRATO: 0200133 CPF: 323396234XX, CONTRATO: 2193870 CPF: 
095108084XX, CONTRATO: 0501136 CPF: 929932494XX, CONTRATO: 2401984 CPF: 
175824244XX, CONTRATO: 2179223 CPF: 703344824XX, CONTRATO: 2129728 CPF: 
918293484XX, CONTRATO: 2228770 CPF: 139039994XX, CONTRATO: 2232899 CPF: 
713670124XX, CONTRATO: 2210122 CPF: 129365904XX, CONTRATO: 2607963 CPF: 
171787254XX, CONTRATO: 2602621 CPF: 840767804XX, CONTRATO: 2132944 CPF: 
861152745XX, CONTRATO: 2175552 CPF: 826955714XX, CONTRATO: 21100091 CPF: 
132760854XX, CONTRATO: 2143632 CPF: 084148484XX, CONTRATO: 2125879 CPF: 
933591955XX, CONTRATO: 2233976 CPF: 124643564XX, CONTRATO: 1200693 CPF: 
041703854XX, CONTRATO: 2222908 CPF: 021503274XX, CONTRATO: 4100934 CPF: 
010443564XX, CONTRATO: 2238058 CPF: 090683494XX, CONTRATO: 2134272 CPF: 
884234094XX, CONTRATO: 4102563 CPF: 518831394XX, CONTRATO: 2153400 CPF: 
139400824XX, CONTRATO: 6104375 CPF: 806268234XX, CONTRATO: 2180068 CPF: 
036214234XX, CONTRATO: 0503489 CPF: 011701754XX, CONTRATO: 2110907 CPF: 
107076674XX, CONTRATO: 0212596 CPF: 251525214XX, CONTRATO: 6105819 CPF: 
162370644XX, CONTRATO: 2207680 CPF: 042102654XX, CONTRATO: 2105513 CPF: 
885106204XX, CONTRATO: 2215051 CPF: 034617584XX, CONTRATO: 0500179 CPF: 
552420814XX, CONTRATO: 1213157 CPF: 022758424XX, CONTRATO: 4104006 CPF: 
276436704XX, CONTRATO: 4101153 CPF: 509904384XX, CONTRATO: 2237277 CPF: 
081674574XX, CONTRATO: 4104052 CPF: 059816824XX, CONTRATO: 0228211 CPF: 
021813284XX, CONTRATO: 2100564 CPF: 109155824XX, CONTRATO: 1202867 CPF: 
205142984XX, CONTRATO: 2610848 CPF: 092697234XX, CONTRATO: 2172913 CPF: 
134471914XX, CONTRATO: 4201039 CPF: 035997094XX, CONTRATO: 2209269 CPF: 
398657624XX, CONTRATO: 2213415 CPF: 132604784XX, CONTRATO: 2602272 CPF: 
137949274XX, CONTRATO: 2202405 CPF: 109172654XX, CONTRATO: 0503742 CPF: 
008704794XX, CONTRATO: 2600754 CPF: 143808224XX, CONTRATO: 2132121 CPF: 
057508014XX, CONTRATO: 6201114 CPF: 415111664XX, CONTRATO: 2228948 CPF: 
320933108XX, CONTRATO: 2140015 CPF: 105638404XX, CONTRATO: 2210629 CPF: 
587263732XX, CONTRATO: 2124362 CPF: 103862994XX, CONTRATO: 2172664 CPF: 
095718344XX, CONTRATO: 0505828 CPF: 160608144XX, CONTRATO: 2135992 CPF: 
110391644XX, CONTRATO: 2222036 CPF: 836582545XX, CONTRATO: 4200770 CPF: 
062606184XX, CONTRATO: 1214610 CPF: 364237694XX, CONTRATO: 2193234 CPF: 
036147364XX, CONTRATO: 0503210 CPF: 379712554XX, CONTRATO: 2600011 CPF: 
122417424XX, CONTRATO: 4200282 CPF: 052781674XX, CONTRATO: 2120562 CPF: 
145830694XX, CONTRATO: 2201467 CPF: 007936674XX, CONTRATO: 6105180 CPF: 

467734014XX, CONTRATO: 2606162 CPF: 138171584XX, CONTRATO: 6103417 CPF: 
034041904XX, CONTRATO: 1214407 CPF: 503919254XX, CONTRATO: 2117345 CPF: 
179579664XX, CONTRATO: 2126055 CPF: 008731724XX, CONTRATO: 0503501 CPF: 
874027938XX, CONTRATO: 4200547 CPF: 072417204XX, CONTRATO: 2169421 CPF: 
522200104XX, CONTRATO: 1201734 CPF: 010641724XX, CONTRATO: 2145064 CPF: 
064930634XX, CONTRATO: 6106777 CPF: 009987724XX, CONTRATO: 2160921 CPF: 
704288264XX, CONTRATO: 0505671 CPF: 363148114XX, CONTRATO: 0501463 CPF: 
685839664XX, CONTRATO: 2401332 CPF: 009801864XX, CONTRATO: 6101754 CPF: 
008666234XX, CONTRATO: 2195546 CPF: 702737754XX, CONTRATO: 2131941 CPF: 
066461684XX, CONTRATO: 6200452 CPF: 009543354XX, CONTRATO: 6102445 CPF: 
910442354XX, CONTRATO: 6105958 CPF: 059673804XX, CONTRATO: 6104444 CPF: 
012908464XX, CONTRATO: 6101030 CPF: 380415704XX, CONTRATO: 2610099 CPF: 
715024404XX, CONTRATO: 2402149 CPF: 097629604XX, CONTRATO: 2170963 CPF: 
093065314XX, CONTRATO: 2150256 CPF: 105789344XX, CONTRATO: 2206303 CPF: 
071323974XX, CONTRATO: 2226018 CPF: 701125554XX, CONTRATO: 2219233 CPF: 
110383774XX, CONTRATO: 2146404 CPF: 000235484XX, CONTRATO: 2153849 CPF: 
104379614XX, CONTRATO: 6103492 CPF: 141938844XX, CONTRATO: 2188539 CPF: 
713932924XX, CONTRATO: 2163863 CPF: 409068844XX, CONTRATO: 2158184 CPF: 
121758334XX, CONTRATO: 5102901 CPF: 076901724XX, CONTRATO: 2142948 CPF: 
711117064XX, CONTRATO: 2140141 CPF: 113473604XX, CONTRATO: 2207747 CPF: 
111476854XX, CONTRATO: 0501050 CPF: 450680974XX, CONTRATO: 2197260 CPF: 
071437434XX, CONTRATO: 2199444 CPF: 104389144XX, CONTRATO: 2610696 CPF: 
054574302XX, CONTRATO: 2170976 CPF: 853682104XX, CONTRATO: 5102716 CPF: 
299425274XX, CONTRATO: 0200434 CPF: 549394454XX, CONTRATO: 0303610 CPF: 
264128294XX, CONTRATO: 2172369 CPF: 063916984XX, CONTRATO: 2205452 CPF: 
789676194XX, CONTRATO: 2170262 CPF: 278350574XX, CONTRATO: 0501506 CPF: 
010911628XX, CONTRATO: 6107565 CPF: 027222904XX, CONTRATO: 2120436 CPF: 
109596964XX, CONTRATO: 2602482 CPF: 708149284XX, CONTRATO: 2201076 CPF: 
700352514XX, CONTRATO: 1207282 CPF: 674671134XX, CONTRATO: 2602523 CPF: 
025234354XX, CONTRATO: 0501340 CPF: 759598364XX, CONTRATO: 2179805 CPF: 
712248094XX, CONTRATO: 1214560 CPF: 204332204XX, CONTRATO: 2140260 CPF: 
111074374XX, CONTRATO: 0501670 CPF: 679843044XX, CONTRATO: 0247059 CPF: 
185993034XX, CONTRATO: 0303788 CPF: 049455643XX, CONTRATO: 2217965 CPF: 
712443504XX, CONTRATO: 2157257 CPF: 121968914XX, CONTRATO: 2113442 CPF: 
753675484XX, CONTRATO: 0505817 CPF: 064604244XX, CONTRATO: 1208529 CPF: 
308494384XX, CONTRATO: 2113557 CPF: 715391054XX, CONTRATO: 2612278 CPF: 
063767144XX, CONTRATO: 5300203 CPF: 338277614XX, CONTRATO: 2131252 CPF: 
073851824XX, CONTRATO: 2172910 CPF: 219415724XX, CONTRATO: 2229524 CPF: 
132435664XX, CONTRATO: 21100259 CPF: 139580944XX, CONTRATO: 2236509 CPF: 
708304454XX, CONTRATO: 2189093 CPF: 132221924XX, CONTRATO: 2172688 CPF: 
055929264XX, CONTRATO: 2238016 CPF: 167127804XX, CONTRATO: 0229121 CPF: 
467041914XX, CONTRATO: 2701875 CPF: 007601194XX, CONTRATO: 2108318 CPF: 
111114344XX, CONTRATO: 2137764 CPF: 030600194XX, CONTRATO: 2164784 CPF: 
105550524XX, CONTRATO: 2232710 CPF: 090238234XX, CONTRATO: 2152921 CPF: 
160157544XX, CONTRATO: 2151397 CPF: 676871724XX, CONTRATO: 1205742 CPF: 
032313304XX, CONTRATO: 2199037 CPF: 138997414XX, CONTRATO: 0504721 CPF: 
160308344XX, CONTRATO: 1209386 CPF: 025602834XX, CONTRATO: 2213378 CPF: 
342296127XX, CONTRATO: 0229170 CPF: 380228934XX, CONTRATO: 2172121 CPF: 
674036464XX, CONTRATO: 2143079 CPF: 070550984XX, CONTRATO: 21104279 CPF: 
422540604XX, CONTRATO: 2162407 CPF: 095305324XX, CONTRATO: 2178964 CPF: 
110245244XX, CONTRATO: 6103430 CPF: 033778876XX, CONTRATO: 2150693 CPF: 
031487007XX, CONTRATO: 0505618 CPF: 087611224XX, CONTRATO: 2400067 CPF: 
098424624XX, CONTRATO: 2159661 CPF: 027572434XX, CONTRATO: 2151624 CPF: 
069691544XX, CONTRATO: 2155978 CPF: 396397034XX, CONTRATO: 0245817 CPF: 
131715934XX, CONTRATO: 0500124 CPF: 251956544XX, CONTRATO: 2173711 CPF: 
964844544XX, CONTRATO: 0503527 CPF: 203210904XX, CONTRATO: 0502658 CPF: 
008226734XX, CONTRATO: 6200334 CPF: 060683494XX, CONTRATO: 2236998 CPF: 
101228224XX, CONTRATO: 2612350 CPF: 145455934XX, CONTRATO: 0506252 CPF: 
011075864XX, CONTRATO: 2219195 CPF: 424830184XX, CONTRATO: 2164897 CPF: 
121685024XX, CONTRATO: 2700493 CPF: 101082494XX, CONTRATO: 2606612 CPF: 
119219964XX, CONTRATO: 2119590 CPF: 072771094XX, CONTRATO: 6106223 CPF: 
000227534XX, CONTRATO: 2604109 CPF: 086760974XX, CONTRATO: 0245359 CPF: 
431723854XX, CONTRATO: 2171565 CPF: 159235294XX, CONTRATO: 2189004 CPF: 
007658404XX, CONTRATO: 2132243 CPF: 032264824XX, CONTRATO: 6202015 CPF: 
052697624XX, CONTRATO: 2180083 CPF: 104330924XX, CONTRATO: 4100810 CPF: 
007582144XX, CONTRATO: 2225543 CPF: 066838644XX, CONTRATO: 4102198 CPF: 
021390094XX, CONTRATO: 0500131 CPF: 063990724XX, CONTRATO: 2134985 CPF: 
045118594XX, CONTRATO: 4104514 CPF: 055861994XX, CONTRATO: 2195533 CPF: 
088764144XX, CONTRATO: 2213380 CPF: 076415104XX, CONTRATO: 2105505 CPF: 
788994864XX, CONTRATO: 6101022 CPF: 008631044XX, CONTRATO: 2185783 CPF: 
041690234XX, CONTRATO: 2122126 CPF: 713590014XX, CONTRATO: 2133237 CPF: 
690865674XX, CONTRATO: 2215974 CPF: 048127594XX, CONTRATO: 2176009 CPF: 
107343544XX, CONTRATO: 0503358 CPF: 009636484XX, CONTRATO: 2612633 CPF: 
169958044XX, CONTRATO: 21100826 CPF: 100363594XX, CONTRATO: 6103390 CPF: 
077619784XX, CONTRATO: 2168549 CPF: 111132394XX, CONTRATO: 2607361 CPF: 
164698714XX, CONTRATO: 2101618 CPF: 839908794XX, CONTRATO: 2103064 CPF: 
058881117XX, CONTRATO: 4104617 CPF: 468181624XX, CONTRATO: 2101419 CPF: 
102886924XX, CONTRATO: 2191431 CPF: 110534924XX, CONTRATO: 2612653 CPF: 
010808114XX, CONTRATO: 2701438 CPF: 172130664XX, CONTRATO: 2147327 CPF: 
049029624XX, CONTRATO: 2178466 CPF: 137679884XX, CONTRATO: 1200045 CPF: 
601281784XX, CONTRATO: 6101631 CPF: 041367934XX, CONTRATO: 2173807 CPF: 
055005644XX, CONTRATO: 2127591 CPF: 062146414XX, CONTRATO: 2161690 CPF: 
031015724XX, CONTRATO: 2188538 CPF: 149449054XX, CONTRATO: 2209662 CPF: 
118191014XX, CONTRATO: 2602399 CPF: 123754874XX, CONTRATO: 2238049 CPF: 
704616504XX, CONTRATO: 2126117 CPF: 010065874XX, CONTRATO: 2182709 CPF: 
085080554XX, CONTRATO: 2181330 CPF: 106994234XX, CONTRATO: 2226749 CPF: 
104646134XX, CONTRATO: 2231873 CPF: 116083854XX, CONTRATO: 2199548 CPF: 
122048124XX, CONTRATO: 6101243 CPF: 037516374XX, CONTRATO: 2220873 CPF: 
700478154XX, CONTRATO: 2500058 CPF: 138645394XX, CONTRATO: 6200190 CPF: 
012316014XX, CONTRATO: 6106215 CPF: 288306794XX, CONTRATO: 2208737 CPF: 
053220321XX, CONTRATO: 2612344 CPF: 022102374XX, CONTRATO: 2166516 CPF: 
236782914XX, CONTRATO: 0501231 CPF: 067648724XX, CONTRATO: 2109730 CPF: 
106808044XX, CONTRATO: 2133792 CPF: 089922734XX, CONTRATO: 2220380 CPF: 
601612484XX, CONTRATO: 0501465 CPF: 977971894XX, CONTRATO: 2171283 CPF: 
105032544XX, CONTRATO: 2700820 CPF: 045009344XX, CONTRATO: 2179536 CPF: 
104727474XX, CONTRATO: 2132298 CPF: 024401604XX, CONTRATO: 0503521 CPF: 
033452204XX, CONTRATO: 2228534 CPF: 067234424XX, CONTRATO: 2210368 CPF: 
136986574XX, CONTRATO: 1202788 CPF: 498947494XX, CONTRATO: 2229545 CPF: 
205571084XX, CONTRATO: 2160397 CPF: 129590344XX, CONTRATO: 21103131 CPF: 
204483764XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com aUnimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2217820 CPF: 115881984XX, CONTRATO: 2167865 CPF: 131022954XX, 
CONTRATO: 2608161 CPF: 012071124XX, CONTRATO: 21102033 CPF: 052955734XX, CON-
TRATO: 2612659 CPF: 171734624XX, CONTRATO: 2607461 CPF: 011696394XX, CONTRA-
TO: 2111864 CPF: 074705584XX, CONTRATO: 21105145 CPF: 134246554XX, CONTRATO: 
2608072 CPF: 126355054XX, CONTRATO: 2400791 CPF: 140199434XX, CONTRATO: 2128869 
CPF: 007411984XX, CONTRATO: 2230434 CPF: 703087634XX, CONTRATO: 4200026 CPF: 
037296734XX, CONTRATO: 4100137 CPF: 854982624XX, CONTRATO: 21104858 CPF: 
049130934XX, CONTRATO: 2111002 CPF: 118411444XX, CONTRATO: 2402142 CPF: 171658104XX, 
CONTRATO: 2607460 CPF: 685844904XX, CONTRATO: 5102714 CPF: 486841804XX, CON-
TRATO: 2234988 CPF: 173087744XX, CONTRATO: 2607298 CPF: 711428254XX, CONTRA-
TO: 2156734 CPF: 106850644XX, CONTRATO: 2179208 CPF: 107698244XX, CONTRATO: 
2603573 CPF: 111628344XX, CONTRATO: 0303800 CPF: 012209864XX, CONTRATO: 2233957 
CPF: 155829284XX, CONTRATO: 21100596 CPF: 409573904XX, CONTRATO: 2402012 
CPF: 132202534XX, CONTRATO: 21102527 CPF: 026925883XX, CONTRATO: 2610653 
CPF: 112486434XX, CONTRATO: 6203013 CPF: 052267894XX, CONTRATO: 2238188 CPF: 
117586144XX, CONTRATO: 2181952 CPF: 040070264XX, CONTRATO: 2230332 CPF: 
086113014XX, CONTRATO: 2163781 CPF: 106489714XX, CONTRATO: 2235749 CPF: 
174043424XX, CONTRATO: 2222860 CPF: 015395564XX, CONTRATO: 6106347 CPF: 
086936094XX, CONTRATO: 6107529 CPF: 033683934XX, CONTRATO: 2206713 CPF: 
085214857XX, CONTRATO: 4100505 CPF: 010168693XX, CONTRATO: 2600300 CPF: 
157739424XX, CONTRATO: 2238085 CPF: 140215644XX, CONTRATO: 2606811 CPF: 
419371714XX, CONTRATO: 6202933 CPF: 025337084XX, CONTRATO: 2401824 CPF: 
081771162XX, CONTRATO: 2177383 CPF: 700953484XX, CONTRATO: 2112206 CPF: 111991554XX, 
CONTRATO: 2175554 CPF: 712804984XX, CONTRATO: 2603569 CPF: 136777504XX, 
CONTRATO: 5201494 CPF: 040921614XX, CONTRATO: 21101335 CPF: 143309354XX, 
CONTRATO: 5200808 CPF: 374589494XX, CONTRATO: 2402086 CPF: 035792894XX, 
CONTRATO: 2231937 CPF: 118388384XX, CONTRATO: 2157648 CPF: 100051004XX, 
CONTRATO: 5102309 CPF: 191252404XX, CONTRATO: 2612661 CPF: 164640714XX, 
CONTRATO: 2237437 CPF: 173032254XX, CONTRATO: 2190435 CPF: 058945414XX, 
CONTRATO: 21103868 CPF: 715251394XX, CONTRATO: 2612401 CPF: 088465984XX, 
CONTRATO: 2611144 CPF: 174788674XX, CONTRATO: 2137343 CPF: 322033142XX, CON-
TRATO: 2138585 CPF: 526473824XX, CONTRATO: 2179652 CPF: 120716384XX, CONTRA-
TO: 2612384 CPF: 083382244XX, CONTRATO: 2600009 CPF: 883879502XX, CONTRATO: 
2142977 CPF: 052803194XX, CONTRATO: 2207733 CPF: 029036554XX, CONTRATO: 
6202559 CPF: 161331104XX, CONTRATO: 2601851 CPF: 083006554XX, CONTRATO: 
2217918 CPF: 118148304XX, CONTRATO: 2152831 CPF: 131913744XX, CONTRATO: 
2131969 CPF: 096840044XX, CONTRATO: 2128255 CPF: 123523954XX, CONTRATO: 
6202487 CPF: 797259374XX, CONTRATO: 2608837 CPF: 142692644XX, CONTRATO: 
2612324 CPF: 176512254XX, CONTRATO: 2236651 CPF: 175041094XX, CONTRATO: 
2201445 CPF: 151320304XX, CONTRATO: 2139615 CPF: 072711014XX, CONTRATO: 
2218249 CPF: 109372574XX, CONTRATO: 2237322 CPF: 096535364XX, CONTRATO: 
2601256 CPF: 158143264XX, CONTRATO: 2500042 CPF: 705626504XX, CONTRATO: 
2402158 CPF: 148125944XX, CONTRATO: 0228885 CPF: 038211374XX, CONTRATO: 
2199957 CPF: 139672344XX, CONTRATO: 2200955 CPF: 052390734XX, CONTRATO: 
6201786 CPF: 768263844XX, CONTRATO: 2221683 CPF: 126671334XX, CONTRATO: 
2612473 CPF: 895203004XX, CONTRATO: 2110535 CPF: 704331094XX, CONTRATO: 
0200076 CPF: 853601634XX, CONTRATO: 2607183 CPF: 170989794XX, CONTRATO: 
2177199 CPF: 111151444XX, CONTRATO: 2236006 CPF: 172450634XX, CONTRATO: 2612318 
CPF: 034695324XX, CONTRATO: 6202439 CPF: 025070914XX, CONTRATO: 2194070 
CPF: 128536634XX, CONTRATO: 2217642 CPF: 030520094XX, CONTRATO: 2231543 
CPF: 016623984XX, CONTRATO: 2100459 CPF: 203170934XX, CONTRATO: 0303564 
CPF: 395831984XX, CONTRATO: 2238059 CPF: 087052044XX, CONTRATO: 2212290 
CPF: 106623584XX, CONTRATO: 2607504 CPF: 189640198XX, CONTRATO: 2186055 
CPF: 705423864XX, CONTRATO: 2600564 CPF: 109658764XX, CONTRATO: 2230448 
CPF: 143924684XX, CONTRATO: 5102295 CPF: 025129474XX, CONTRATO: 2236068 
CPF: 083571574XX, CONTRATO: 2500039 CPF: 102565054XX, CONTRATO: 6202492 
CPF: 046561924XX, CONTRATO: 6104830 CPF: 071355704XX, CONTRATO: 2609002 
CPF: 172974174XX, CONTRATO: 2111100 CPF: 035753464XX, CONTRATO: 2223939 CPF: 
714154164XX, CONTRATO: 2231319 CPF: 145541594XX, CONTRATO: 2611738 CPF: 
162310914XX, CONTRATO: 2161076 CPF: 078253534XX, CONTRATO: 2606221 CPF: 
705383594XX, CONTRATO: 2140897 CPF: 107485104XX, CONTRATO: 2120639 CPF: 
526507904XX, CONTRATO: 2237026 CPF: 930977784XX, CONTRATO: 2601737 CPF: 
161556824XX, CONTRATO: 2235466 CPF: 146533214XX, CONTRATO: 2208035 CPF: 
088259614XX, CONTRATO: 2701388 CPF: 147309884XX, CONTRATO: 2604093 CPF: 
714394734XX, CONTRATO: 0222695 CPF: 330385034XX, CONTRATO: 2607570 CPF: 
917357344XX, CONTRATO: 2142313 CPF: 928263184XX

CONCORRÊNCIA Nº 02/2021    
 Registro CGE Nº 21-00998-2

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 02/2021 (Pavimentação) na Malha Rodoviária 
Pavimentada do Estado da Paraíba, sob jurisdição das Residências Rodoviárias de Sapé e Ita-
baiana), que após análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respaldada na 
legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera 
classificadas as Empresas na seguinte ordem:1º lugar: J & F CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA 
- R$ 9.354.021,10, 2º lugar: CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA – R$ 9.595.306,33 , 3º 
lugar - COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – R$ 10.200.482,40, 4º lugar - CONSTRU-
TORA GURGEL SOARES LTDA – R$ 10.321.206,99, 5º lugar - CVM CONSTRUTORA LTDA – R$ 
10.366.110,44 e 6º lugar - POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA – R$ 10.436.848,15

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 30 de agosto de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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CONCORRÊNCIA Nº 28/2021
 Registro CGE Nº 21-01382-8

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 28/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbana nas cidades de Alagoa Grande, Barra de Santa Rosa, Distrito de Logradouro /
PB, Damião, Ingá e Lagoa de Dentro , com aproximadamente 11 km ), que após análise detalhada 
nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera 
habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA,  POTIGUAR CONSTRUTORA 
LTDA, CLPT  CONSTRUTORA EIRELI, CVM CONSTRUTORA LTDA, TAPAJÓS TERRAPLENA-
GEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP, EMPROTEC – EMPRESA DE PROJETOS TÉCNICOS E 
CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, LIGTH ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI, e CONSTRUTORA 
ROCHA CAVALCANTE LTDA, 

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 30 de agosto de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 29/2021
Registro CGE Nº 21-01307-6

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 CONCORRÊNCIA Nº 29/2021 (Obras de Pavimentação 
Asfáltica das Travessias Urbana nas cidades de Juazeirinho, São João do Tigre/PB, Monteiro, 
Natuba e Cubati com aproximadamente 7,70 km ), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista 
disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou as Empresas: TAPAJÓS 
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP, CLP CONSTRUTORA EIRELI e LIGHT 
ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI  e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços 
para o dia 02/09/2021   às 10: 00 horas.

João Pessoa, 30  de agosto de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2021
PROCESSO Nº 27.201.001312.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RELÓGIOS DE 
PONTO BIOMÉTRICO, destinado à SEDH/FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA” - FUNDAC, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 15/09/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 90106/2021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada fora DESERTA, nos 
termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação 
no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, realizará a 2ª chamada da licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01502-0.
João Pessoa, 30 de agosto de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2021
PROCESSO Nº 19.000.010480.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E 
LÁUREAS, destinado à Polícia Militar do Estado da Paraíba - PMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 15/09/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01667-3
João Pessoa, 30 de agosto de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
CNPJ nº 08.811.226/0001-84

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que 
se realizará no dia 08 de setembrode 2021, às 10:00 horas, na sede social, situada na Rua José do 
Patrocínio 93,São José, Campina Grande, Paraíba, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I – Extraordinária:
a)Deliberar sobre a distribuição de lucros dos exercícios sociais 2019 e 2020.

Campina Grande (PB), 26de agosto de 2021.
Eduardo de Oliveira Carlos da Silva 

Presidente do Conselho de Administração

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO 
ESTADO DA PARAÍBA, Rua da República, 730 – Centro – João Pessoa/PB. ELEIÇÕES SINDICAIS 
- AVISO. Em cumprimento as normas estatutárias comunicamos que foi registrada uma chapa, 
como concorrente as eleições a que refere o AVISO publicado no dia 21 de Agosto de 2021, no 
Jornal da União do Estado da Paraíba, assim constituída: CHAPA ÚNICA. DIRETORIA - FETIVOS: 

MANOEL PEREIRA DE LIMA -Presidente, REGIVALDO DELMIRO BEZERRA – Vice Presidente, 
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA – Secretário Administrativo, ANTÔNIO ROCHA 
DE OLIVEIRA – Secretário de Finanças, CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO MONTEIRO – 
Secretário Assistente Social, GENECI  DA SILVA LOPES – Secretário de Assuntos Trabalhistas e 
JOADES JOSE DE SOUZA – Secretário de Relações e Comunicação. DIRETORIA – SUPLENTES: 
EVERTON DOS SANTOS, LIDIEDSON DE MIRANDA LAURINDO, EDSON IRINEU CAMILO DOS 
SANTOS, GENILDO JOAQUIM DA SILVA, ISMAEL LOPES DA SILVA, JOSE ANTÔNIO DA SILVA 
FILHO e JOSE QUEIROZ DA SILVA. CONSELHO FISCAL – EFETIVOS: FRANCISCO SALES DE 
LIMA NETO, MARLILTON DE PONTES FRANÇA e JOSAILTON BEZERRA DA COSTA, CONSE-
LHO FISCAL – SUPLENTES: JOSELIO BENICIO DO NASCIMENTO, MARCIO LOPES DA SILVA 
e GENECI DA SILVA LOPES DELEGAÇÃO FEDERATIVA – EFETIVOS:  MANOEL PEREIRA DE 
LIMA e ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA. DELEGAÇÃO FEDERATIVA – SUPLENTES: ROBERTO 
OLIVEIRA DOS SANTOS e SEVERINO JOAQUIM RODRIGUES. João Pessoa(PB), 30 de Agosto 
de 2021. Antônio Rocha de Oliveira – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Jangada Clube, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 086.68816/0001-08, localizado na 

Av. Cabo Branco, n.° 2142, Cabo Banco, João Pessoa-PB, com fulcro nos artigos 57 e 59 de seu 
estatuto, por meio do presente edital, convoca todos os seus sócios que estejam em dia com suas 
obrigações perante este Clube, para comparecerem no dia 09 de setembro de 2021, às 16:00 horas, 
à Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no Hotel Cabo Branco Atlântico, localizado 
na Av. Cabo Branco, n.° 4550, CEP 58045-010, Cabo Branco, João Pessoa-PB, na qualserão 
discutidas questões estatutárias do Clube, bem como serão analisados e votados outros assuntos 
de interesse do Clube.

Gerardo Lins Rabello Sobrinho
Presidente

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tavares - PB
Rua José Leite da Silva, 16 – Centro – Tavares/PB. CEP:58.753-000

CNPJ: 08.887.358/0001-90
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STR de Tavares, no dia 25 de outubro de 2021, no período das 08:00h 

às 15:00h, na sede da entidade situada à  Rua: José Leite da Silva, 16 – Centro – Tavares - PB, 
para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados Representantes e respectivos Suplentes 
junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do 
Estado da Paraíba - FETAG-PB. O registro de chapas deverá ser solicitado à Secretaria da Entidade, 
no horário 08:00h as 12:00h, durante o período de 15 (QUINZE) dias a contar da publicação deste 
Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na Prefeitura, 
na sede dos Correios e na Secretaria de Agricultura do Município. 

Tavares - PB, 31 de agosto de 2021.
JOSUÉ FERREIRA PAIVA

Presidente

Edital
Assembleia Geral de Eleição Diretoria 2021-2024 daInstituto de Desenvolvimento Econômi-

co e Social de Campina Grande - IDEGRA
Ao dia06 de setembro de 2021, as 10 horas, no endereço Rua da Rua Cazuza Barreto 133, bairro 

Estação Velha, município do Campina Grande, Estado da Paraíba, será realizada a assembleia geral 
da Nova Diretoria Gestão 2021-2024 da associação denominada de Instituto de Desenvolvimento 
Econômico Social de Campina Grande - Instituto IDEGRA, com seguinte pauta: definição danova 
diretoria 2021-2024, abertura filial de microcrédito orientado e demais assuntos.

Campina Grande (PB), 24 de agosto de 2021
VINÍCIUS JOSÉ CARNEIRO BARRETO
Presidente da comissão organizadora

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de Pavimentação da Rodovia 
PB-036, trecho: Alhandra / Entroncamento PB-008 / Acesso a praia do Abiaí- UF: PB. Processo: 
2021-007284/TEC/LI-8054

O SR. GILBERTO NESZLINGER, CPF: 096.344.178-76, VEM POR MEIO DESTA TORNAR PÚBLI-
CO QUE REQUEREU A SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) A LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
PARA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDMENTO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM 
GONÇALVES DE ASSIS, S/N,  ST. 03; QD. 093; LT. 0416, JARDIM OCEANIA, NESTA CAPITAL.

LUCIANA ARAÚJO SILVA, CPF Nº 034.835.904-71,torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de 
Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençaLO(LICENÇA DE OPERAÇÃO)paraCONS-
TRUÇÃO DE UMA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR,Situado à Avenida  VP 01 (PONTA DE CAMPINA COND), 
S/N -Ponta de Campina, Condomínio Horizontal Ponta de Campina ,  Quadra C, Lote 24, Cabedelo-Pb. 

A CGI – Transmissora Campina Grande Igaraçu S.A. torna público que recebeu do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, a Licença de Operação (LO) nº 
1559/2020 – 2ª Retificação, com validade até 07/04/2030, para operação da Linha de Transmissão 
500 kV Campina Grande III – Pau Ferro.

JOSÉ DE ARIMATEIA MADRUGA FILHO, CPF:008.182.844-63 TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, À 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO, Nº 2020.0000653 ,PARA A CONSTRUÇÃO DE UM 
IMÓVEL UNIFAMILIAR, SITUADO NO CONDOMINIO RESIDENCIAL “ALAMOANA” QUADRA 10, 
LOTE 127 , CABEDELO PB.

JP PALHANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 33.238.798/0001-63 TORNA 

PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E 
AQUICULTURA DE CABEDELO, À LICENÇA ( LO) LICENÇA DE OPERAÇÃO  DE UM IMOVEL 
RESIDENCIAL MULTI FAMILIAR, SITUADO NA RUA PORTO MONTE,S/N LOTE 11, QUADRA 
22, LOTEAMENTO STEPHANE PALHANO, BAIRRO, RECANTO DO POÇO, CABEDELO PB.

A SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A., torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente a Licença de Operação para Limpeza Urbana da cidade de João Pessoa-PB, situado 
na Rua Indrustrial Luíz Carlos Crispim, 309, Costa e Silva, João Pessoa, 58.081-300.

A B&F Construções Empreendimentos e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ: 33.376.790/0001-63, 
torna público que recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença prévia n º 118/2021, 
proveniente do Processo nº 2021/067761, referente à construção composta por 04 (quatro) blocos 
de edifícios multi-familiares, situados no Condomínio Park Cowboy, Rua Dr. Valdevino Gregório 
de Andrade, setor 56, quadra 184, lote 0279, Gramame, CEP: 58063-480, João Pessoa - PB.
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