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Parceria vai recuperar trecho da orla de JP

Decreto amplia exigência de 
vacinação contra a Covid-19
Paraibanos terão que apresentar comprovante de imunização para entrar em cinemas, teatros, shows e restaurantes. Página 5

 Colunas

Corpos percussivos em cena nos convidavam 
para a vida num tempo em que se convencionou 

a semear mortes. Antídoto para a brutalidade 
da anomia social.  Página 19

Sandra Raquew Azevêdo

Elizabeth Marinheiro também se notabilizou pela 
idealização e execução (...) dos Congressos Brasileiros e 
Internacionais de Teoria e Crítica Literária, que, de 1977 
a 1986, projetaram Campina Grande  Página 10

José Mário da Silva 

Sem calor Primeiro abrigo de ônibus climatizado 
de JP estará disponível a partir de hoje. Página 3

Foto: Secom-JP

Filme sobre José Américo, 
‘Homem de Areia’ faz 40 anos

Mais de 60 municípios do estado 
cancelaram festas de fim de ano

Em entrevista exclusiva, diretor Vladmir Carvalho 
fala sobre os planos de levar seu documentário 
para as plataformas de streaming. Página 9

Nova variante do coronavírus já fez 65 prefeituras desistirem 
de realizar comemorações públicas no Natal e Ano Novo; 
entre as cidades estão JP, Conde e Bananeiras. Página 5

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

460.909

22.104.631

262.181.360

9.532

615.020

5.207.587
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CASOS vACINAS APLICADAS

5.810.551

310.409.016

8.026.780.150

Novo desafio 
Paraibano Delan 

Monte brilha 
no MMA e 

é o novo 
contratado do 

Professional 
Fighters 

League, dos 
EUA. Página 22
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Esportes

exposição inédita reúne obras 
de Tomás Santa Rosa em JP
Trinta e cinco quadros e ilustrações pertencem à 
coleção particular. Paraibano foi uma das figuras 
mais relevantes do Modernismo brasileiro. Página 12
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Cultura

Governo do Estado e Prefeitura se unem para realizar obras na calçada do Cabo Branco e executar reparos do muro de gabião na principal avenida do bairro. Página 8

estado e Banco Mundial 
concluem missão virtual
Atividade iniciada semana passada promoveu 
análises das ações de implementação do Projeto 
de Segurança Hídrica na Paraíba. Página 20

TCe usará satélite para 
fiscalizar obras públicas
Tribunal de Contas irá utilizar o programa 
Brasil M.A.I.S para fiscalizar grandes obras e 
auditorias com foco no meio ambiente. Página 13

PB gera saldo de 4.283 
empregos em outubro
Pelo oitavo mês seguido, Estado registra 
resultado positivo e acumula, no ano, 
30.125 novos postos de trabalho. Página 17

Geral

Paraíba

Começa hoje, em João Pessoa, 
encontro das imprensas oficiais
Evento acontece até o sábado e deverá reunir dirigentes de 
20 estados e do Distrito Federal. Empresa Paraibana 
de Comunicação é a anfitriã do evento. Página 20
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João Pessoa sedia, de hoje até sábado (4), a 68ª Reunião da 
Associação Brasileira das Imprensas Oficiais (Abio). Participam 
do evento, gestores de imprensas oficiais de vários estados, entre 
os quais, a diretora-presidente do Departamento de Imprensa 
Oficial do Espírito Santo e presidente da Abio, Madalena Santana, 
e a diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação e 
vice-presidente Nordeste da Abio, Naná Garcez.

O encontro é considerado da maior importância para a 
modernização dos procedimentos de transparência tanto das 
gestões públicas quanto particulares, levando-se em consideração 
a troca de experiências, principalmente no campo tecnológico, 
com vistas ao aperfeiçoamento dos Diários Oficiais. Estes, como se 
sabe, são instrumentos que dão legalidade e perpetuidade a atos 
administrativos dos governos e do empresariado.

Outra questão da maior relevância, com presença garantida 
na pauta de debates da reunião da Abio, será a ofensiva do 
Governo Federal contra as imprensas, por meio de vários 
instrumentos jurídicos, como leis e medidas provisórias, no 
sentido de diminuir-lhes a receita. Isso ocorreria, por exemplo, 
com a dispensa de publicação dos balanços e balancetes das 
empresas de grande porte, fato que também instauraria a 
insegurança jurídica nos negócios.

É importante salientar que tudo que deve ser do 
conhecimento da sociedade, como leis, decretos, portarias, 
licenças, atas, pregões, extratos, balanços, isso tanto na esfera 
pública como particular, é publicado, hoje, nos Diários Oficiais, 
que, por esta função, transformaram-se, historicamente, 
em valiosos instrumentos do regime democrático. A falta de 
transparência é uma das mais bem-sucedidas políticas de 
incentivo ao nepotismo.

Sendo assim, estarão em tela, no plenário da Abio, a 
Medida Provisória 1072/2021, que tramita no Senado, e a 
Lei 13.818/2019, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, 
que desobriga as empresas de grande porte de publicar 
balanços e balancetes. Na contraofensiva, há uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade com medida cautelar, no Supremo 
Tribunal Federal, movida pela Abio, recepcionada pela ministra 
Carmem Lúcia.

Reunião da Abio A censura ao arcebispo
Dom José Maria Pires, arcebispo da Paraíba, 

tinha, já há alguns anos, um programa domini-
cal na Rádio Arapuan, onde não só pregava sua 
mensagem cristã, como fazia comentários sobre 
o momento político em que o país vivia, contextua-
lizando-o na sua visão missionária. Todo mundo 
sabia que os militares não viam com bons olhos a 
postura do nosso prelado, sempre se posicionan-
do de forma firme e corajosa em defesa dos mais 
pobres e dos oprimidos. Por isso, era chamado 
de “bispo vermelho”, a exemplo de Dom Hélder 
Câmara e Dom Antônio Fragoso, expoentes da 
igreja católica progressista. Sempre teve atuação 
destacada em apoio aos movimentos estudantis e 
às lutas dos trabalhadores rurais.

Em novembro de 1968, a emissora em que o 
arcebispo fazia seu programa teria sido fechada 
por algum tempo, numa alegação falsa de que 
estaria funcionando em desacordo com as exi-
gências técnicas do Dentel, mas, na verdade, como 
era sabido, a motivação era unicamente política. A 
linha editorial da rádio não estava agradando aos 
que estavam no poder. Na sua reabertura, foram 
impostas condições que passavam pela censura 
aos comentários de ordem política.

Na manhã do dia oito de dezembro, como de 
costume, Dom José Maria chegou ao estúdio para 
fazer o programa. Foi surpreendido pela informa-
ção de que a direção da rádio teria proibido que o 
mesmo fizesse qualquer manifestação de natureza 
política, restringindo sua fala exclusivamente à 
pregação do Evangelho. Não se submeteu à cen-
sura que estavam lhe impondo e comunicou que, a 
partir daquele momento, o programa não iria mais 
ao ar. E decidiu tornar pública sua insatisfação e 
narrar em nota divulgada nos jornais da cidade 
todo o constrangedor acontecimento em que se 
viu envolvido. 

Eis o texto de sua nota: “Como é do conheci-
mento geral, por mais de dois anos, tive a oportu-
nidade de utilizar os microfones da popular Rádio 
Arapuan para anunciar o Evangelho e transmitir 
pontos fundamentais da doutrina social da Igreja. 
Quando não podia comparecer pessoalmente, 
enviava a fita gravada ou solicitava a um dos meus 
cooperadores para substituir-me. Todos os meus 
pronunciamentos foram baseados na Palavra de 
Deus e na sua interpretação oficial dada pela Igreja, 

sobretudo através do Concílio, das Encíclicas e de 
documentos qualificados do Episcopado. Domingo 
último compareci à rádio na hora habitual. Para 
surpresa minha, A MENSAGEM E A VIDA não 
constava da programação. As explicações dadas 
eram aceitáveis e foram compreendidas. Ao mes-
mo tempo, porém, me foi sugerido que no meu 
programa evitasse tratar de assuntos políticos. 
Não desejo que nossas pregações sejam motivo 
de intranquilidade ou de insegurança para os nu-
merosos amigos que fazem a Rádio Arapuan. Por 
outro lado, seria trair o Evangelho não denunciar 
as injustiças que se cometem contra os oprimidos 
e seria pusilanimidade não apontar os equívocos 
da hora presente. O que nos interessa não é criti-
car o governo ou as instituições, mas defender o 
povo. E aqui está, a meu ver, o maior equívoco da 
hora presente: enquanto cristãos leigos e cristãos 
sacerdotes se preocupam com os problemas do 
povo e buscam soluções, o governo teima em ver 
subversão em tudo e em todos. É evidente que 
poderá haver excessos de linguagem e exagerado 
entusiasmo nas atitudes. São limitações a que es-
tamos sujeitos. Corrija-se o exagero sem fazer calar 
as vozes que se levantam em defesa dos pobres 
e sem encarcerar ou expulsar os que procuram 
identificar-se com o povo. Diante da alternativa: 
continuar clamando corajosamente estas verda-
des com risco de prejudicar a Arapuan, ou pregar 
apenas as verdades eternas que não incomodam 
os poderosos, nem melhoram a sorte dos oprimi-
dos, escolho um terceiro caminho, o de suspender 
um programa que, segundo informação da própria 
Rádio, tem noventa e cinco por cento de audiência. 
Tomo esta resolução deliberadamente, embora 
com grande pesar. Quero expressar publicamente 
meu profundo agradecimento à Rádio Arapuan 
que sempre me dispensou  a melhor acolhida e aos 
inúmeros ouvintes que me distinguiam com sua 
benévola e paciente atenção”.

A nota foi publicada nas edições dos jornais 
do dia treze de dezembro, coincidentemente na 
data em que o Brasil mergulhava no período mais 
negro da sua história republicana, quando foi edi-
tado o AI 5, o que equivale dizer que, de qualquer 
forma, o programa não iria mais ao ar, em razão do 
conteúdo político censurado pela ditadura, agora 
sem máscaras.

Moreno, Vila Branca, Solânea
Entre os historiadores que compulsei, 

resta uma dúvida a esclarecer. Todos contam 
a mesma lenda. O português colonizador 
perdeu-se pelas terras das bananeiras e 
aprisionado por índios antropófagos, estava 
sendo preparado para servir de banquete 
aos seus carcereiros. Era Gregório da Costa 
Soares, vindo da serra do Cuité. Salvo por 
uma índia, ao clarear o dia alcançou a Aldeia 
de Santo Antonio da Boa Vista e, agradecido, 
casou com a índia e prometeu erigir uma 
capela à Nossa Senhora do Livramento.  
Há uma escritura pública que comprova a 
doação e o doador do terreno onde surgiu 
a capela. A mesma lenda serve de alicerce à 
história do surgimento de Solânea. A “Plane za”, 
como Celso Cirne queria que fosse chamada, 
nasceria justamente nessa Aldeia de Santo 
Antonio, onde aportou Gregório ao fugir 
do cativeiro. Essa a versão de Novais Junior 
corroborada por Humberto Nóbrega. Luis 
Pinto, porém, conta a mesma história mas 
se refere a Gregório Soares Moreno. Bastos 
de Azevedo, por sua vez, acusa o surgimento 
do povoado de Moreno e já com essa deno-
minação, em razão da presença ali de um 
Soares Moreno, parente de Gregório da Costa 
Soares, justamente o doador das terras para 
a capela de Bananeiras. Lailton Oliveira 
acrescenta um Antonio ao nome do citado 
Soares Moreno, um cearense que resolveu 
fincar raízes no lugar que, em virtude da 
sua presença e fama, passou a ser chamada 
de Chã de Moreno. Existiram dois Gregório 
ou misturaram os sobrenomes?

Nessa chã nasceria, a partir de 1953, 
uma cidade progressista e rebelde, herdeira 
dos ideais de Celso Cirne, Leôncio Costa e 
José Pessoa da Costa. A vitória do epitacis-
mo em 1915 daria a Solon de Lucena, com 
os votos de Moreno, a hegemonia política 
de Bananeiras, derrotando o poderio dos 
Rocha que vinha da ação política e força 
econômica do comendador Felinto Rocha, 

filho do Barão de Araruna. Foi no discurso 
de agradecimento à vitória que Solon de 
Lucena previu o seu crescimento político 
a partir “desta Vila Branca onde fincarei 
a minha bandeira triunfante”. Celso Cirne 
era cunhado de Sólon de Lucena e genro 
do Comendador Felinto, o que o deixava 
em situação incômoda na política do Brejo. 
Contudo, foram os dois eleitos deputados em 
1912. Seu entusiasmo pelo progresso da Vila 
de Moreno, onde plantara vários empreen-
dimentos, o coloca frente à Sólon na disputa 
pela estrada de ferro. Chegou a obter apro-
vação para o seu projeto da chegada do trem 
a Moreno, deixando Bananeiras à margem. 
Solon, porém, esbravejou: “O trem chegará 
a Bananeiras, nem que seja por debaixo da 
terra”. E chegou em 1925, após dez anos de 
construção do túnel da Serra da Viração. A ri-
validade entre o distrito e sua sede começou 
daí, sendo Celso Cirne o maior incentivador.

Com a posse do prefeito nomeado, o 
solanense Tancredo de Carvalho, instalou-se 
o município. Com a renúncia deste, assumiu 
Luiz Ferreira de Melo. O primeiro prefeito 
eleito, como candidato único, foi o empre-
sário Waldemar Alves da Nóbrega, seguido 
por João Elísio da Rocha, Epifânio Plácido 
da Silva, Jocob Soares Pereira, Waldomiro 
Jayme da Rocha e Arnóbio Alves Viana. João 
Rocha e Waldomiro seriam prefeitos em 
duas oportunidades. Com o desapareci-
mento das lideranças tradicionais, surgiram 
Beto do Brasil, nascido em Serraria com 
o nome de Sebastião Alberto Cândido da 
Cruz, prefeito pela terceira vez, e Francisco 
de Assis Melo, dr. Chiquinho. Antes desses 
dois últimos, foram eleitos Francisco de 
Freitas  Chaves, que não concluiu o mandato 
e Arnaldo Alves Viana, segundo membro do 
clã Viana a ocupar a municipalidade. Filho 
do ex-prefeito Waldomiro, Kaiser Rocha é o 
prefeito reeleito de Solânea e comemora os 
68 anos de sua independência política.

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador

A erosão não para

Fotolegenda
Foto: Evandro Pereira
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Ação beneficiará todo o estado, especialmente o Cariri e Curimataú, que irão receber água do Sistema Adutor Transparaíba
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Estado da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente (Seirhma), e 
o Banco Mundial avaliaram 
como bastante positiva a 
missão virtual, ocorrida des-
de o dia 24 de novembro. A 
reunião em formato on-line 
foi encerrada ontem, com 
discussões e análises das 
ações em andamento para 
implementação da execução 
do Projeto de Segurança Hí-
drica na Paraíba (PSH/PB).

O secretário de Estado 
da Infraestrutura, dos Recur-
sos Hídricos e do Meio Am-
biente, Deusdete Queiroga, 
agradeceu a participação e o 
trabalho da equipe pela con-
dução do processo de grande 
importância para a Paraíba e 
revelou que está muito feliz 
com o alinhamento das ações 
para o bom andamento do 
projeto.

O representante do Ban-
co Mundial, Luis Andres, con-
siderou “muito encorajador 
participar da missão com os 
representantes dos órgãos 
do Estado, pelo envolvimen-
to de todos. O que faz muita 
diferença no processo”. Luis 
fez uma apresentação com 
14 slides sobre os principais 
pontos discutidos na reunião 
e os indicadores do PSH-PB.

A cogerente do Projeto 
no BM, Paula Freitas, disse 
que, mesmo on-line, a missão 
foi produtiva e tem funciona-
do muito bem. Ela agradeceu 
a parceria com o Estado da 
Paraíba para colocar o proje-
to em marcha e avançar nas 
atividades.

Participaram da reunião 
o secretário Deusdete Quei-
roga; a secretária executiva 
da Seirhma, Virgiane Melo; o 
presidente da Cagepa, Mar-
cos Vinicius; a cogerente do 
Projeto no BM, Paula Freitas; 
o líder setorial para infraes-
trutura e água, Luis Andres, 
além de técnicos dos órgãos 

do Estado e do Banco Mun-
dial. A missão virtual do BM 
contou com a participação 
de 47 pessoas, sendo 33 téc-
nicos do Estado e 14 do BM.

O objetivo da reunião 
foi avaliar os avanços desde 
a última missão, em maio de 
2021, acompanhar os pro-
cessos relativos ao sistema 
de esgotamento sanitário 
da Região Metropolitana de 
João Pessoa, fazer o acompa-
nhamento específico dos as-
pectos sociais e ambientais e 
de segurança de barragens.

O contrato de emprés-
timo para execução do PSH 
foi assinado no dia 2 de de-
zembro de 2020 pelo gover-
nador João Azevêdo e a ins-
tituição financeira, no valor 
de aproximadamente US$ 
127 milhões. Como contra-
partida, a gestão estadual 
também investirá com re-
cursos próprios o montante 
de US$ 80,2 milhões nesse 
projeto.

A ação vai beneficiar 
toda a população da Paraí-
ba, especialmente as regiões 
do Cariri e Curimataú, que 
irão receber água de quali-
dade por meio do Sistema 
Adutor Transparaíba. Além 
disso, os investimentos irão 
permitir a reestruturação da 
Companhia de Água e Esgo-
tos da Paraíba (Cagepa) e da 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas (Aesa), bem como 
o reordenamento do esgoto 
de João Pessoa, ampliando a 
capacidade de tratamento da 
Cagepa na capital.

PB e Banco Mundial encerram 
avalição sobre plano hídrico

Esposa de Ricardo Coutinho (PT), 
Amanda Rodrigues teceu elogios 
à vice-governadora Lígia Feliciano 
(PDT), numa rede social, abrindo 
margem para especulação quanto 
a uma aliança da família Felicia-
no com a oposição: “Uma mulher 
guerreira, que ainda vai surpreen-
der, positivamente, muita gente”. 
O PDT estaria conversando com 
Luciano Cartaxo, que está de ma-
las prontas para o PT. 

Elogios na rEdE  
Sobre a iminente vinda de Romero 
Rodrigues para a base governista, 
Pollyanna Dutra afirmou que não 
vê “nenhum problema”, desde que 
haja legitimidade nesse movimen-
to. “Se Romero entender que João 
é o melhor para a Paraíba, se ele 
acreditar no projeto que vem dan-
do certo, é bem-vindo. Irá somar”. 
Até agora, não ouvi ninguém da 
base ser contra. O caminho parece 
pavimentado. 

Para o deputado estadual Hervázio 
Bezerra (PSB), o ex-prefeito de Cam-
pina Grande, Romero Rodrigues 
(PSD), praticamente – ou tecnica-
mente - já integra a base do gover-
nador João Azevêdo (Cidadania). 
Embora não esteja participando 
dessa tratativa, o parlamentar disse 
ter conhecimento das conversas que 
tendem a concretizar a aliança. 

ConhECimEnto dE Causa 

Pollyanna dutra: “o govErnador não PodE 
fulanizar agora a ChaPa, a um ano da ElEição” 

Caminho PavimEntado

A deputada estadual Pollyanna Dutra (PSB) opina que o governador João Azevêdo tem 
razão em não ceder a pressões para definir e anunciar, de afogadilho, os dois no-

mes que irão integrar a sua chapa majoritária, em 2022. A deputada fez eco ao 
que o governador disse nas dezenas de vezes em que foi provocado pela impren-
sa a tratar da formação da chapa e das alianças para 2022: haverá o momento 
oportuno para que ele e o seu grupo político superem essa demanda, colocando 
as discussões políticas à mesa. Para ela, esse foco exclusivo no tema ‘eleição 
2022’ só pode ocorrer no próximo ano. “Porque se isso acontecesse agora, as 
negociações iriam começar [de modo mais forte] e [as demandas] do povo po-

deriam ficar em segundo plano”, afirmou em entrevista a uma emissora de 
TV, “o momento é de trabalhar pela Paraíba, pela população que vem so-

frendo muito por causa da pandemia”. E ressaltou, direta e sincera, bem 
ao seu estilo: “O governador não pode fulanizar agora a chapa, há um 
ano da eleição”, disse, em crítica à antecipação do processo que alguns 
aliados defendem. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Sertaneja, Pollyanna Dutra não esqueceu de repetir 
um mote que lhe é muito caro: “O Sertão precisa 
estar representado na chapa”. E relembrou que o 
último representante da região em cargo relevante 
do Executivo foi Antônio Mariz. Adiante, reafirmou 
seu apoio à reeleição do governador, destacando 
que “os interesses pessoais [no grupo] não podem 
se sobrepor aos interesses coletivos [do projeto]”. 

“intErEssEs PEssoais não PodEm sE  
sobrEPor aos intErEssEs ColEtivos” 

ministro E EsPECulação 

visita a barragEns 

Quem desembarca hoje em João Pessoa é o 
ministro da Educação, Milton Ribeiro. Cumprirá 
agenda no segmento privado: o lançamento do 
curso de Direito da Universidade Cidade Viva, 
cujo diretor é o pastor Sérgio Queiroz, ex-mi-
nistro da gestão Bolsonaro. A vinda do ministro 
gerou especulação: Queiroz poderá disputar 
cargo eletivo, com apoio de Bolsonaro? 

No Sertão, também hoje, tem visita de ministro. Rogério 
Marinho, da pasta do Desenvolvimento Regional, fará vis-
toria às barragens de Boa Vista e Caiçara, em São Jose 
de Piranhas, e Engenheiros Ávidos, em Cajazeiras, equi-
pamentos que compõem o projeto de integração do Rio 
São Francisco. A primeira está em processo de enchimen-
to e a terceira passa por obras de recuperação.   
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O contrato de empréstimo 
para o PSH foi assinado 

em 2020 pelo governador 
João Azevêdo e o Banco 

Mundial, no valor de 
US$ 127 milhões

Mais conforto e segurança

Primeiro abrigo de ônibus climatizado 
estará disponível hoje à população

Para garantir mais 
segurança e conforto aos 
usuários do transporte pú-
blico, a Prefeitura de João 
Pessoa, por meio de uma 
parceria público-privada, 
estará disponibilizando, a 
partir de hoje, o primeiro 
abrigo climatizado da cida-
de. Para conhecer a nova 
estrutura de perto, o prefei-
to Cícero Lucena fará uma 
visita técnica, às 9h30, lo-
calizada na Avenida Flávio 
Ribeiro Coutinho (Retão de 
Manaíra). 

Para o prefeito Cíce-
ro Lucena, equipamentos 
como esse demonstram o 
cuidado e respeito da ges-
tão municipal com quem 
precisa de ônibus para se 
deslocar. “Atualmente, nós 
temos 150 mil passageiros 
saindo de todas as áreas 

de João Pessoa e seguindo 
para suas atividades roti-
neiras. Apenas neste abri-
go, mais de 40 mil usuários 
de nove linhas de ônibus, 
indo ou vindo de todos os 
bairros, serão beneficiados. 
Com certeza, abrigos mo-
dernos e climatizados como 
este tornam a espera pelo 
transporte mais confor-
tável, segura e agradável”, 
avalia Cícero.

A parceria público
-privada é fruto do diálo-
go da Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob-JP) com 
o segmento empresarial, 
ambos interessados em 
melhorar o atendimento 
à população. “É uma ação 
pioneira e que preten-
demos estender a outros 
pontos da cidade. Assim 

como fizemos com o Sho-
pping Manaíra, também 
estamos à disposição para 
conversar com demais em-
presários dispostos a con-
tribuir”, ressalta George 
Morais, superintendente 
de Mobilidade Urbana da 
Capital. 

O empresário Rober-
to Santiago considera a 
parceria importante para 
dar mais assistência tanto 
a quem trabalha no sho-
pping, quanto àqueles que 
se deslocam para todo o 
entorno do empreendimen-
to. “É gratificante poder 
colaborar com o bem-estar 
das pessoas, através de um 
abrigo espaçoso e que real-
mente acolha as pessoas 
enquanto aguardam a pas-
sagem do ônibus”, afirma o 
empresário.

 Estrutura moderna
Além de climatizado, 

o novo abrigo é espaçoso, 
comportando 16 pessoas 
sentadas na área externa, 
40 pessoas sentadas na área 
interna e dois cadeirantes. 
Coberto, os usuários per-
manecerão protegidos da 
exposição do sol ou chuva, 
além disso, um monitor es-
tará informando, em tempo 
real, os horários e linhas que 
estarão passando pelo local.

 
Linhas de ônibus
Entre as linhas de ônibus 

que passam pelo local estão: 
600, 601, 602, 604, 1001, 
5100, 5600, 5603 e a T003. 
Para conferir itinerários e ho-
rários, basta acessar o site da 
Semob-JP: https://servicos.
semobjp.pb.gov.br/linhas-de
-onibus/?page=1& 

Além de climatizado, o novo abrigo é espaçoso, comportando 16 pessoas sentadas na área externa, 40 pessoas sentadas na área interna e dois cadeirantes

Foto: Divulgação/Secom-JP
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Estado já se encontra com 80% da população acima de 18 anos imunizada com as duas doses ou a dose única 
As internações por Co-

vid-19 na Paraíba apresen-
tam uma queda expressiva 
no mês de novembro, quando 
comparadas aos meses ante-
riores. Ao todo foram regula-
dos 264 pacientes, sendo 182 
enfermaria e 82 UTI, o quan-
titativo mais baixo desde 
abril de 2020, quando havia 
233 pessoas internadas em 
todo o Estado, das quais 100 
estavam em leitos de UTIs. Os 
dados são do Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar, res-
ponsável pelas internações 
do agravo na rede pública de 
saúde. 

Desde o início do último 
ano, o cenário da pandemia 
mudou, sobretudo no Esta-
do. A Paraíba chegou a ter 
2.365 regulações de pacien-

tes acometidos pelo novo co-
ronavírus, em um único mês. 
Em março deste ano, 1.151 
pacientes estavam interna-
dos em enfermarias e 854 
ocupavam os leitos de UTI. 
De acordo com o secretário 
de Saúde do Estado, Geraldo 
Medeiros, este é um quadro 
muito diferente da situação 
atual, na qual os números 
totais de regulações não re-
presentam nem a metade dos 
casos do período mais crítico. 

“Olhando para este pa-
norama, nós temos a certeza 
de que a vacina, bem como 
os cuidados preventivos e 
medidas não farmacológicas 
surtiram o efeito desejado, 
com a diminuição dos casos 
graves do vírus. Este mês de 
novembro apresenta ainda 

uma queda de 18% no nú-
mero de internações em UTI 
e 11% nas enfermarias, em 
relação ao mês de outubro, 
com uma redução geral de 
13% nestas internações”, ex-
plica o secretário.

Atualmente, a Paraíba 
possui 80,26% da população 
com idade a partir de 18 anos 
vacinada com as duas doses, 
ou dose única, o que repre-
senta 2.423.375 pessoas que 
já completaram os esquemas 
vacinais. A Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES) reforça 
que as medidas reconheci-
damente eficazes contra a 
Covid-19 continuam sendo 
a vacinação em tempo opor-
tuno e as medidas de prote-
ção individual como o uso de 
máscaras.

Paraíba tem menor ocupação de 
leitos desde o início da pandemia

Clássico Tradição confirmado

Futebol Feminino: Perilima e 
VF4 brigam pela última vaga 

Dois jogos realizados 
na tarde de ontem, deram 
início à terceira e última 
rodada da primeira fase 
do Campeonato Paraibano 
Feminino de Futebol Femi-
nino 2021. Com isso, a com-
petição já apresenta, pelo 
menos três clubes classifi-
cados para as semifinais do 
torneio. Jogando no estádio 
Harry Carey, em Mataraca, 
Treze e Mixto terminaram 
o confronto sem balançar 
as redes, em partida válida 
pelo grupo B. 

O resultado fez as duas 
equipes avançarem à fase 
de semifinais, pois o regu-
lamento do campeonato diz 
que a competição é disputa-
da por sete equipes dividas 
em dois grupos, e que os 
clubes disputam partidas 
entre si, em jogos únicos. 
Treze e Mixto formam os 
classificados do grupo B, 
ambas com 4 pontos soma-
dos, mas sendo que o “Galo” 
levou vantagem nos crité-
rios de desempate e assu-
miu a primeira colocação. 
Vale lembrar que esse gru-
po era formado por apenas 
três clubes – Treze, Mixto e 
o eliminado Kashima.

Se faltaram gols no 
confronto do grupo B, não 
se pode dizer o mesmo do 
confronto do grupo A, en-
volvendo Botafogo x Avaí. 
“As Belas” não tomaram 
conhecimento e aplicaram 
uma elástica goleada sobre 
as adversárias, também já 
eliminadas – 10 a 0. Com o 
triunfo, o Botafogo somou 
9 pontos e garantiu, sem 
dificuldades, a primeira co-
locação do grupo.

“As Belas” aplicaram uma elástica goleada de10 a 0 na equipe do Havaí

Foto: Ascom/Botafogo

Nesta segunda fase do 
torneio estadual feminino, 
o chaveamento dos con-
frontos únicos, é composto 
pelas partidas envolvendo 
o 1º colocado do grupo A 
contra o 2ºcolocado do gru-
po B. A outra partida será 
entre o 1º melhor classifi-
cado do grupo B contra o 
2º do grupo A.

Dessa forma, os resul-
tados da terceira rodada 
do Campeonato Paraibano 
Feminino de Futebol 2021, 
coloca frente a frente o em-
bate envolvendo as equi-
pes do conhecido “Clássico 
Tradição. Botafogo e Treze 
definem quem será o pri-
meiro finalista desta edição 
de 2021. A partida ainda 
não tem data definida pela 
FPF- Federação Paraibana 
de Futebol.

A treinadora do Bota-
fogo, Gleide Costa, come-

morou a classificação para 
as semifinais, mas está 
ciente de que terá um ad-
versário difícil na sequên-
cia da competição.

“Fizemos um bom 
trabalho nessa primeira 
fase da competição. Temos 
toda uma responsabilidade 
para a sequência do que 
foi desenvolvido. Vamos 
encontrar pela frente um 
adversário qualificado. Nos 
resta continuar a sequência 
dos bons resultados para 
conseguirmos a vaga na fi-
nal”, comentou.

A rodada que define 
o último semifinalista do 
grupo A, terá sua sequên-
cia hoje, a partir das 15h. 
Perilima e VF4 duelam no 
CT Ninho da Águia, em João 
Pessoa. Quem vencer fica 
com a vaga. Em caso de 
empate, quem avança é a 
equipe do VF4.

A Justiça Gaúcha iniciou 
ontem o julgamento de quatro 
réus pelo crime de homicídio 
no caso da Boate Kiss, ocorrido 
em 2013, em Santa Maria (RS). 
Cerca de nove anos após a tra-
gédia, o julgamento é realizado 
pelo Tribunal do Júri de Porto 
Alegre e deve durar cerca de 
15 dias. 242 pessoas morre-
ram e 636 ficaram feridas. 

O caso ocorreu no dia 27 
de janeiro de 2013, quando 
um dos integrantes da banda 
Gurizada Fandangueira dis-
parou um artefato pirotécnico, 
atingindo a cobertura interna 
da boate e deflagrando o in-
cêndio. A maioria das vítimas 
era jovem e morreu após inalar 
fumaça tóxica e não conseguir 
deixar a boate pela única porta 
de emergência que estava em 
funcionamento. 

São réus Elissandro Calle-
garo Spohr, ex-sócio da boate; 
Mauro Londero Hoffmann, 

também ex-sócio; Marcelo de 
Jesus dos Santos, vocalista da 
banda e Luciano Bonilha Leão, 
produtor musical.

Pela manhã, os trabalhos 
foram iniciados para composi-
ção do conselho de sentença, 
que será responsável pela de-
cisão final de condenação ou 
absolvição dos réus. O júri será 

composto por seis homens e 
uma mulher. 

Na parte da tarde, teve 
início a fase de instrução, e a 
primeira testemunha foi ou-
vida. Kátia Giane Siqueira tra-
balhava no bar da boate e teve 
40% do corpo queimado. Em 
depoimento emocionado, ela 

relatou os momentos de pâni-
co dentro da boate. 

Kátia disse que conhecia 
cerca de 50 pessoas que mor-
reram, entre funcionários e 
frequentadores. Além disso, 
ela confirmou que foi feita uma 
reforma para elevar o piso do 
palco antes do incêndio. 

A ex-funcionária afirmou 
que passou por cinco cirurgias 
de reparação de pele e que, 
por prescrição médica, tomava 
morfina para aliviar as dores. 

“Quando eu senti que era 
fogo mesmo, eu tentei respirar 
fundo, eu vi que os guris que 
trabalhavam no bar já tinham 
pulado o balcão e saído. Estava 
eu e outra menina, que faleceu. 
Na hora que a gente viu o que 
estava acontecendo, eu tentei 
sair e, como tinha gente em-
purrando, acabei desmaiando 
lá dentro”, relembrou. 

Na fase de instrução, mais 
13 testemunhas de acusação 
arroladas pelo Ministério Pú-
blico devem ser ouvidas, além 
de 14 convocadas pela defesa. 

Sobrevivente da Boate Kiss é 
ouvida no 1o dia de julgamento

O caso ocorreu em janeiro 
de 2013, quando um 

artefato pirotécnico atingiu a 
cobertura interna da boate

Senado aprova André Mendonça 
para o Supremo Tribunal Federal

Refis do ICMS é aberto e segue 
até o dia 30 de dezembro 

O Plenário do Senado 
aprovou ontem o nome de An-
dré Mendonça para ocupar o 
cargo de ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Foram 
47 votos a favor, seis além do 
mínimo necessário, e 32 con-
trários. Mais cedo, André Men-
donça teve seu nome aprovado 
em sabatina na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), em 
uma reunião que durou cerca 
de oito horas.

A relatora da indicação na 
CCJ, senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA), defendeu a 
capacidade técnica do indicado. 
Ela reconheceu que a indicação 
veio carregada de polêmica e 
discussão, principalmente por 
conta do aspecto religioso. A 
senadora disse, porém, que 
ninguém pode ser vetado por 
sua condição religiosa e afir-
mou que não foi esse o critério 
para sua indicação.

“É uma votação simbólica 
para o Brasil. [André Mendon-
ça] é um servidor federal, com 
muita dedicação ao serviço 
público. Mendonça tem todas 
as condições técnicas de ser 
ministro do STF”, declarou.

Entre a indicação pelo pre-
sidente Bolsonaro e a votação 

no Senado, André Mendonça 
teve de esperar quase cinco 
meses. A indicação ocorreu 
em 13 de julho. No dia 18 de 
agosto, a CCJ recebeu a mensa-
gem oficial. No entanto, houve 
demora para a marcação da 
sabatina na comissão. Muitos 
senadores cobraram uma posi-
ção do presidente da CCJ, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), sobre a 
urgência da questão. No entan-
to, a sabatina só foi marcada na 
semana do esforço concentra-
do para votação de autoridades 
- convocada pelo presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco.

André Mendonça também 
teve que explicar sua posição 
religiosa, já que o presidente 
Bolsonaro o classificou como 
“terrivelmente evangélico”. Em 
seu parecer, a senadora Elizia-
ne Gama disse considerar a 
sabatina um momento impor-
tante para afirmar princípios 
republicanos e também para 
superar, segundo ela, precon-
ceitos, muitos deles “artificiais e 
reforçados por falas enviesadas 
do próprio presidente da Repú-
blica”. Durante a sabatina, Men-
donça defendeu o Estado laico 
e disse que “na vida, a Bíblia; no 
Supremo, a Constituição”.

Quando ocupou o cargo de 
ministro da Justiça, Mendonça 
recebeu críticas pela produção 
de um relatório, dentro do mi-
nistério, sobre a atuação de 579 
professores e policiais iden-
tificados como antifascistas. 
Segundo Mendonça, o relatório 
não tinha cunho investigativo. 
Ele também foi criticado pelo 
uso da Lei da Segurança Nacio-
nal (LSN – Lei 7.170, de 1983) 
contra críticos do presidente 
Jair Bolsonaro. A LSN termi-
nou sendo revogada pela Lei 
14.197, de 2021.

Quem é
André Luiz de Almeida 

Mendonça nasceu em Santos 
(SP), no dia 27 de dezembro de 
1972. Formado pela Faculdade 
de Direito de Bauru (SP), tem 
também o título de doutor em 
Estado de Direito e Governança 
Global e mestre em Estratégias 
Anticorrupção e Políticas de In-
tegridade pela Universidade de 
Salamanca, na Espanha. Pastor 
da Igreja Presbiteriana, ocupou 
os cargos de chefe da Advo-
cacia-Geral da União (AGU) e 
ministro da Justiça no governo 
Bolsonaro. Mendonça é casado 
e tem dois filhos. 

Desde ontem, as mais de 
48 mil empresas com inscri-
ção estadual que estão com 
débitos atrasados de ICMS 
já podem fazer a adesão ao 
Refis do ICMS com opções de 
descontos e condições espe-
ciais de pagamento e, assim, 
regularizar a sua empresa 
perante o Estado. Todos os 
débitos atrasados até 31 de 
julho deste ano poderão ser 
renegociados com redução de 
até 80% das multas punitivas 
e moratórias, além de 70% 
das multas acessórias e dos 
juros de mora.  

A única pré-condição 
para que a empresa faça ade-
são ao programa de Regulari-
dade Fiscal, que vai se esten-
der até o dia 30 de dezembro, 
é estar em dia com todos os 
pagamentos do ICMS, nos 
períodos de apuração não 

abrangidos pelo Refis: de 
agosto a novembro deste ano.

Antes de aderir, as em-
presas poderão fazer ainda 
simulações nas repartições 
fiscais ou, por meio dos con-
tadores, via Portal Virtual da 
Sefaz-PB para saber a me-
lhor opção que se encaixa 
nas condições financeiras da 
empresa.

 
Opções e vantagens
O Refis oferece três op-

ções de pagamento para o 
contribuinte fazer adesão. 
A primeira é o pagamento à 
vista em cota única, que tem 
redução de 80% das multas 
punitivas e moratórias, além 
de 70% das multas acessó-
rias. A segunda opção é o par-
celamento em 30 meses, que 
concede redução de 60% das 
multas punitivas e morató-

rias, com 50% dos juros de 
mora.

Já o parcelamento em 60 
meses concede redução de 
40% das multas punitivas e 
moratórias, e 30% dos juros 
de mora. É bom lembrar que 
no pagamento de parcela em 
atraso serão aplicados os 
acréscimos legais previstos 
na legislação tributária es-
tadual.

 
Valor das parcelas
É bom lembrar que, con-

forme o decreto, o valor mí-
nimo de cada parcela para as 
empresas do regime de apu-
ração Normal é de dez UFR-PB 
(Unidade Fiscal de Referência 
da Paraíba), enquanto o valor 
de cada parcela dos demais re-
gimes é de cinco UFR-PB. Cada 
UFR-PB, no mês de dezembro, 
é de R$ 58,27.

André Richter 
Agência Brasil 



Paraíba
Nova calçadinha
A ordem de serviço para as obras de recuperação da calçada do 
Cabo Branco foi assinada, ontem, pelo prefeito Cícero Lucena 
em parceria com o governador João Azevêdo. Página 8 Fo
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Medidas foram publicadas, ontem, no Diário Oficial; também foi recomendado aos municípios que evitem realizar festas públicas

Decreto amplia exigência de 
vacinação contra a Covid-19
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O novo  decreto que disci-
plina o acesso a bares, restau-
rantes, casas de shows, boates, 
teatros, cinemas, eventos sociais, 
corporativos e esportivos, bem 
como a repartições públicas es-
taduais foi publicado na edição 
de ontem do Diário Oficial do 
Estado (DOE). A nova diretriz 
estabelece a obrigatoriedade da 
apresentação do comprovante 
de vacinação contra a Covid-19, 
com esquema 
vacinal com-
pleto, para in-
gressar e per-
manecer nos 
ambientes. O 
d o c u m e n t o 
será exigido 
para a popula-
ção que tenha 
a imunização 
disponibilizada 
para sua faixa etária.

O decreto  regulamenta as 
atividades até o dia 2 de janei-
ro de 2022, está publicado no 
DOE com a recomendação aos 
municípios para que não promo-
vam festas públicas em espaços 
abertos, como Réveillon. Já entre 
os dias 1º e 15 de dezembro, a 
realização de shows, com ocupa-

ção de até 50% da capacidade, 
deverá observar todos os pro-
tocolos elaborados pela Secre-
taria Estadual de Saúde e pelas 
Secretarias Municipais de Saúde. 
O uso de máscaras permanece 
obrigatório nos espaços de aces-
so aberto ao público. 

Segundo o secretário exe-
cutivo da Saúde, Daniel Bel-
trammi, é “importante destacar 
que durante todo o período a 

vigência desse 
novo decreto, 
em função de 
qualquer cená-
rio de mudança 
ou variação das 
condições epi-
demiológicas, 
muito em fun-
ção da chegada 
de uma nova 
variante da 

Covid-19 ao Brasil, a variante 
Ômicron, esse decreto poderá 
ser, em qualquer tempo, em fa-
vor do acréscimo de segurança 
sanitária em todo o Estado, esse 
decreto poderá ser alterado caso 
haja uma deterioração das con-
dições de saúde, do sistema de 
saúde ou qualquer outro risco 
inerente à pandemia”.  

Comprovação
É obrigatória a apresen-

tação do comprovante de vaci-
nação contra a Covid-19, com 
esquema vacinal completo, 
para ingressar e permanecer 
em bares, restaurantes, casas 
de shows, boates e estabeleci-
mentos congêneres, em teatros, 
cinemas, nos eventos sociais, cor-
porativos e esportivos em todo 

o território estadual, desde que 
a imunização já tenha sido dis-
ponibilizada para a faixa etária 
correspondente.

 A apresentação do compro-
vante também será necessária 
para inscrever-se em concurso 
ou prova para função pública, 
ser investido ou empossado em 
cargos na administração públi-
ca estadual direta e indireta. Do 

mesmo modo, para ter acesso às 
repartições públicas estaduais 
será preciso apresentar a docu-
mentação.

Deverá ser apresentado 
juntamente com o documen-
to com foto do seu portador. O 
decreto não se aplica a pessoas 
que tenham contraindicação 
formal para vacinação contra a 
Covid-19, devidamente compro-

vada por documentação médica 
pertinente, e aos menores de 12 
anos, até que a vacinação seja exi-
gida para a idade.

Problemas com o cartão
O cartão pode ser acessado 

através do site e App Vacina João 
Pessoa e  do aplicativo e-SUS. 
Com crescente em reclamações 
de segundas doses não cadastra-
das nos sistemas, a Prefeitura de 
João Pessoa oferece o WhatsApp 
(83) 9.8600-4815 para que os 
usuários possam cobrar a atuali-
zação dos dados. Após o contato, 
o cidadão precisará enviar a foto 
do cartão de vacinação para que 
a dose seja cadastrada. O atendi-
mento funciona das 8h às 17h.

Para a população que per-
deu o cartão físico, a Prefeitura 
de João Pessoa disponibiliza o 
serviço da segunda via. Bas-
ta o cidadão ir até a Rede de 
Frio, portando documentos 
pessoais e comprovante de 
residência, a partir das 12h. 
O serviço está localizado em 
Água Fria, ao lado do Unipê. 
Nas demais cidades, a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) orienta 
que as pessoas procurem as se-
cretarias municipais de saúde.

Cautela
Medidas visam prevenir 
aumento de casos de 
Covid-19 na Paraíba Acesso a shows, boates, cinemas, restaurantes, entre outros ambientes, só será permitido mediante comprovação de imunização 

Foto: Marco Russo

Réveillon

Festas são canceladas em 
mais de 60 cidades da PB

Até o momento 65 muni-
cípios paraibanos decidiram 
cancelar as festas de Natal e 
Réveillon. A informação foi re-
passada pela Federação das 
Associações de Municípios da 
Paraíba (Famup). Os gestores 
tomaram a decisão em comum 
acordo com autoridades sa-
nitárias, após o surgimento 
de uma nova variante da Co-
vid-19.

O presidente da Famup, 
George Coelho, parabenizou 
os prefeitos pela decisão toma-

da e afirmou que é fundamen-
tal seguir as recomendações 
da ciência. Ele destaca que a 
vacinação vem avançando e 
que os gestores têm feito o de-
ver de casa, seguindo todas as 
medidas sanitárias para com-
bater o vírus. “O momento ain-
da é de priorizarmos a questão 
sanitária”, disse.

Esta semana, George 
divulgou vídeo pedindo cau-
tela aos gestores municipais 
acerca da realização das fes-
tividades de fim de ano, como 

Natal e Réveillon, e também 
Carnaval. Orientou ainda que 
as decisões sejam tomadas em 
conjunto com as autoridades 
sanitárias.

“Peço cautela a todos 
os gestores dos municípios 
paraibanos, pois estamos 
vendo uma quarta onda da 
covid-19 em outros países 
do mundo, inclusive, com 
decretos de lockdown. Além 
das informações da nova va-
riante”, destacou o presidente 
da Famup.

1 – Cabedelo (Prefeito Vitor Hugo)
2 – Riachão (Prefeita Da Luz)
3 – São João do Tigre (Prefeito Márcio Leite)
4 – Ouro Velho (Prefeito Augusto Valadares)
5 – Sumé (Prefeito Eden Duarte)
6 – Princesa Isabel (Prefeito Ricardo Pereira)
7 – Boa Vista (Prefeito André Gomes)
8 – Várzea (Prefeito Toninho)
9 – Dona Inês (Prefeito Antonio Justino)
10 – Baía da Traição (Prefeito Serginho Lima)
11 – Rio Tinto (Prefeita Magna Gerbasi)
12 – Caldas Brandão (Fábio Rolim)
13 – Barra de Santana (Prefeita Cacilda Farias)
14 – Duas Estradas (Prefeita Joyce Renally)
15 – Umbuzeiro (Prefeito José Nivaldo)
16 – Belém do Brejo do Cruz (Prefeito Evandro Maia)
17 – Cuité (Prefeito Charles Camaraense)
18 – Desterro (Prefeito Sinhô)
19 – Prata (Genivaldo Tembório)
20 – Serra Grande (Prefeito Vicente Neto)
21 – Bonito de Santa Fé (Prefeito Ceninha Lucena)
22 – Marcação (Prefeita Lili)
23 – Picuí (Prefeito Olivânio remígio)
24 – Igaracy (Prefeito LídioCarneiro)
25 – Cacimba de Areia (Prefeito Rogério Campos)
26 – Ingá (Prefeito Robério Burity)
27 – Alcantil (Prefeito Cícero do Carmo)
28 – Itapororoca (Prefeita Elissandra Brito)
29 – Santa Helena (Prefeito João Cléber)
30 – Maturéia (Prefeito Zé Pereira)
31 – Alagoinha (Prefeita Maria de Zé Roberto)
32 – Juazeirinho (Prefeita Anna Virgínia)
33 – São José dos Cordeiros (Prefeito Felício Queiroz)

34 – Santo André (Prefeito Edglei Amorim)
35 – Água Branca (Prefeito Tom)
36 – Tavares (Prefeito Côco de Odálio)
37 – São José de Princesa (Prefeito Juliano Matuto)
38 – Triunfo (Prefeito Espedito Filho)
39 – Santana dos Garrotes (Prefeito Dedé)
40 – Teixeira (Prefeito Wenceslau Marques)
41 – Remígio (Prefeito André Alves)
42 – Alagoa Nova (Prefeito Francinildo Pimentel)
43 – Boqueirão (Prefeito Marcos Freitas)
44 – Areia (Prefeita Doutora Sílvia)
45 – Serraria (Prefeito Petrônio de Freitas)
46 – Olivedos (Prefeito Deusinho)
47 – São Domingos (Prefeita Adeilza Soares)
48 – Caiçara (Prefeito Tarcisinho)
49 – Santa Cruz (Prefeito Paulo César)
50 – Bananeiras (Prefeito Matheus Bezerra)
51 – Boa Ventura (Prefeita Talita Lopes)
52 – Pilões (Prefeita Socorro Brilhante)
53 – São Mamede (Prefeito Doutor Jefferson)
54 – Pocinhos (Prefeita Eliane Galdino)
55 – Olho D’água (Prefeita Joana Sabino)
56 – Aparecida (Prefeito João Neto)
57 – Mogeiro (Prefeito Antonio Ferreira)
58 – Mulungu (Prefeito Melquiades Nascimento)
59 –João Pessoa (Prefeito Cícero Lucena)
60 –Jacaraú (Prefeito Elias Costa)
61 – Pedra Branca (Prefeito Mário Bastos)
62 – Soledade (Prefeito Geraldo Moura)
63 – Salgado de São Félix (Prefeito Doutor Joni)
64 – Conde (Prefeita Karla Pimentel)
65 – Sertãozinho (Prefeito Eloi)

MuNiCíPios quE CaNCElaraM a FEsta DE FiNal DE aNo:
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Unidade terá, este mês, um mutirão de operações oftalmológicas; em novembro, foram efetuados 841 procedimentos cirúrgicos 

Hospital das Clínicas prevê a 
realização de 1,4 mil cirurgias

152 motoristas 
flagrados bêbados

Cabedelo cadastra 
para serviço social

O Departamento Estadual de 
Trânsito da Paraíba (Detran
-PB), por meio da Operação 
Lei Seca, notificou 152 con-
dutores por dirigir sob efeito 
de álcool, durante o mês de 
novembro. O balanço foi di-
vulgado ontem pela Divisão 
de Policiamento e Fiscalização 
do órgão. De acordo com o 
balanço mensal, foram reali-
zados 819 testes de bafômetro, 
que resultaram na apreensão 
de 99 carteiras de habilitação 
(CNHs) e na remoção de 36 
veículos aos pátios do órgão. 
A operação ainda autuou 150 
condutores em flagrante, pela 
prática de outras infrações ao 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB). Segundo o chefe da Di-
visão de Policiamento e coor-
denador da Lei Seca, coronel 
Rochester Vale, as fiscalizações 
foram intensificadas, com o 
objetivo de continuar coibin-
do os abusos praticados por 
muitos condutores que ainda 
insistem em desobedecer às 
leis de trânsito, principalmente 
ao que se refere às infrações 
relacionadas à embriaguez ao 
volante. O CTB prevê que os 
condutores de veículos flagra-
dos sob efeito de álcool estão 
sujeitos à multa no valor de R$ 
2.934,70 e podem responder 
a processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir 
por um ano. Em caso de rein-
cidência, será cobrado o dobro 
do valor da multa e o infrator 
poderá responder por processo 
de cassação da CNH.

A Prefeitura Municipal de Ca-
bedelo (PMC), por meio da 
Secretaria de Assistência Social 
(Semas), prorrogou, até o dia 
31 de dezembro – o prazo par 
a divulgar o edital de chama-
mento público para cadastra-
mento de famílias que que-
riam fazer parte do Serviço de 
Acolhimento em Cabedelo. As 
inscrições são para a formação 
de cadastro prévio/reserva de 
famílias, que ficarão responsá-
veis por acolher e assistir crian-
ças e adolescentes afastados do 
convívio familiar de origem por 
determinação judicial, diante 
da situação de risco pessoal e 
social, sob medida protetiva.
As inscrições para as famílias 
interessadas em fazer parte do 
Serviço de Acolhimento podem 
ser feitas diretamente na Se-
mas (Rua Anacleto Vituruno, 
S/N, Centro), das 8h às 14h. 
Para participar, as famílias de-
vem atender a alguns requisi-
tos, a exemplo de ser residente 
no município há, pelo menos, 2 
anos; não estar habilitada nem 
interessada em adotar criança 
ou adolescente; comprovar 
renda igual ou superior a um 
salário mínimo; comprovar ter 
residência fixa em Cabedelo; 
participar das capacitações, bem 
como comparecer às reuniões e 
aderir às orientações da equipe 
técnica do serviço de acolhimen-
to familiar; dentre outros.

Curtas
O Hospital de Clínicas de 

Campina Grande prevê para 
o mês de dezembro a rea-
lização de aproximamente 
1.400 cirurgias, incluindo 
mais um mutirão de cirur-
gias oftalmológicas. No HC, 
os atendimentos são oferta-
dos tanto aos pacientes que 
moram em Campina Grande, 
como aos pacientes de outros 
municípios, que são encami-
nhados ao Opera Paraíba por 
meio da Central Estadual de 
Regulação. 

 “Com as pequenas cirur-
gias oferecidas aqui, como re-
tirada de sinais, remoção de 
lipomas (tumores cutâneos 
benignos), entre outros pe-
quenos procedimentos, con-
seguimos ampliar as espe-
cialidades ofertadas dentro 
do programa. E por serem 
procedimentos simples, sem 
a necessidade de internação, 
temos a condição de atender 
um número maior de paraiba-
nos,” comentou o diretor-geral 
da unidade, Jhony Bezerra.

No período de 1º a 30 de 
novembro, o Hospital de Clí-
nicas registrou a realização 
de 841 cirurgias. Foram 492 
cirurgias gerais, 77 ginecológi-
cas, 28 da otorrinolaringologia, 
155 urológicas e 34 pequenas 
cirurgias. Os procedimentos 
de pequeno porte passaram a 
ser oferecidos no final do mês 
e a previsão é que sejam feitos, 
em média, 20 por dia.  

 “Em novembro, além 
das cirurgias que já vínha-
mos realizando, também 
contemplamos a saúde do 

homem com a realização de 
cirurgias de vasectomia, que 
é a cirurgia contraceptiva 
do homem, e cirurgias de 
postectomia. E ainda come-
çamos a oferecer pequenas 
cirurgias, que tem nos per-
mitido avançar e melhorar 
cada vez mais a qualidade de 
vida das pessoas,” esclareceu 
o diretor técnico do hospital, 
Thyago Morais.

Histórias
O agricultor Elton Farias 

dos Santos, de 30 anos, mora-
dor da cidade de São Sebastião 
de Lagoa de Roça, estava há 
dois anos querendo fazer ci-
rurgia de vasectomia. Foi no 
Hospital de Clínicas, por meio 
do programa Opera Paraíba, 
que ele conseguiu realizar o 
procedimento. A cirurgia foi 
feita no último dia 28 de no-

vembro. “Fazia dois anos que 
eu estava esperando essa ci-
rurgia, aí veio a pandemia e 
atrasou muito. Mas graças a 
Deus chegou a hora, foi ótimo, 
se fosse possível, eu fazia de 
novo,” contou. 

Assim como Elton, a 
paciente Maria Jailma, de 
36 anos, da cidade de Cuité, 
também saiu da fila de espe-
ra por uma cirurgia. Ela tinha 

otite crônica desde a infância, 
e para resolver o problema, 
a solução era a intervenção 
cirúrgica, como relata: “Inco-
modava muito, saía secreção, 
era muito desconfortável, e só 
resolvia com a cirurgia. Então 
eu procurei o médico e fui en-
caminhada pela Secretaria de 
Saúde do meu município pra 
cá. Deu tudo certo, graças a 
Deus.” 

Até 31 de dezembro

Cagepa prorroga campanha 
de negociação de débitos

O presidente da Com-
panhia de Água e Esgotos 
da Paraíba, Marcus Viní-
cius Neves, anunciou, on-
tem, a prorrogação, por 
mais 30 dias, da campa-
nha “Fique em Dia com a 
Cagepa”, uma oportunida-
de, com condições espe-
ciais e diferenciadas, para 
aqueles clientes que estão 
inadimplentes e desejam 
regularizar sua situação 
junto à empresa.

Marcus Vinícius disse 
que a decisão de prorrogar 
a campanha até o dia 31 de 
dezembro foi tomada após 
consulta ao governador 
João Azevêdo. “Através dos 
nossos canais de atendi-
mento, recebemos inúme-
ros apelos de clientes pela 
prorrogação da campanha. 

Então, decidimos consultar 
o governador, que pronta-
mente acatou a proposta”, 
destacou o presidente.

“Tradicionalmente, 
dezembro é um mês em 
que nossa economia se 
aquece, já que tanto os 
trabalhadores do serviço 
público quanto os da ini-
ciativa privada têm acesso 
a um recurso extra, com o 
recebimento do décimo 
terceiro. Os informais 
também acabam lucrando 
mais”, pontuou o diretor 
Comercial da Cagepa, Isaac 
Veras. 

Ele acrescentou que 
“a gente entende que 
muitos dos nossos clien-
tes acabaram entrando na 
inadimplência por conta 
dos reflexos da pandemia 

do novo coronavírus, por 
isso, decidimos estender 
o prazo da campanha para 
facilitar que todos apro-
veitem esse aquecimento 
da economia e tenham 
acesso às condições es-
peciais que estamos dis-
ponibilizando.

Ele reforçou que a 
campanha traz formas di-
ferenciadas de negociação, 
com descontos que vão até 
100% das multas e juros 
por atraso e parcelamen-
tos em até 60 meses. “Os 
clientes que desejarem ne-
gociar com a Cagepa preci-
sam apenas estar de posse 
de CPF, RG e uma fatura de 
água, e entrar em contato 
por um dos nossos canais 
de atendimento”, explicou 
o diretor Comercial.

SERVIÇO 
Os clientes poderão negociar seus débitos por meio dos seguintes canais de 
atendimento da Cagepa:
n Call Center 115;
n  WhatsApp (83) 98198-4495;
n Atendente Virtual Acqua, no site www.cagepa.pb.gov.br;
n Agência Virtual, no site www.cagepa.pb.gov.br;
n Aplicativo Cagepa, disponível para Android e iOS;
n Atendimento presencial, com agendamento prévio, nas lojas de João Pessoa 
(Camilo de Holanda e preferencialmente Casa da Cidadania de Mangabei-
ra), Campina Grande, Guarabira, Patos, Pombal e Cajazeiras. Nesse caso, o 
agendamento pode ser feito pelo site agendamento.pb.gov.br, pelo 115, pelo 
WhatsApp (83) 98198-4495, pelo aplicativo da Cagepa, e também por meio 
da atendente virtual Acqua.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) realizou, ontem, 
durante a abertura da Campa-
nha Dezembro Vermelho, no 
Parque Solon de Lucena, em 
João Pessoa, 666 testes rápidos 
de HIV, sífilis e hepatites B e C. 
Ao todo, 14 pessoas testaram 
positivo para sífilis e outras 
duas foram diagnosticadas 
com HIV. De acordo com a SES, 
não houve registro de casos po-
sitivos para as hepatites virais. 

Durante a ação também 
houve a oferta de testes Co-
vid-19 e de vacinas contra té-
tano e hepatite B. Foi realizado, 
ainda, um trabalho educativo 
com distribuição de preserva-
tivos e de material informativo 
sobre as infecções sexualmente 
transmissíveis (IST).

Segundo a gerente ope-
racional de Condições Crôni-
cas e IST da SES, Ivoneide Lu-
cena, a campanha Dezembro 
Vermelho se estenderá até o 
fim do mês, com a missão de 
fazer um alerta à população 
sobre os riscos das ISTs, e de 
apresentar os serviços de 
testagem e de tratamento 
disponíveis no Estado.

“É importante que as pes-
soas que tenham passado por 
uma situação de risco, como 
uma relação sexual sem o uso 
de preservativo, por exemplo, 
procurem o serviço de saúde 
para realizar o teste rápido e 
saber como está a situação”, 
destacou Ivoneide, lembrando 

que os postos de saúde de to-
dos os municípios paraibanos 
oferecem o serviço de testa-
gem para as ISTs.

“A campanha vem com 
este sentido: alertar as pessoas 
e informar que o vírus causa-
dor da Aids (HIV) não tem cura, 
mas tem tratamento. E mais do 
que isso: tem como se preve-
nir”, completou.

Já o representante da ONG 
Cordel Vida, Beto Alves, lem-
brou que o país ainda enfren-
ta a pandemia de Covid-19 e 
por isso as pessoas se sentem 
receosas em procurar os servi-
ços de saúde. “Sabemos que há 
uma subnotificação por conta 
do isolamento social. Realizar 
uma ação presencial como a de 
hoje é importante para buscar 
essas pessoas que têm HIV e 
não sabem. Estamos nessa 
luta para que essas pessoas 
saibam o quanto antes e tra-
tem o quanto antes”, reforçou. 

O evento foi realizado em 
parceria com a Prefeitura de 
João Pessoa, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS), com organizações não 
governamentais (Ongs), como 
a Casa de Convivência João 
Paulo II e Cordel Vida, além 
do Centro Estadual de Refe-
rência dos Direitos de LGBT 
e Enfrentamento à LGBTfobia 
da Paraíba (Espaço LGBT) e da 
Associação das Prostitutas da 
Paraíba (Apros).

Outra ação deste tipo está 
programada para o dia 17 des-
te mês, na Rua da Areia, em 
João Pessoa, a partir das 14h. 

SES abre na capital o 
Dezembro Vermelho

Foram realizados, em novembro, 492 procedimentos cirúrgicos gerais, 88 ginecológicos, 155 urológicos, 28 da otorrinolaringologia e outros 34 pequenos procedimentos

Foto: Secom-PB

Ítalo Arruda
Especial para A União
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Organização criminosa estava escondida numa casa de luxo, em Santa Rita, com verdadeiro arsenal e dinamites

Uma organização crimi-
nosa especializada em ex-
plosão e assaltos a bancos 
foi presa no final dessa terça-
feira (30) no bairro de Tibiri, 
em Santa Rita. Os policiais da 
Delegacia de Roubos e Furtos 
de Veículos e Cargas apreen-
deram no local armas de alto 
poder de fogo, munições, e 
três veículos, sendo que dois 
deles a polícia comprovou 
serem roubados. No local fo-
ram presos seis pessoas, to-
das com vasta ficha criminal. 
Todo o grupo foi transferido 
para o PB-1.

Segundo o delegado Car-
los Othon, titular da especia-
lizada DRFVC, a investigação 
foi iniciada a partir de infor-
mações sobre a possível pre-
sença de um grupo de assal-
tantes escondidos na Paraíba 
e que agiam principalmen-
te no Rio Grande do Norte. 
“Esse grupo atua em suces-
sivos roubos a instituições fi-
nanceiras e cofres de postos 
de combustíveis, utilizando-
se de explosivos e armas de 
grosso calibre”, disse Othon.

Um exemplo de assaltos 
praticados foi contra uma 
agência do Banco do  Nor-
deste e cofres de estabeleci-
mentos (postos de combustí-
veis) localizados às margens 
das rodovias que cortam as 
cidades de Macaíba e São 
Paulo do Potengi, ambas do 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Polícia prende envolvidos em 
explosões a bancos na PB e RN

Fotos: Ascom/PCPB

Rio Grande do Norte e região. 
A prisão do grupo ocor-

reu após incursão dos poli-
ciais da DRFVC em uma casa 
de luxo localizada no Lotea-
mento Plano de Vida, bairro 
de Tibiri, Santa Rita, na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa, local onde três veícu-
los foram encontrados, sendo 
dois deles roubados.

O delegado Carlos Othon 
informou que R.Y.F.S, D.B.G, 
L.S.F, D.F.S, W.A.L e R.A.M fo-
ram presos em flagrante pe-
los crimes de organização 

criminosa armada, posse ile-
gal de arma de fogo de uso 
permitido, posse de explo-
sivo e receptação, previstos, 
respectivamente, nos artigos 
2º da Lei 12.850/2006;. 12 
e 16, parágrafo 1º, III, da Lei 
10.826/2003 c/c artigo 1º, 
parágrafo único, II e V, da Lei 
8.072/90 (crime hediondo), 
e artigo 180 do Código Penal. 
Eles são investigados em mais 
de uma dezena de inquéritos 
policiais no Estado do RN.

O delegado informou que 
três dos envolvidos com o 

grupo foram funcionários de 
grandes empresas de segu-
rança privada especializadas 
em transportes de valores, o 
que indica a possibilidade de 
recrutamento de funcionários 
para obtenção de informações 
privilegiadas sobre os alvos 
das ações criminosas.

Um dos presos é um co-
nhecido blaster, responsável 
pelo manuseio, arranjo, dispo-
sição e detonação de explosi-
vos. Outro integrante do grupo 
tinha mandado de prisão em 
aberto pelo crime de roubo 

qualificado majorado. “Com 
a ação de hoje, a DRFVC che-
ga ao números de sete armas, 
algumas de grande poder de 
fogo, e quase 500 munições de 
vários calibres, apreendidas 
em menos de 15 dias”, come-
mora Carlos Othon.

Material apreendido 
Uma submetralhadora 

Taurus, SMT, calibre .40; uma 
espingarda cal. 12; uma pis-
tola Imbel, respectivamente 
calibres  .40 e 12, .45, e ainda 
carregadores de vários tipos 

de armas; munições cal. 12, 
.40 e 45; dois coletes balísti-
cos; sete explosivos prontos 
para serem detonados; gran-
de quantidade de cordel de-
tonante; dezenas de espoleta 
para acionamento de explosi-
vos; aproximadamente 30kg 
de nitrato de amônio (insu-
mo para fabricação de explo-
sivos); roupas camufladas, 
balaclavas, lanternas, luvas 
e cabos de aço para amarrar 
os cofres; três veículos, sendo 
dois roubados; celulares e pe-
quena porção de maconha.

Uma submetralhadora, munições e outros equipamentos utilizados para a confecção dos explosivos foram apreendidos pela Polícia Civil; roupas clamufladas também foram encontradas na casa

PM localiza homem suspeito 
de assassinar mulher em JP

A Polícia Militar pren-
deu, no fim da tarde dessa 
terça-feira (30), um homem 
apontado por cometer um 
homicídio no Centro da ca-
pital, e que vinha sendo pro-
curado por outros crimes. A 
prisão do acusado foi reali-
zada nas proximidades de 
um cemitério no bairro do 
Varadouro. 

De acordo com os poli-
ciais do 1º Batalhão, respon-

sáveis pela captura, o homem 
preso tem 28 anos de idade, 
e possuía contra ele um man-
dado de prisão em aberto pe-
los crimes de porte ilegal de 
arma de fogo, posse de dro-
gas e receptação. “A partir do 
momento em que recebemos 
informações sobre a localiza-
ção do suspeito, passamos a 
diligenciar, encontrando-o 
próximo ao Cemitério Se-
nhor da Boa Sentença. O sus-

peito já foi preso outras duas 
vezes e, além do mandado de 
prisão em aberto, ele é apon-
tado por envolvimento em 
um homicídio contra uma 
mulher, na Avenida Padre 
Azevedo, também no Centro, 
no último mês de setembro. 
A autoria deverá ser apura-
da na investigação”, explicou 
o tenente Isaac Cavalcante, 
coordenador de policiamen-
to do 1º BPM.

Acusados de matar dono de 
tapiocaria são condenados

O Tribunal do Júri de 
Campina Grande condenou 
Diego Alves da Costa a uma 
pena de 22 anos de reclusão 
e Wesley de Melo Pereira a 
17 anos e seis meses, ambos 
em regime fechado. Eles são 
acusados da morte do mi-
croempresário Josemar da 
Silva, de 45 anos, assassina-
do a tiros no interior do seu 

estabelecimento comercial, 
uma tapiocaria, localizada 
na Avenida Plínio Lemos, no 
bairro das Malvinas. 

A sessão presidida pelo 
juiz Alexandre José Gonçal-
ves Trineto aconteceu nessa 
terça-feira (30) no Forum 
Criminal de Campina Grande.

O crime aconteceu na 
noite de 26 de abril deste 

ano. Consta da denúncia do 
Ministério Público, que Die-
go Alves da Costa teria entra-
do na tapiocaria como se fos-
se um cliente. Após anunciar 
o assalto Josemar reagiu e se 
agarrou com o bandido, mas 
foi ferido com dois tiros. Sem 
nada levar, Diego saiu cor-
rendo e fugiu em uma moto 
pilotada por Wesley.

Josemar, dono da tapiocaria, foi morto por Diego Alves, que após o crime fugiu numa moto pilotada por Wesley

Fotos: Reprodução

No Terceirão

Receita Federal apreende 
produtos sem notas fiscais

Uma grande quantida-
de de produtos comercia-
lizados no Shopping Ter-
ceirão, em João Pessoa, foi 
apreendida ontem durante 
operação realizada pela 
Receita Federal com apoio 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral. Segundo o delegado do 
órgão, Hamilton Guedes, a 
operação, que durou cer-
ca de uma hora, teve como 
objetivo combater a comer-
cialização de produtos falsi-
ficados e contrabandeados.

A operação, que re-
cebeu o nome de “Pacifi-
cador” fiscalizou 26 esta-
belecimentos comerciais 
instalados no Shopping 
Popular e também na Rua 

Duque de Caxias, Centro da 
capital. Vários produtos, na 
maioria roupas e calçados 
sem nota fiscal e com sus-
peita de contrabando foram 
apreendidos. “As mercado-
rias podem ser leiloadas ou 
doadas”, disse o delegado.

Hamilton Guedes in-
formou que inicialmente os 
proprietários dos produtos 
apreendidos serão intima-
dos a comparecerem ao ór-
gão para apresentarem de 
aquisição das mercadorias 
e, caso estejam regulariza-
das serão devolvidas. “Caso 
contrário será aplicada a 
pena de perdimento - san-
ção administrativa de na-
tureza repressiva, pois visa 
punir o indivíduo infrator – 
e compensatório – já que al-
meja ressarcimento do pre-

juízo ao Erário”, explicou.
Os proprietários das 

mercadorias apreendidas, 
caso não apresentem a do-
cumentação necessária po-
dem sofrer representação 
fiscal para fins penais, tendo 
que responder junto à Jus-
tiça Federal pelo crime de 
descaminho, com pena pode 
de 1 a 4 anos de reclusão. 
As mercadorias serão, pos-
teriormente, leiloadas, e o 
valor arrecadado irá para os 
cofres da União.

O nome da operação 
se deve ao fato de que o Ge-
neral Duque de Caxias (que 
deu nome à rua dos alvos) 
era conhecido como “O Pa-
cificador”. Um efetivo de 
40 servidores da Receita 
Federal e mais 16 policiais 
rodoviários federais.

Foto: Evandro Pereira

Várias mercadorias sem o documento fiscal foram apreendidas e levadas para a sede do órgão

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com
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Ordem de serviço foi assinada ontem para realização de obras na calçada e execução do muro de gabião na Avenida Cabo Branco

João e Cícero firmam parceria 
para recuperar trecho da orla

José Alves 
zavieira2@gmail.com

O trecho final da orla de 
Cabo Branco, onde a erosão 
destruiu parte da calçadinha 
e inviabilizou o tráfego de ve-
ículos, ciclistas e pedestres 
será revitalizado pela prefei-
tura de João Pessoa. Ontem, 
pela manhã, uma ordem de 
serviço foi assinada pelo 
prefeito Cícero Lucena, em 
parceria com o governador 
João Azevêdo, autorizando 
a drenagem, recuperação de 
calçada e execução do muro 
de gabião da Avenida Cabo 
Branco. As obras represen-
tam investimentos de apro-
ximadamente R$ 6,5 milhões.  

No local, serão realiza-
dos serviços de contenção 
da calçada com muro de ga-
bião, reconstrução da pista 
de rolamento em asfalto, da 
drenagem e da calçada, aces-
sibilidade e recuperação de 
ciclovia e escadas de acesso 
à praia. 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual destacou 
a importância de parcerias 
com a gestão municipal para 
solucionar demandas e as-
segurar a melhoria da qua-
lidade de vida das pessoas. 
“Eu sou municipalista porque 
temos a compreensão de que 
a população mora nas cida-
des e é onde elas apresentam, 
primeiramen-
te, suas rei-
vindicações, 
e fico feliz de 
ver que, defi-
nitivamente, 
as soluções 
para a falésia 
do Cabo Bran-
co estão sendo 
apresentadas, 
assegurando 
proteção e dando condições 
para discutir acessos e o sis-
tema viário”, destacou João 
Azevêdo, acrescentando que 
“na Estação Ciência também 
faremos uma parceria para 
valorizar a nossa terra e a 
nossa riqueza, sendo tam-
bém um espaço de educação, 
desde o nível fundamental ao 
médio, promovendo o desen-
volvimento e fomentando a 
nossa cultura. 

Sobre as obras a serem 
realizadas na orla, o gover-
nador João Azevêdo disse 
que “na verdade o que está 
sendo iniciado aqui é a pri-
meira etapa de quatro gran-

Em seis meses

Acauã realizou mais de 20 resgates aeromédicos
Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com

O helicóptero Acauã de-
morou 17 minutos para trans-
portar, da cidade de Pirpiritu-
ba ao Hospital de Emergência 
e Trauma de João Pessoa, uma 
criança de um ano e seis me-
ses, que tinha ingerido veneno 
agrícola, no último sábado. O 
salvamento só foi possível 
graças ao tempo de resposta 
rápido, oferecido pelo Grupo 
Tático Aéreo vinculado à Se-
cretaria do Estado da Seguran-
ça e da Defesa Social (Seds), 
que, além de realizar resgate 

aeromédico, atua em vários 
tipos de operações. Nos últi-
mos seis meses, o GTA realizou 
mais de 20 resgates aeromé-
dicos e 15 operações policiais.

Integram o Grupamento 
Tático Aéreo (GTA) as três for-
ças de segurança do Estado: 
Polícia Militar, Corpo de Bom-
beiros e Polícia Civil, que está 
inserido no organograma da 
Seds. O GTA atua em diversas 
operações de caráter policial, 
salvamento e Defesa Civil, 
sendo as missões de resgate 
e transporte aeromédicos 
realizadas em parceria com 
o Samu João Pessoa.

O tenente-coronel e co-
mandante do GTA, Carlos 
Nascimento, esclareceu que o 
órgão está à disposição da po-
pulação para atender a qual-
quer eventualidade, desde que 
esteja de acordo com os crité-
rios estabelecidos pela tria-
gem do Centro Integrado de 
Operações (CIOP). “A pessoa 
que está precisando de socor-
ro, liga para o Samu ou Corpo 
de Bombeiros. Essa ocorrência 
é encaminhada para o CIOP, 
que avalia a necessidade de 
resgate aéreo. Todo final de 
semana, por exemplo, há, 
pelo menos, uma ocorrência 

envolvendo pessoas vítimas 
de afogamento, então fazemos 
o patrulhamento constante, 
principalmente no final do 
ano com a Operação Verão”, 
explicou.

O Samu regional João Pes-
soa é responsável por geren-
ciar 64 municípios. Para dar 
celeridade ao atendimento, a 
Seds e o Samu formalizaram 
um termo de cooperação com 
o Grupamento Tático Aéreo, 
em julho passado, para o tra-
balho de resgates e transporte 
aeromédico nos 64 municípios 
que compreendem a macror-
região de João Pessoa. 

Fotos: Roberto Guedes

des intervenções pelo resga-
te e solução definitiva para o 
problema da falésia do Cabo 
Branco. As obras serão feitas 
pela prefeitura de João Pessoa 
em parceria com o Governo 
do Estado. Mesmo em tempo 
curto a gestão municipal mos-
trou a que veio, enfrentando 
questões históricas. Eu fico 
feliz em receber convites para 

fazer parce-
rias e sou um 
e n t u s i a s t a 
de grandes 
e bons pro-
jetos. Todos 
terão sempre 
o meu apoio”, 
enfatizou o 
governador.

Por sua 
vez, o prefei-

to Cícero Lucena reforçou que 
“estamos trazendo essa obra 
como símbolo inicial de todos 
os projetos que temos para o 
Ponto mais Oriental das Amé-
ricas. Esse é um patrimônio 
do pessoense, do paraibano, 
do nordestino e do Brasil”.  
Ainda segundo o prefeito, 
“são momentos como esse 
que nos estimula e fortalece, 
na certeza que estamos no ca-
minho certo para fazer des-
sa cidade, uma cidade mais 
justa, mais humana e mais 
solidária”, previu Cícero Lu-
cena, informando que a obra 
vai garantir a preservação de 
toda a barreira.

Investimentos serão na ordem de R$ 6,5 milhões
A primeira etapa do trecho em 

obras tem uma área de 520 metros 
de extensão. O projeto inclui a con-
tenção da erosão por meio de muro 
de gabião, reconstrução da calçada, 
da faixa de rolamento em asfalto e 
do equipamento de drenagem, re-
cuperação da ciclovia e a construção 
de escadas de acesso à praia. O 
projeto ainda inclui toda a adequa-
ção para garantia de acessibilidade. 
Um investimento de R$ 6,3 milhões.

“A obra que foi executada ante-
riormente não cumpriu a totalidade 
do objetivo e ainda prejudicou este 
trecho específico. Tomamos as nossas 
medidas cumprindo todo o processo 
burocrático e agora iniciamos a obra 
beneficiando este espaço que é es-
sencial para o nosso turismo e que 
vai poder ser ocupado pela população 
para o lazer e prática esportiva com 
a devida segurança e correta divisão 
dos espaços”, explicou o prefeito. A 
obra tem prazo de 12 meses, mas 
deve ser concluída em tempo inferior. 
O planejamento se constitui numa 
obra em que só vai ser possível tra-
balhar apenas na maré baixa, parte 
durante o dia, parte de madrugada. 
O objetivo é devolver o espaço a po-
pulação o mais rápido possível.  

A calçadinha
A reestruturação da calçadinha 

está relacionada a toda a ação em 
torno da barreira do Cabo Branco. 
De acordo com o prefeito, as frentes 
de trabalho para as próximas ações 
vão focar na proteção (já que o enro-
camento realizado não tomou toda a 
área necessária); estabilização (equi-
librando o solo arenoso e a inclinação 
invertida); e engorda da faixa de areia, 
que vai possibilitar também a abertura 
de uma avenida até o Seixas. 

A ordem de serviço também foi 
assinada pelos secretários municipais 
do Planejamento, José William Mon-
tenegro e do Meio Ambiente, Wal-
lisson Silveira. Além do governador 
João Azevêdo, a solenidade foi acom-
panhada pelo deputado estadual 
João Gonçalves, pelo presidente da 
Câmara Municipal de João Pessoa, 
Dinho Dowsley, e pelos vereadores 
Bruno Farias, Emano Santos, Damá-
sio Franca, Tarcísio Jardim, Zezinho 
Botafogo e Toinho Pé de Aço.

Grafiteiros
Nos 200 metros de tapume que 

foram colocados no local das obras, 
grafiteiros de cinco grupos existen-
tes na cidade foram chamados para 
desenvolver a arte deles. “Eu espero 
que a partir desse exemplo que 
estamos dando aqui, a iniciativa 
privada também comece a usar em 
suas obras particulares o trabalho 

desses grafiteiros, uma vez que essa 
arte vai embelezar mais a cidade. 

As obras 
As obras da barreira foram 

divididas em quatro etapas. A 
primeira visa, melhorar o enroca-
mento da falésia e a recuperação 
da calçadinha na orla da Praia do 
Cabo Branco. A segunda parte do 
projeto, que é o de proteção da 
própria falésia em si, ainda está 
sendo desenvolvido pela prefeitura 
e vai fazer com que a recuperação 
do corte da falésia aconteça. O 
problema é que existem lugares em 
que a inclinação, ou seja, a parte de 
cima da falésia está mais avançada 
do que o seu sopé. Então isso pode 
provocar desmoronamento.

A terceira etapa é a engorda 
da praia cujo projeto já está sendo 
desenvolvido pela prefeitura, que 
também será a solução definitiva 
para evitar que o mar avance até 
a falésia. Já a quarta etapa, diz 
respeito ao resgate da obra de 
Oscar Niemeyer, ou seja, a Esta-
ção Ciência, que atualmente está 
sem função nenhuma e que será 
utilizada para que seja implantado 
o Museu da Ciência. Esse museu 
será erguido nos mesmos moldes 
do Museu do Catavento, situado 
em São Paulo. 

Projeto
Governador revelou que a 
Estação Ciência também 

deve passar por recuperação

Na ocasião, o governador João Azevêdo destacou a importância de parcerias com a gestão municipal para solucionar demandas e assegurar a melhoria da qualidade de vida das pessoas

No último sábado, helicóptero salvou uma criança que havia ingerido veneno

Foto: Divulgação
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Tomás Santa Rosa
Hoje, em João Pessoa, obras do paraibano que integram 
a coleção particular de Luizmar Medeiros (foto) ganham 
sua primeira exposição. Página 12 Fo
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Dirigido pelo paraibano 
Vladimir Carvalho, O Homem 
de Areia é um documentário 
que traça um perfil do ex-mi-
nistro e escritor José Américo 
de Almeida (1887-1980) que 
está completando os 40 anos 
de lançamento hoje. “Eu esta-
va devendo isso a esse grande 
intelectual e estadista parai-
bano e fico muito feliz pelo 
filme chegar ainda intacto em 
sua estrutura, nessas quatro 
décadas”, observou o realiza-
dor. “Os negativos, a matriz, 
está no Centro Tecnológico do 
Audiovisual, no Rio de Janei-
ro. Estou me movimentando 
para que o filme seja relança-
do em alguma plataforma de 
streaming, pela sua importân-
cia histórica”, revelou ele, que 
também assina o roteiro do 
longa-metragem.

Vladimir Carvalho lem-
brou que a ideia de produ-
zir o filme, lançado em 1981, 
surgiu no próprio ambiente 
familiar. “Isso já nasceu na 
minha casa. Foi influência do 
meu pai, que era leitor e admi-
rava a figura de José Américo, 
principalmente pelo grande 
estadista que ele foi. Depois, 
eu tomei conhecimento de 
José Américo, que criou, no 
início dos anos 1950, a Uni-
versidade Federal da Paraíba, 
que considero uma grande 
revolução cultural e funda-
mental. A Paraíba é antes e de-
pois da UFPB, porque, a partir 
da universidade, tomou um 
novo rumo. Um exemplo sim-
ples disso é que Linduarte 
Noronha, cineasta do seminal 
documentário Aruanda, foi 
integrante da primeira turma 
de Direito da Universidade”, 
explicou o cineasta.

“Fui formado por essa 
ambiência. Um dia, em mea-
dos dos anos 1960, o repórter 
do jornal Correio da Paraíba – 
que tinha mais credencial para 
entrevistar José Américo – fal-
tou ao expediente, por algum 
motivo. Então, Eurípedes Ga-
delha me disse: ‘Sobrou para 

você ir fazer a entrevista na 
casa de José Américo’. Eu fui. 
Já o admirava e o tinha como 
um mito. Ele me recebeu de 
paletó, foi logo falando e eu 
tomando notas num bloco. No 
final, José Américo pediu que 
eu lesse o que havia anotado. 
Tremi nas pernas, mas con-
segui ler meus garranchos e 
rubricou folha por folha. Na 
volta para o jornal, Eurípedes 
fez o copidesque e até hoje 
me arrependo por não ter 
guardado aquelas folhas com 
as rubricas de José Américo”, 
contou o cineasta.

Vladimir, cerca de duas 
décadas depois do encontro 
com o ex-ministro e escritor, 
já morando entre Brasília 
e o Rio de Janeiro, retorna 
à Paraíba. “Voltei em 1979 
para fazer o filme e consul-
tei amigos como Paulo Melo, 
que era muito ligado ao en-
tão governador do Estado e 
ex-secretário da Educação e 
Cultura, Tarcísio Burity. O lon-
ga-metragem foi produzido 
pela Embrafilme, com apoio 
da Secretaria da Educação e 
Cultura da Paraíba e de Tarcí-
sio Burity”, afirmou ele.

Realizado com uma gran-
de equipe, foi “uma operação 
de guerra” fazer O Homem de 
Areia. “Consegui que a Avenida 
Cabo Branco, que passa em 
frente à casa de José Américo, 
fosse interditada, com o obje-
tivo de evitar o barulho que o 
trânsito de automóveis cau-
saria, pois os gravadores não 
contavam com a tecnologia 
de hoje”, detalhou Carvalho. 
“Para fazer a grande entrevista 

com José Américo, convidei os 
maiores jornalistas da Paraíba, 
como Adalberto Barreto, Nata-
nael Alves, Gonzaga Rodrigues 
e Juarez Batista, e que durou 
quase um dia inteiro”.

O próprio título do docu-
mentário já faz uma referência 
a José Américo de Almeida, 
que nasceu em 1887, no mu-
nicípio de Areia, localizado na 
região do Brejo paraibano, e 
morreu em 1980, na capital, 
aos 93 anos de idade. Duran-
te a entrevista aos jornalis-

tas, coordenada por Vladimir 
Carvalho, o escritor e político 
falou de suas memórias, re-
lembrado os fatos importan-
tes que vivenciou, a exemplo 
da Revolução de 1930, sua 
candidatura à Presidência da 
República, em 1937, a céle-
bre entrevista de 1945, que 
provocou a queda do ditador 
Getúlio Vargas, e a posse na 
Academia Brasileira de Letras 
(ABL), em 1967.

“Nesse dia da entrevista, 
a secretária de José Américo, 

Lourdinha Luna, que já fale-
ceu, me alertou que, na manhã 
seguinte, o ex-ministro iria re-
ceber a visita do escritor Jorge 
Amado e sua esposa, Zélia 
Gattai, e Calazans Neto, xilo-
gravador fantástico e célebre, 
na Bahia. Eu disse a ela para 
consultar o ex-ministro para 
saber se poderia filmar esse 
encontro e José Américo con-
cordou. No outro dia, às 7h, es-
tava lá com meu irmão, Walter 
Carvalho, que, nessa ocasião, 
participou do primeiro filme 

como fotógrafo comigo. Como 
me instalei antes, no local, na-
dei de braçada para registrar 
a reunião de grandes escri-
tores, como se fosse o núcleo 
do filme, e criei o artifício de 
José Américo vir andando pela 
beira-mar da Praia do Cabo 
Branco e, enquanto isso, ele 
vai relembrando a sua trajetó-
ria de vida”, contou Vladimir.

No entanto, o cineasta ad-
mitiu ter tido problemas com 
a produção. “Foram falar com 
José Américo, dizendo que eu 
era um homem perigoso e es-
querdista e meu filme, O País 
de São Saruê, estava interdi-
tado pela censura, pois ainda 
estávamos na ditadura militar”, 
pontuou o documentarista. “O 
filho de José Américo, o general 
Reinaldo de Almeida, preven-
tivamente, mandou um agente 
da censura procurar o presi-
dente da Embrafilme, Roberto 
Farias, para pegar o roteiro de 
O Homem de Areia. Farias teve 
uma reação extraordinária, 
corajosa e à altura, ao dizer 
que só recebia ordens do seu 
superior, o ministro da Educa-
ção, e não entregou o roteiro”, 
relembrou ele.

Vladimir Carvalho contou 
outra curiosidade em torno do 
documentário: “Tenho medo 
de avião, como quase todo 
mundo, mas aceitei sobrevoar 
a Baía de Todos os Santos, 
em Salvador, para filmar o 
local do acidente, ocorrido 
em 1932, com a aeronave Sa-
voia Marchetti, do qual José 
Américo escapou, mas causou 
a morte de outro passagei-
ro, o interventor da Paraíba, 
Antenor Navarro. Américo 
conseguir sobreviver foi um 
milagre, pois era míope e não 
sabia nadar. Enquanto filmava 
e sobrevoava, senti uma pane 
emocional, um abalo, porque 
perdi o contato com o piloto, 
que baixava o avião até perto 
das ondas, em alto mar. Foi 
uma sequência inesquecível, 
porque sofri muito, mas usei 
as imagens para ilustrar o mo-
mento em que o ex-ministro 
relembra o acidente”, justifi-
cou o cineasta.

Diretor Vladimir Carvalho quer relançar via ‘streaming’ o filme que traça um perfil de José Américo de Almeida

‘O Homem de Areia’: clássico 
da Paraíba completa 40 anos
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br  Isso já nasceu na 

minha casa. Foi influência 
do meu pai, que era 

leitor e admirava a figura 
de José Américo, 

principalmente pelo 
grande estadista 
que ele foi 

Produção do documentário sobre José Américo foi “uma operação de guerra”, interditando na época a Av. Cabo Branco, na capital

Foto: Arquivo A União

José Américo: ‘O País de São Saruê’ corresponde ao livro ‘A Bagaceira’
Outro marco na produção 

do cineasta paraibano Vladimir 
Carvalho é O País de São Saruê, 
lançado em 1971 e que está 
completando 50 anos em 2021. 
“É um filme histórico, que tem sua 
importância por mostrar um sertão 
à antiga, com a sua rusticidade, 
pois foi feito em meados dos anos 
1960, mas onde ainda existe a 
luta pela terra, a desigualdade e 
injustiças sociais, apesar da sua 
transformação na aparência. Está 
incluído, em várias filmografias, 
como um dos 100 melhores filmes 
do Brasil, o que me deixa bastante 
regozijado”, afirmou o diretor.

Vladimir contou que o obje-
tivo é fazer um perfil do Sertão, 
baseado nas recordações do meu 
avô, Esperidião Figueiredo da 
Silva, que era artesão do couro 
na cidade de Itabaiana, mas que 
ele chama de “alfaiate de vaquei-
ro”. A produção retrata a vida de 
lavradores e garimpeiros no Vale 
do Rio do Peixe, mostrando o co-
tidiano de secas e pobreza nessa 
região Semiárida da Paraíba. O 
longa começa com o Monólogo 

sobre o Sertão, leitura de um poe-
ma de Jomar Moraes, que serve 
como espinha dorsal sonora do 
filme. As entrevistas são inseridas 
aos poucos, contrapostas às cenas 
do folclore local, fotos antigas e 
uma trilha sonora composta por 
Luiz Gonzaga, José Siqueira e 
Ernesto Nazareth.

A primeira etapa do projeto 
foi em 1966, porém, as filmagens 
foram interrompidas pela chuva 
e foi necessário esperar que o 
Sertão reapresentasse a mesma 
paisagem cotidiana; a segunda 
ocorreu em 1967, com filmagens 
se prolongando até o ano se-
guinte, e a conclusão em 1970. 
O documentário recebeu o título 
inspirado no cordel Viagem ao País 
de São Saruê, autoria do paraiba-
no Manoel Camilo dos Santos.

Sob a alegação de que pre-
judicava a imagem do Brasil, o 
filme foi censurado pela ditadura 
militar. A comissão do Festival de 
Brasília ignorou a determinação 
e o selecionou para sua mostra 
de 1971, mas o filme foi inter-
ditado e substituído pelo docu-

mentário Brasil bom de bola, de 
Carlos Niemeyer, o que provocou 
revolta no público e contribuiu 
para que o regime suspendesse 
o evento por três anos. O docu-
mentário ficou sob censura até 
1979, quando foi novamente es-
colhido para o Festival de Brasília 
daquele ano e recebeu o Prêmio 
Especial do Júri.

Vladimir Carvalho lembrou 
que exibiu o longa para um gru-
po de espectadores, incluindo o 
ex-ministro José Américo de Al-
meida, no cinema que existia nas 
dependências 
do Hotel Tam-
baú, em João 
Pessoa. “José 
Américo chegou 
a dizer que O 
País de São Sa-
ruê correspon-
de ao livro A 
Bagaceira, pois 
denuncia as in-
justiças sociais, 
identificando o 
retrato que viu 
no filme com o 

do seu grande romance, o que 
mostra a importância desse fil-
me”, disse o cineasta.

O próximo projeto do cineas-
ta paraibano é o de retomar, no 
próximo ano, um filme sobre a 
transposição das águas do Rio São 
Francisco. “O objetivo é mostrar o 
papel que a obra terá, ou teria, já 
que se diz que é uma obra incon-
clusa, para o desenvolvimento da 
região. Mas a grande dificuldade é 
fazer cinema nesse atual governo 
federal, que não valoriza a cultu-
ra”, afirmou Vladimir Carvalho.

Cena de ‘O País de São Saruê’ (acima), 
de Vladimir Carvalho (ao lado, sentado): 
50 anos de um filme que foi interditado 
pela censura da ditadura militar
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“Ando sofrendo de uma ideia fixa que está me 
matando” – assim escreveu o compositor francês 
Hector Berlioz ao amigo, desculpando-se pela im-
possibilidade de se fazer presente a um encontro. 
“Estou em estado lastimável, com nervos exaltados 
e incapaz de manter uma conversação com algum 
nexo. A profunda melancolia provoca-me alucina-
ções e até convulsões”, complementou.

Este sofrimento se iniciou em setembro de 1827, 
quando a companhia de teatro Charles Kemble pro-
duziu uma série de apresentações de peças de Sha-
kespeare no Odéon de Paris. Em uma das célebres 
datas registradas nos anais da dramaturgia român-
tica francesa, o próprio Kemble encarnou Hamlet, 
contracenando com a bonita atriz irlandesa Harriet 
Smithson no papel de Ofélia.

Na memorável noite, a plateia se compôs com o 
que havia de mais representativo da Paris artística 
e literária de então, como Eugène Delacroix, Louis 
Boulanger, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Alfred de 
Vigny, Charles Nodier, Théophile Gautier, o pianista 
compositor Franz Liszt, com apenas 19 anos, e os ir-
mãos Eugène e Achille Devéria.

Foi quase unânime o destaque desta performance 
para a atuação de Harriet Smithson, que despertou nos 
membros de Movimento Romântico francês um frene-
si pela obra de Shakespeare, iniciado com as apresen-
tações de Kemble. Entre o público bem impressionado, 
estava o notável compositor Hector Berlioz, ícone re-
volucionário do romantismo francês na Música, ardo-
roso admirador do dramaturgo e poeta inglês. 

Foi exatamente nele que Harriet provocou ini-
magináveis e fatídicas emoções. A partir desta noite, 
Berlioz tornou-se vítima de uma súbita e fulminante 
paixão.

Tudo se transformou em angústia obsessiva 
na vida do músico. A imagem da atriz não mais lhe 
abandonou os pensamentos, reforçando, e mesmo se 
sobrepondo ao antigo entusiasmo pela obra de Sha-
kespeare. Ele via-se como o malfadado príncipe da 
Dinamarca, a sentir o amor de Ofélia, e se fez presen-
te em todas as demais performances em que Harriet 
atuou. Numa representação de Romeu e Julieta, ficou 
tão impactado que escreveu a um amigo: “No tercei-
ro ato, eu sentia como se uma mão de ferro apertasse 
meu coração, respirava com dificuldade e pressentia 
que estava perdido”.

Sucedeu-se um atormentado idílio que o maltra-
tou durante seis anos. Enviou-lhe várias cartas, to-
das sem resposta, deprimindo-se progressivamente 
ao constatar que seu amor não era correspondido, e 
até rejeitado. Até receber veemente negativa peran-
te uma abordagem explícita, adoece de séria melan-
colia, perseguido pela imagem da mulher que dizia 
reunir todos os seus sonhos, aspirações, e por quem 
se apaixonara desesperadamente.

Foi se distanciando do bom senso a ponto de 
imaginar que era correspondido em sua paixão lou-
ca, sem esquecê-la um dia sequer. Estava instalada 
a monomania, enfermidade mental caracterizada 
por pensamento constante em torno de um mesmo 
assunto progredindo para estados de perturbação 
emocional intensa, no caso de Berlioz, uma profun-
da melancolia.

(Continua na próxima semana.)

O triunfo do 
delírio (I)

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Em bela e prestigiada solenidade realizada no Museu 
dos Três Pandeiros, localizado nas margens do Açude Velho, 
cartão postal de Campina Grande, a professora Elizabeth 
Marinheiro foi alvo de justa e consagradora homenagem pres-
tada pela Universidade Estadual da Paraíba, da qual ela foi 
professora titular de Teoria da Literatura, sendo fundadora da 
referida cadeira e, de igual modo, formadora de uma nume-
rosa e multiplicada geração de professores e pesquisadores 
do mais alto quilate na área dos estudos da fenomenologia 
literária. No final dos anos 1990, a professora Elizabeth Mari-
nheiro elaborou e fundou um programa de pós-graduação no 
Departamento de Letras da Universidade Estadual da Paraíba 
intitulado Literaturas Marginais e Produção de Textos, que, 
depois de submetido à apreciação do Ministério da Educação, 
foi aprovado com entusiasmo e com o reconhecimento de 
ser, o referido projeto, absolutamente timbrado pelo selo do 
pioneirismo epistemológico no País.

De fato, o aludido projeto combinava, diria a própria pro-
fessora em estudos críticos futuros, investigações estéticas e 
anestéticas, ao acolher as abrangentes metodologias de leitura 
ancoradas no porto do que se tem chamado de estudos cul-
turais. Um autêntico gol de placa, sem dúvida, que Elizabeth 
Marinheiro, com a competência e visionarismo de sempre, 
marcou na grande área dos estudos literários contemporâ-
neos, particularmente, os que passaram a se desenvolver no 
âmbito da Universidade Estadual da Paraíba.

Na práxis concreta da sala de aula propriamente dita, Eli-
zabeth Marinheiro impregnou o seu ser-fazer docente com o 
indelével traço da renovação no modo peculiar da abordagem 
dos conteúdos afeitos ao território da teoria da literatura em 
sua multifacetada dimensão conceitual. No lugar dos cediços 
caminhos postulados pelo biografismo dominante e pelo im-
pressionismo triunfante, Elizabeth Marinheiro, sempre forra-
da pelo manto de ampla atualização bibliográfica, trouxe para 
as suas concorridas aulas e cursos, o indispensável contributo 
das grandes correntes da teoria e da crítica literária, alargan-
do, assim, os compassos de quem anelava fazer da realidade 
concreta do texto literário o ponto de partida e de chegada 
das suas cogitações estéticas e existenciais mais profundas. 
Por esse viés, Elizabeth Marinheiro deu as mãos a um diver-
sificado e enriquecido código onomástico, com o qual se fez 
mais luminoso o nosso itinerário hermenêutico; mais desbra-
vadora a nossa travessia pelo insondável da linguagem, pelos 
revoltos mares da palavra criadora da literatura; do insub-
misso verbo da arte, que tem na liberdade a sua perseguida e 
privilegiada pátria. 

Revisitando o pátio de milagres, que é a memória, no 
dizer de Nelson Rodrigues, revejo-me numa caminhada ao 
lado de Victor Manuel de Aguiar e Silva, Antonio Soares Amo-
ra, Massaud Moisés, Nelly Novaes Coelho, Eduardo Portella, 
Emil Staiger, Afrânio Coutinho, Kate Hamburger, Benedito 
Nunes, Maria Luiza Ramos, Fábio Lucas, dentre tantos outros 
que conferiram suma grandeza ao nosso percurso acadêmico 
tecido e destecido pelo conúbio entre o espanto, o encanto e a 
alegria das grandes e pessoais descobertas.

Mas, além da docência cercada de qualidade por todos 
os lados, Elizabeth Marinheiro também se notabilizou pela 
idealização e execução, ao lado de valorosas, aguerridas 
e comprometidas equipes de trabalho, dos monumentais 
Congressos Brasileiros e Internacionais de Teoria e Crítica 
Literária, que, de 1977 a 1986, projetaram Campina Grande 
para muito além das suas demarcações geográficas mais 
estreitas. Sim, ao longo de sete dias, Campina Grande se 
transformava numa tribuna da literatura, na qual o pensa-
mento crítico, plural em suas variadas manifestações, to-
mava assento, por meio das mais categorizadas expressões 
dos estudos literários, tanto do Brasil quanto do exterior, 
contando, naturalmente, com o brilho da inteligência dos 
profetas locais, a exemplo de uma Maria Goretti Ribeiro de-
batendo os caminhos e descaminhos do sempre controver-
tido universo dos gêneros literários; de um Ricardo Soares 
dissecando, com rara perícia e indiscutível acerto analítico, 
os complexos meandros ficcionais do grandioso escritor 
Osman Lins, fato esse que levou o intelectual campinense a 
receber, inclusive, do criador de Avalovara, a chancela, pelo 
que ele, Osman Lins, considerou ser “uma incrível desco-
berta crítica”. Moaci Carneiro, ícone do saber educacional 
em nosso país, percorreu as sendas universalistas de Alceu 
Amoroso Lima, o imenso Tristão de Athayde. E por esse 
prisma seguiu o magistério da mestra Elizabeth Marinhei-
ro, todo ele centrado na indeclinável e radical valorização 
da alteridade, do Eu Com Outros, título da mais recente pro-
dução intelectual da admirada professora campinense, sua 
autobiografia, registro memorialístico de lances capitais 
de uma vida vocacionada para grandes realizações; reali-
zações essas que, nascidas na história e no tempo, a fazem 
arrebatada para a imortalidade.

Segundo José Louzeiro, importante ficcionista brasileiro, 
Elizabeth Marinheiro não veio ao mundo somente para con-
templar, mas sim para intervir no mundo e contribuir, decisi-
vamente, para os seus processos transformacionais. Enfim, a 
homenagem prestada pela Universidade Estadual da Paraíba 
à Elizabeth Marinheiro configura-se num categórico impera-
tivo de reconhecimento histórico a quem tem dedicado toda 
a sua vida aos elevados patamares da educação, da arte, da 
literatura, do conhecimento que, ao fim e ao cabo, enobrece 
o homem e o faz vivenciar, em tempos tão tenebrosos como 
os que estamos vivendo, uma cidadania plena e plenamente 
dignificante. A Universidade Estadual da Paraíba faz justiça 
e, mais justa ainda será, se resolver, de uma vez por todas, 
conceder à professora Elizabeth Marinheiro o título de Pro-
fessora Emérita; título esse a que ela faz jus com sobrantes 
méritos; e que a Universidade Federal da Paraíba, Campus 
I, em memorável solenidade ocorrida no ano de 2015, já 
outorgou à eminente professora. Palmas para a Universidade 
Estadual da Paraíba pela deferência conferida à professora 
Elizabeth Marinheiro! Aplausos para Elizabeth Marinheiro, 
com a renovada e crescente admiração que lhe consagro e 
a reiteração da amizade que lhe dedico! Beijos, mestra, em 
nome dos Amarelinhos Argemirianos!

UEPB e a homenagem à 
professora Elizabeth Marinheiro

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Harriet Smithson foi Ofélia em ‘Hamlet’ no Odéon de Paris, em 1827

Imagem: Reprodução

Colunista colaborador

O Brasil é conhecido in-
ternacionalmente pelo sam-
ba, um estilo musical e de 
dança típico do país, sendo, 
inclusive, o ritmo oficial de 
uma das principais festivi-
dades brasileiras: o Carnaval. 
O programa Espaço Cultural 
de hoje vai festejar o Dia do 
Samba. Serão duas horas de 
música da cena paraibana 
em torno do gênero musi-
cal, que é um dos símbolos 
brasileiros. Apresentação e 
edição do programa são do 
jornalista Jãmarrí Nogueira, 
das 22h à meia-noite, na Rá-
dio Tabajara (105,5 FM).

Os quatro blocos do pro-
grama terão canções de Dan-
dara Alves, Robson Bass, Vivi 
Stayner, Val Donato, Sonora 
Samba Groove e Totonho. 
Ainda contará com as inter-
pretações de nomes como Gi-
tana Pimentel, Chico Limeira, 
Nathalia Bellar, Zé Katimba e 
Polyana Resende.

A seleção segue com Es-
curinho, Mirandinha Sambis-
ta, Adeildo Vieira, Savanna 
Ayres, Helton Souza e Renata 
Arruda. Também Pura Raiz, 
Chico César, Geraldo Vandré, 
Zé Ramalho, A Troça Harmô-

nica, Lucy Alves, além de uma 
homenagem da Tom Maior a 
Elba Ramalho.

A edição do Espaço Cul-
tural pode ser ouvida tam-
bém pelo site oficial da Rádio 
Tabajara (radiotabajara.pb.
gov.br/radio-ao-vivo/), e, no 
dia seguinte à apresentação, 
fica disponível no canal da 
Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc) no You-
Tube (/TvFunesc ). 

O Dia do Samba não é 
uma data comemorativa ofi-
cial no calendário nacional. 
Comemorado em 2 de de-
zembro, é que foi aprovado 
como lei estadual do Estado 
da Guanabara (atual municí-
pio do Rio de Janeiro), con-
forme publicação no Diário 
Oficial do Estado da Guana-
bara, no dia 7 de agosto de 
1964 da Lei n° 554, de 27 de 
julho de 1964.

Programa ‘Espaço Cultural’ festeja o 
Dia do Samba com intérpretes da PB

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, acesse 
o site oficial da Rádio Tabajara

Grupo Pura Raiz é um dos integrantes da programação de hoje do ‘Espaço Cultural’, na Rádio Tabajara

Da Redação
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Num dia ensolarado, que poderia ser lembrado 
como marco do início de uma época abundante em 
benefício à população, foi o começo de uma fase nu-
blosa da História republicana brasileira, composta 
de tipos humanos de abomináveis de atitudes, po-
dendo-se resumir em falcatruas e dilapidação do 
bolso alheio pelos atos praticados, que acontece em 
abrangente escala.

Machado de Assis fala desses tipos no romance 
Isaú e Jacó, e historiadores de variadas tendências, 
ao longo do século, registram que por ocasião da-
quele 15 de novembro o povo saiu às ruas do Rio 
de Janeiro sem saber o que  acontecia, acreditando 
ser mais uma manifestação pública de apreço ao 
regime que, em quase meio século de vigência, ti-
nha um velhinho de barbas branca bem-amado e 
admirado, cortês no trato para com seus súditos, 
por isso desfrutava do respeito da nação. Um Im-
perador que amava as Artes e abria caminhos para 
os saberes.

Três décadas depois, na mesma data, Lima 
Barreto recordaria a movimentação da rua naque-
le dia, Na época, ele um garoto, igualmente sem en-
tender o que acontecia, tão desinteressada se apre-
sentava a população. Se comoveu com a morte da 
Imperatriz brasileira banida da convivência com 
o povo, ocorrida naquele tempo, que deixou muita 
gente cabisbaixa.

Ambos os escritores, de incontestável volume 
de sentimento e conhecimentos da arte de escrever, 
nos deixaram o retrato do regime de generais que 
golpearam a Monarquia, numa repetição cabocla da 
cena da traição no Senado romano, quando César foi 
apunhalado por Brutus. “Até tu, Deodoro”, poderia 
ter dito Dom Pedro II, mas este preferiu o silêncio 
para evitar derramamento de sangue.

Atribui-se a Machado de Assis um texto no 
qual o Imperador teria implorado que nunca per-
mitisse implantar no Brasil o sistema republica-
no, porque seria “o nascimento da mais insolente 
aristocracia que o sol jamais iluminou”. O autor de 
Dom Casmurro declarou respeito pela Monarquia, 
e escreveu: “O imperador tem as duas qualidades 
essenciais ao chefe de uma nação: é esclarecido e 
honesto. Ama o seu país e acha que ele merece to-
dos os sacrifícios”.

No romance Isau e Jacó, Machado trata da des-
crença de Custódio que, com a chegada da Repú-
blica, estando num impasse quanto a tabuleta de 
identificação de sua loja comercial, se mantinha ou 
não o nome de Confeitaria do Império. “Vai que da-
qui a dois meses, se houve uma reviravolta”, diz o 
personagem, porque o povão não levava a sério o 
que estava acontecendo.

Em novembro de 1921, trinta e dois anos de-
pois da deportação do monarca, Lima Barreto res-
saltou que a República estava soterrada no lamaçal 
que preparou. Depois de passear pelos arredores 
da cidade, diante do estarrecedor quadro social da 
capital federal à época, sorumbático, escreveu: “Não 
será, pensei de mim para mim, que a República é o 
regime da fachada, da ostentação, do falso brilho e 
do luxo parvenu (novo-rico), tendo como repoussoir 
(contrataste, contraposição) a miséria geral”.

Se o cronista carioca qualificou a República que 
presenciou nascer como desprezível, grande seria 
sua angústia vendo os destroços dos tempos que 
se sucederam até o momento atual, mesmo com a 
quebra das oligarquias advindas de 1930. Se os po-
derosos perderam a pose de barão, ganharam outra 
rotulação, continuaram manipulando golpes,  e fero-
zes, fabricam falcatruas cada vez mais estrondosas, 
e rapam o cofre público... Essa é a República que nas-
ceu contaminada, submissa aos mandões estrangei-
ros, e continua a espalhar migalhas.

Continuo com a menção de Machado de que a 
República é nome numa apodrecida tabuleta sus-
penso na parede, balançando-se ao vento, que pode 
despencar no instante em que encontrar um novo 
Spartacus ou um Gandhi. Um novo santo guerrei-
ro como Antônio Conselheiro, que fez estremecer 
os poderes apodrecidos nascidos em novembro de 
1899, durante décadas alimentados pelos coturnos 
e tanques enferrujados.

Outras tabuletas de Custódio continuam depen-
duradas nos platibandas a esperar os ventos do Nor-
te para voltar tremular com esperança.

A tabuleta
de Custódio

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista
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Crônicas

Será lançado hoje em 
João Pessoa o livro Oito con-
tos e uns trocados (Editora 
Lexia), do professor e advo-
gado paraibano Edir Men-
donça. O evento acontece 
no bar 14 bis, no bairro do 
Aeroclube, Zona Leste da ca-
pital, a partir das 19h. Com-
posto de oito contos e doze 
crônicas, essa é a primeira 
obra do autor e reúne his-
tórias com enredos simples 
que vão desde pequenos 
romances até ensaios sobre 
futebol e ufologia.

Tendo começado o de-
senvolvimento do livro há 
cerca de nove anos, foi ape-
nas em dezembro de 2020 
que Edir Mendonça decidiu 
resgatar os escritos do fundo 
de suas gavetas para colocar 
o antigo desejo de se tornar 
escritor em prática. “Eu sem-
pre tive esse sonho. Tenho 
dito que é a mesma sensação 
de nascer um filho. Então, 
vou ser pai novamente, só 
que desta vez o filho não é 
de carne e osso, é de papel”, 
compara o autor. 

Edir Mendonça nas-
ceu em Campina Grande, 
mas com poucos meses de 
vida mudou-se para Alagoa 
Nova, também na Paraíba, 
onde viveu a sua infância. 

Já na adolescência, passou a 
morar na capital paraibana, 
onde vive até hoje. Formado 
em Filosofia e em Direito 
pela Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), ele ini-

ciou sua vida profissional 
como professor em escolas 
de Ensino Médio, passando 
em seguida a exercer a car-
reira de advogado, tendo 
atuado como assessor jurí-
dico de vários sindicatos de 
trabalhadores.

“Ao escrever este tra-
balho, tive como principal 
objetivo estimular a leitura. 
Eu fiz questão de deixar a 
obra agradável para aquelas 
pessoas que não gostam 
de ler ou que nunca leram 
nenhum livro na vida. De tal 
maneira que quem ler estas 
páginas vai achar que hábi-
to da leitura é agradável e 
saudável ao mesmo tempo”, 
descreve o paraibano sobre 
a obra cujos textos possuem 
independência narrativa e 
é, segundo o autor, de fácil 
compreensão.

Encarando o início do 
ofício de escritor como um 
plano de interesse perene 
em sua vida, Edir pretende 
lançar mais dois livros em 
2022. “O maior prêmio que 
eu poderia receber é saber 
que consegui inserir pes-
soas no mundo maravilho-
so da leitura”, garante.

Antologia marca a estreia 
de advogado na literatura
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

EstrEias

Lutar, Lutar, Lutar (Brasil. Dir: Helvécio Marins 
Júnior e Sérgio Borges. Documentário. 12 anos). Documentário 
que conta a história centenária do Clube Atlético Mineiro, desde sua 
fundação, em 1908, até o título da Copa do Brasil de 2014, passando 
pela épica conquista da Libertadores de 2013. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8: 18h10 (somente ter.).

Missão rEsgatE (The Ice Road. EUA. Dir: Jonathan 
Hensleigh. Ação e Suspense. 14 anos). Depois que uma distante 
mina de diamantes desmorona na região norte do Canadá, um mo-
torista de caminhão (Liam Neesom) faz o impossível para conseguir 
atravessar o gelo e resgatar com vida os minerados soterrados du-
rante o acidente. Mas as condições climáticas pioram a cada minuto, 
tornando a missão cada vez mais difícil. CINÉPOLIS MANAÍRA 7 
(leg.): 19h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h20; CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (dub.): 16h20.

Mostra-ME o Pai (Show Me the Father. EUA. Dir: 
Rick Altizer. Documentário. 10 anos). Diferentes histórias abordam 
a importância da presença do pai no desenvolvimento de um filho 
e sua identidade. Em tempos que a família tradicional cristã sente 
seus valores distorcidos na sociedade, um grupo religioso de reúne 
para traçar um paralelo entre a paternidade e a própria figura de 
Deus Pai, que, em suas crenças, criou cada ser humano ao seu reflexo. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 15h50.

King richard - criando caMPEãs 
(King Richard. EUA. Dir: Reinaldo Marcus Green. Drama. 14 anos). 
Filme biográfico inspirado em Richard Williams, pai das famosas tênis-
tas Serena Williams e Venus Williams. Destinado a fazer de suas filhas 
futuras campeãs de tênis, Richard (Will Smith) usa métodos próprios e 
nada convencionais, seguindo sua visão clara que construiu para as fi-
lhas Serena (Demi Singleton) e Venus (Saniyya Sidney). Determinado, 
o pai das garotas vai fazer de tudo para fazer com que elas saiam das 
ruas de Compton para as quadras do mundo todo. CINÉPOLIS MANA-
ÍRA 11 - VIP (leg.): 14h10 - 17h15- 20h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 5 (leg.): 20h30.

rEsidEnt EviL - BEM-vindo a rac-
coon city (Resident Evil: Welcome to Raccoon City. EUA. 
Dir: Johannes Roberts. Terror. 14 anos). Baseado nos dois primeiros 
jogos Resident Evil, que narram como Raccoon City passou de um pólo 
industrial a uma cidade agonizante do Meio-Oeste dos EUA após o 
surto do T-Virus que tornam as pessoas zumbis. CINÉPOLIS MANAÍRA 
9 - MacroXE: 13h50 (dub.) - 16h20 (dub.) - 18h50 (leg.) - 21h20 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 15h45 - 18h15 - 20h45; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 19h10 - 21h45; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 16h30 - 18h40 - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 6 
(dub.): 16h30 - 18h40 - 20h45.

vigaristas EM hoLLywood (The Comeback 
Trail. EUA. Dir: George Gallo. Comédia. 14 anos). Robert de Niro 
é Max Barber, um antigo produtor de cinema. Dado o seu último 
fracasso cinematográfico, Max tem a vida ameaçada por uma dívida 
com o chefe da máfia Reggie Fontaine. Para ganhar dinheiro e pagar 
a sua dívida, Max tem a “grande” ideia de produzir um filme apenas 
para matar o protagonista (Tommy Lee Jones) e ficar com o dinheiro 
do seguro. O que Max não contava era com a resistência de Duke. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 13h20 (dub.) - 18h10 (leg., exceto ter.) - 
20h40 (leg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (dub.): 18h30.

continuaÇão

casa gucci (House of Gucci. EUA. Dir: Ridley Scott. Drama 
e Biografia. 14 anos). Baseado na história de Patrizia Reggiani 

(Lady gaga), ex-mulher de Maurizio Gucci (Adam Driver), membro 
da família fundadora da marca italiana Gucci. Patrizia conspirou 
para matar o marido em 1995, contratando um matador de aluguel 
e outras três pessoas, incluindo o terapeuta. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 
(dub.): 21h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h - 17h30 - 
21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 20h; CINE SERCLA PARTAGE 
4 (dub.): 20h.

cLifford - o gigantE cao vErME-
Lho (Clifford the Big Red Dog. EUA. Dir: Walt Becker. Infantil e 
Comédia. Livre). Estudante do ensino médio Emily Elizabeth conhece 
um criador de animais mágico que lhe dá um cachorrinho vermelho. 
Entretanto, ela nunca imaginou acordar e encontrar um cão gigante 
de três metros em seu pequeno apartamento em Nova York. En-
quanto sua mãe está viajando a negócios, Emily e seu tio divertido 
Casey vão viver uma grande aventura pelas ruas de Nova York com a 
chegada do novo membro da família. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 
13h40 - 16h - 18h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h15 - 
16h45 - 19h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h50 - 17h45; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h50 - 17h45.

dEsErto ParticuLar (Brasil. Dir: Aly Muritiba. 
Drama. 16 anos). Daniel é um policial exemplar, mas acaba come-
tendo um erro que coloca sua carreira em risco. Sem enxergar um 
horizonte em Curitiba, ele parte em uma jornada à procura de Sara, 
a mulher com quem ele se relaciona virtualmente e por quem está 
apaixonado. Este encontro o transformará inteiramente e mudará o 
seu próprio destino. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 15h30.

Encanto (Encanto. EUA. Dir: Byron Howard e Jared Bush. 
Animação, Fantasia e Comédia. Livre). Na Colômbia, a extraordi-
nária família Madrigal vive escondida em uma região montanhosa 
isolada, conhecido como Encanto. A magia da região abençoou todos 
os meninos e meninas membros da família com poderes mágicos, 
desde superforça até o dom da cura. Mirabel é a única que não tem 
um dom mágico. Mas, quando descobre que a magia que cerca o 
Encanto está em perigo, ela decide que pode ser a última esperança 
de sua família excepcional. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 13h45; 16h15 - 18h45; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 7 (3D, dub.): 14h20; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
14h - 16h20 - 18h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (3D, dub.): 13h50 
- 16h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 16h20 - 18h20; CINE 
SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 16h20 - 18h20.

EtErnos (Eternals. EUA. Dir: Chloé Zhao. Super-Herói, Ficção 
Científica e Fantasia. 12 anos). Os Eternos são uma raça de seres 
imortais que viveram em segredo durante a antiguidade da Terra, 
moldando sua história e suas civilizações ancestrais. Seguindo os 
eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada os força 
a sair das sombras para se reunirem contra os mais antigos inimigos 
da humanidade, Os Deviantes. CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D): 14h30 
(dub.) - 16h45 (dub.) - 20h50 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (3D, 
dub.): 14h30 - 17h45 - 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 20h20; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 20h20; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 17h.

fEstivaL variLux dE cinEMa fran-
cês. Edição de 2021 do projeto com 17 filmes inéditos da recente 
cinematografia francesa premiados ou participantes de festival in-
ternacionais. CENTERPLEX MAG: horários variados: consultar o site 
do evento (variluxcinefrances.com/2021/cidade/joao-pessoa-pb/); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 18h - 21h.

ghostBustErs Mais aLéM (Ghostbusters: Af-
terlife. EUA. Dir: Jason Reitman. Fantasia e Comédia. 12 anos). Uma 
mãe solteira resolve se mudar para uma pequena cidade do interior 
com seus filhos. Ao chegar na nova casa, ainda sem saber ao certo o 
que vai acontecer, ela e seus filhos acabam descobrindo uma conexão 
com os Caça-Fantasmas originais e o que o seu avô, um dos inte-
grantes dos Caça-Fantasmas, deixou para trás como legado para sua 
família. Mas nem tudo é brincadeira, com a descoberta de objetos e 
a chegada da casa, acontecimentos paranormais começam acontecer 
e só tem um jeito de acabar com eles: chamando os Caça-Fantasmas. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 16h50; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 21h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 19h45; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 19h45.

a sogra PErfEita (Brasil. Dir: Cris D’Amato.  Comé-
dia. 12 anos). Neide (Cacau Protásio) é uma mulher de 40 e poucos 
anos que se separou do marido há pouco tempo e sonha em aproveitar 
a vida de solteira. Dona de um badalado salão de beleza do subúrbio 
de São Paulo, ela colocou seus dois filhos na faculdade, mas o mais 
novo, Fábio Junior (Luis Navarro), não dá nem sinal de sair de casa. 
Para enfim alcançar a tão sonhada liberdade, ela decide treinar uma 
funcionária para ser a esposa perfeita para seu filho. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 3: 20h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 21h20; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2: 15h10; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 15h10.

Foto: Divulgação

Em cartaz

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

Serviço

Baseado nos primeiros jogos, a franquia de terror ‘Resident Evil - Bem-vindo a Raccoon City’ entra em cartaz na PB

‘Oito contos e uns trocados‘, de 
Edir Mendonça, reúne enredos 
simples que vão de ensaios a 
crônicas e contos
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Cultura

Uma das figuras mais re-
levantes para as artes visuais 
do modernismo brasileiro 
era paraibana. Homem negro, 
jovem e de nome marcante, 
Tomás Santa Rosa Júnior nas-
cia em João Pessoa no ano de 
1909 e, ao mesmo tempo em 
que se destacou nacional e 
internacionalmente pelo seu 
trabalho nas artes cênicas e 
gráficas, nunca teve sua obra 
exposta em seu próprio Esta-
do. A partir de hoje, a Paraíba 
recebe uma exposição pioneira 
que conta com 35 quadros e 
ilustrações de seu importante 
multi-artista, além de dezenas 
de livros os quais ilustrou as 
capas. As peças ficam expostas 
no Centro Cultural São Francis-
co até fevereiro de 2022.

Na solenidade de aber-
tura, às 10h, a obra de Tomás 
Santa Rosa será discutida em 
mesa redonda pela professo-
ra Bernardina Freire, Doutora 
em Letras pela Universidade 
Federal da Paraíba, pelo pro-
fessor e artista plástico Chico 
Pereira e pelo designer Rildo 
Coelho, que obteve o título 
de Mestre em Ciência da In-
formação com estudo sobre 
o artista paraibano. 

A mostra Santa Rosa - 
uma busca afetiva em sua me-
mória é dividida em quatro 
categorias: ‘Pinturas’, ‘Ilustra-
dor’, ‘Arte Invisível’ e ‘Cenó-
grafo’, com apresentações em 
texto feitas, respectivamente, 
pelo colecionador Gottfried 
Stützer Jr., pelo pesquisador 
Oto Dias Becker Reifschneider, 
pelo designer Rildo Coelho 
e pela professora Niuxa Dias 
Drago. A exposição pode ser 
visitada gratuitamente pelo 
público de segunda a segunda, 
das 9h às 15h. O Centro Cultu-
ral São Francisco é localizado 
na Ladeira São Francisco, cen-
tro de João Pessoa.

O acervo é fruto da co-
leção particular de Luizmar 
Medeiros, paraibano nascido 
em Santa Luzia e residente 
em São Paulo. “Meu interes-

se (pela obra de Santa Rosa) 
surgiu conversando com ami-
gos em João Pessoa e em São 
Paulo, há 10 anos. Comecei 
a comprar os quadros de 
galerias e colecionadores 
do Sudeste, como hobby, e 
isso me fez apreciar muito 
o trabalho do cenógrafo e 
ilustrador”, contou Luizmar. 
Foi a partir do entusiasta que 
veio a iniciativa de realizar a 
mostra pioneira no Estado. 
“Santa Rosa é um dos gran-
des nomes da cenografia e da 
ilustração no Brasil e precisa 
ter essa importância resgata-
da”, disse.

Augusto Moraes, cura-
dor do Centro Cultural São 
Francisco, mostrou-se ani-
mado com a mostra e exaltou 
a importância da exposição. 
“Esta é a primeira vez em que 
a Paraíba recebe uma expo-
sição com as obras de Santa 
Rosa. Quando ele morou aqui, 
de 1930 a 1940, fez parte 
de um conselho de cultura, 
mas ainda assim não vimos 

mostras com seus trabalhos”, 
comentou Moraes. Após a 
temporada em João Pessoa, a 
exposição parte para a cidade 
de São Paulo, que sediará em 
2022 um grande evento em 
homenagem ao centenário da 
icônica Semana de Arte Mo-
derna. “Dá para ter noção da 
importância da obra de Santa 
Rosa quando ela é conhecida 
a nível nacional e é tida como 
o primeiro passo para a co-
memoração do centenário da 
Semana de Arte Moderna de 
1922”, concluiu.

Sobre o artista
Natural de João Pes-

soa, Tomás Santa Rosa foi 
um protagonista intelectual 
na arte gráfica brasileira. 
É considerado o primeiro 
cenógrafo moderno do país, 
assumindo o cargo no espe-
táculo Vestido de Noiva, de 
Nelson Rodrigues, em 1943. 
Ativista negro nascido ape-
nas 21 anos após a abolição 
da escravatura, foi um dos 

integrantes fundadores do 
inovador ‘Teatro Experimen-
tal do Negro’ (TEN).

A arte de Tomás Santa 
Rosa percorreu, ao longo do 
século, alguns dos principais 
museus do Brasil apesar da 
sua repercussão ainda tímida 
em sua própria terra natal. 
Para citar alguns, no Rio de 
Janeiro, suas obras fizeram 
morada no Museu Nacio-
nal de Belas Artes, e em São 
Paulo, ilustrou as paredes do 
Museu de Arte e a Fundação 
Nacional da Arte. Em vida e 
postumamente, o trabalho 
de Santa Rosa destacou-se 
fora do país, passeando pela 
América do Sul (Argentina, 
Peru e Chile), Ásia (Índia) e 
Europa (Inglaterra, Portugal 
e Suíça).

Apesar da coincidência 
do nome e relevância nas ar-
tes cênicas, o título do Theatro 
Santa Roza, em João Pessoa, 
não é um tributo ao artista. “É 
em homenagem a Francisco 
da Gama Roza, o último gover-

nador do Império”, esclareceu 
Luizmar Medeiros. 

O acadêmico Rildo 
Coelho destacou em 
seu texto de apresen-
tação para a mostra 
Santa Rosa - uma busca 
afetiva em sua memó-
ria, que o artista foi 
responsável por mais 
de 300 capas para qua-
se todos os grandes au-
tores do modernismo 
brasileiro, “o que revela 
sua importância para 
o mercado editorial no 
século 20”. Na lista de con-
templados, entram autores 
como José Lins do Rego, com 
quem dividiu a casa quando 
morava em Pernambuco, Ra-
chel de Queiroz, Guimarães 
Rosa, Carlos Drummond de 
Andrade, Jorge Amado e Gra-
ciliano Ramos. 

Santa Rosa sofreu uma 
morte súbita em 1956, quando 
estava representando o Brasil 
na Conferência Internacional 
do Teatro, na Índia.

Paraíba recebe primeira mostra 
com obras de Tomás Santa Rosa

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Exposição de uma das figuras mais importantes do Modernismo brasileiro será aberta hoje, em João Pessoa
Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Foto: Divulgação
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Exposição conta com 35 quadros e 
ilustrações, além de dezenas de livros 
com capas ilustradas por Santa Rosa

Pela Funesc, show só com presença feminina (da esq. para dir.): Polyana Resende, Helô Uehara, Savanna Aires e Renata Arruda são acompanhadas pela Orquestra Popular de Samba de Mulheres

Fotos: Funesc/Divulgação

Funesc e Funjope promovem apresentações para o Dia do Samba

Hoje, Dia do Samba, a 
Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) e a Fundação 
Cultural de João Pessoa (Fun-
jope) realizam shows gratuitos 
para celebrar a data.

Em parceria com a Se-
cretaria da Mulher e da Di-
versidade Humana, a Funesc 
promoverá o evento presen-
cial que faz parte de seu calen-
dário anual às 20h, na Sala de 
concerto José Siqueira, insta-
lada no Espaço Cultural José 
Lins do Rego, na capital. As 
apresentações também serão 
transmitidas pelo canal da Fu-
nesc no YouTube.

Esta é a terceira edição 
do Dia do Samba promovido 
pela Fundação, que neste ano 
traz ao palco apenas mulheres 
integrantes da cena do samba 
na Paraíba. No palco, estarão 
as cantoras Polyana Resende, 
Helô Uehara, Savanna Aires, 
Salete Marrom e Renata Ar-
ruda, acompanhadas pela Or-
questra Popular de Samba de 
Mulheres, com as instrumen-

Da Redação

tistas Wênia Xavier, Carlinha 
Batera, Dany Dantas, Fabiane 
Fernandes, Elma Virgínia, Hel-
lenn Leal e Ailma Ribeiro. Os 
arranjos ficam a cargo de Poty-
zinho Lucena, parceiro do pro-
jeto desde a primeira edição.

De acordo com Polyana 
Resende, responsável pela dire-
ção musical do evento, algumas 
das participantes se dedicam 
integralmente ao samba, en-
quanto outras têm, dentre suas 
atividades, projetos associados 
a este gênero musical, como é 
o caso de Renata Arruda, que 

circula entre diversos ritmos, 
mas que já vem apresentando 
rodas de samba há um tempo. 
No palco, metade do repertó-
rio será de canções autorais 
e a outra parte composta por 
clássicos do samba. “Esse é um 
ponto crucial do projeto. Como 
a maioria das cantoras também 
compõe, o público terá a opor-
tunidade de ouvir tanto músi-
cas que já foram lançadas e que 
estão, inclusive, disponíveis em 
plataformas digitais, quanto 
músicas inéditas”, destaca Pol-
yana Resende.

A entrada para o evento 
será franca, mas limitada ao nú-
mero de poltronas disponibili-
zadas na plateia, reduzida a 250 
lugares, devido às recomen-
dações de prevenção contra 
a covid-19. No local, a Funesc 
também irá receber doações de 
alimentos não perecíveis, que 
serão repassados para a Central 
Única das Favelas (Cufa).

Sobre a expectativa para 
o evento, Polyana Resende res-
salta que este será um momen-
to maravilhoso, “porque dificil-
mente temos em shows e rodas 

de samba uma formatação ex-
clusivamente feminina, como 
essa. É um prazer que vamos 
desfrutar este ano”.

‘#Deu Samba 2021’
Já a Funjope realiza hoje 

o #Deu Samba, uma progra-
mação especial para quem 
gosta do ritmo. O encontro 
acontece no Centro Cultural 
Parque Casa da Pólvora, às 
17h, com acesso gratuito.

Para promover a ação, 
foi convidada a banda Samba 
D’Kriouluz. Faz parte ainda do 

time de convidados a canto-
ra e sambista Salete Marrom, 
que se apresenta acompanha-
da pelos Bambas.

Através do QR Code acima, 
acesse a Funesc no YouTube

Mostra gratuita acontece no Centro 
Cultural São Francisco até o mês de 

fevereiro de 2022
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Presidente do Tribunal assinou um termo com o Ministério da Justiça e a Segurança Pública para usar tecnologia

O Tribunal de Contas da 
Paraíba (TCE-PB) vai passar 
a usar imagens de satélites de 
alta resolução para fiscalizar 
grandes obras e auditorias 
com foco no meio ambiente, a 
partir deste mês. O presiden-
te do TCE, Fernando Catão, 
assinou, ontem, um Termo de 
adesão entre o Ministério da 
Justiça e a Segurança Públi-
ca, na sessão de ontem, que 
possibilita o uso da inovação. 

O TCE-PB é o primeiro 
órgão da Paraíba e o pri-
meiro Tribunal de Contas 
do Brasil a incorporar o 
programa Brasil M.A.I.S, que 
terá acesso a uma platafor-
ma de imagens da constela-
ção PLANET, composta por 
180 satélites, que fornecem 
imagens de satélites de re-
solução espacial de 3 metros 
com capacidade de imagea-
mento diário de qualquer 
lugar do Brasil.

O conselheiro Fernando 
Catão informou que o TCE-PB 
terá direito a uma cota de 

download de imagens, que 
serão usadas inicialmente 
no acompanhamento de 
grandes obras, bem como 
auditorias com foco em meio 
ambiente. Em contrapartida, 
o TCE disponibilizou de for-
ma estruturada as informa-
ções constantes nos bancos 
de dados do Sagres (Siste-
ma de Acompanhamento da 
Gestão dos Recursos da So-
ciedade)  e do Tramita.

O objetivo do Tribunal 
é assegurar a fiscalização 
das obras em tempo real e 
evitar mau uso do dinheiro 
público. “Estamos buscando 
maneiras mais modernas e 
eficientes, por meio de saté-
lites, para realizar o acompa-
nhamento das obras tanto do 
Estado e de auditorias  temá-
ticas em meio ambiente”, as-
segurou o presidente do TCE.

Com a assinatura do 
termo, o Tribunal de Contas 
passa a ter acesso não ape-
nas às imagens coletadas 
nas últimas 24h, mas tam-

bém a todo o acervo diário 
do sistema desde 2017, o 
que permite comparar mu-
danças ocorridas ao longo 
do período. 

Programa Meio Am-
biente e Seguro (Brasil Mais) 
- Nos últimos 12 meses, o 
Programa Brasil M.A.I.S, um 
dos projetos estratégicos do 
Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública, já auxiliou em 
42 operações no país, com a 
disponibilização de informa-
ções de satélite relacionadas 
às detecções de mudanças 
em áreas de atuação do cri-
me e alertas de indícios de 
diferentes tipos de ilícitos 
por meio da geotecnologia.

O sistema amplia a ca-
pacidade de cobertura diária 
de imagens em alta precisão 
de todo o território nacional 
e auxilia no monitoramento 
de crimes ambientais, como 
desmatamento ilegal, quei-
madas, bem como na identi-
ficação de abertura de pistas 
clandestinas de pouso.

TCE-PB vai fiscalizar obras 
com imagens de satélite

O TCE é o primeiro órgão da Paraíba e o primeiro Tribunal de Contas do Brasil a incorporar o programa Brasil M.A.I.S

Foto: TCE-PB

Três projetos aprovados
ALPB aprovou, ontem, três projetos de autoria do Governo do Estado, mas, por 
falta de quórum, adiou para a sessão de hoje a votação da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) que trata do Marco da Ciência e da Tecnologia. Página 14
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Câmara de JP realiza audiência pública da LOA

Na PB, ministro Rogério Marinho visita barragem 

A Câmara Municipal de 
João Pessoa realiza, hoje, a 
partir das 11h, audiência 
pública para discutir pro-
gramas, ações e metas pro-
postas para a Lei Orçamen-
tária Anual (LOA), referente 
ao exercício financeiro de 
2022. Na oportunidade será 
apresentado o Plano Pluria-
nual (PPA) para os próximos 
quatro anos, pelo secretário 
de Planejamento da capital, 
José William.

Segundo o presidente 
da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Obras Públi-
cas (CFO) da Casa, vereador 
Bruno Farias (Cidadania), 
estão convidados a compa-
recer à audiência secretários 
municipais, parlamentares, 
entidades representativas da 
sociedade civil organizada, 
cidadãos, servidores munici-
pais e o público que tiverem 
interesse na discussão. 

Começa com esta au-
diência, a corrida contra o 
tempo para que possamos na 
última sessão de 2021 apro-
vamos a LOA nesta Casa. Es-
peramos que no dia 20 des-
te mês, consigamos votar e 
aprovar este orçamento da 

capital, que em tese, deve ser 
de R$ 3 bilhões, explicou Bru-
no Farias. 

Para o próximo ano, em 
tese é que ocorra um aumen-
to de quase 10% na receita 
municipal, levando em con-
sideração a de 2020. Entre 
as pastas que mais receberão 
recursos destaques para a 
educação e saúde, com re-
ceitas de R$ 860 milhões e 
R$ 600 milhões, respectiva-
mente. 

Lembrando que a LOA é 
uma peça fictícia. É uma pre-
visão de arrecadação, mas 
que  geralmente se concre-
tiza. Por isso, que em tese a 
arrecadação da capital subirá 
quase 10% em relação ao ar-
recadado esse ano e ela este-
ja estimada em R$ 3 bilhões 
como já disse, completou o 
vereador. 

Vereadores
Nesta quinta-feira, na 

audiência pública, os verea-
dores de João Pessoa apre-
sentarão emendas à LOA. 
Entre eles está Marcos Henri-
ques (PT). O parlamentar irá 
propor três emendas, uma 
para o setor de cultura de 

O ministro Rogério Ma-
rinho visitará, hoje, na Paraí-
ba, a Barragem de Boa Vista, 
maior estrutura do gênero no 
Projeto de Integração do Rio 
São Francisco e atualmente 
em processo de enchimen-
to. A Barragem de Boa Vista 
recebeu investimentos fe-
derais de R$ 270 milhões e 
está em fase final de enchi-
mento. Equipe do MDR tam-
bém vistoria barragens de 
Caiçara e Engenheiro Ávidos. 
A equipe do Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
(MDR) também fará vistoria 
em outras duas barragens 
paraibanas - Caiçara, que já 

está concluída e deverá co-
meçar a receber água ainda 
neste mês de dezembro, e 
Engenheiro Ávidos, que pas-
sa por obra de recuperação. O 
enchimento da Barragem de 
Boa Vista está se aproximan-
do dos 50%, com previsão de 
conclusão ainda neste mês. 
A estrutura está localizada 
no município de São José de 
Piranhas e recebeu investi-
mentos federais de cerca de 
R$ 270 milhões.

O ministro também vi-
sitará a Barragem de Caiça-
ra, que começará a encher 
na sequência da Barragem 
de Boa Vista, e as obras de 

recuperação da Barragem 
Engenheiro Ávidos, que co-
meçaram em maio deste ano 
e receberam investimentos 
federais de R$ 17,6 milhões. 
Com a entrega, em outubro 
deste ano, do trecho entre 
Caiçara e Engenheiro Ávidos, 
que recebeu R$ 49,7 milhões 
em investimentos, o Gover-
no Federal concluiu o último 
trecho de canal do Projeto de 
Integração do Rio São Fran-
cisco. Com isso, após 13 anos 
desde o início do projeto, as 
obras físicas necessárias 
para garantir o caminho das 
águas nos dois eixos (Leste e 
Norte) foram concluídas.

forma ampla, outra para cul-
turas afirmativas e também 
na área de habitação. Nestes 
setores , segundo ele, há um 
déficit de recursos.

Na cultura o valor é mui-
to pouco. Pois os nossos ar-
tistas passaram dois anos, 
por conta da pandemia, sem 
realizar shows e apresen-
tações culturais, e devemos 
reparar isso. Já na habita-

ção, só temos R$ 7,4 milhões 
destinados à construção de 
casas. Pouco também. Além 
de incluirmos valores ponde-
ráveis para as políticas afir-
mativas, da respectiva subse-
cretária, explicou o vereador. 

Vereador volta a criticar
O vereador Marcos Hen-

riques (PT), que criticou e foi 
contrário a prorrogação de 

isenção do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natu-
reza (ISS) para as empresas 
concessionárias de transpor-
te público coletivo em João 
Pessoa, voltou a defender on-
tem, na Câmara Municipal, 
a implantação de metrô na 
capital paraibana. A matéria 
provocou polêmica no Ple-
nário da Câmara Municipal. 

 Quero transporte cole-

tivo de qualidade. O cidadão 
de João Pessoa merece. O sis-
tema atual está ultrapassado. 
Na minha opinião o metrô de 
superfície é a solução para a 
cidade de João Pessoa, que já 
tem uma população próxima 
a um milhão de habitantes, 
explicou o vereador.

O parlamentar lembrou 
ainda que inclusive propôs 
essa ideia para ser incluída 
no novo plano diretor de 
João Pessoa que já está em 
plena discussão. “Se fizer 
como foi feito em Salvador, 
com parceria entre municí-
pio, Estado e união dá certo 
e resolve esse problema na 
capital”, completou.   

 
Proposta de Campanha 
A ideia deste tipo de co-

letivo na capital paraibana foi 
suscitada na campanha para 
prefeito de 2004, pelo então 
candidato petista, Azenvoar 
Arruda. A época, a tese era 
a mesma, ou seja um metrô 
de superfície. “Hoje sim, João 
Pessoa já merece e compor-
ta um sistema de metrô. Não 
podemos mais ficar depen-
dendo só de ônibus”, concluiu 
o vereador. 

Segundo Bruno Farias, quem tiver interesse em contribuir para as dicussões sobre a LOA pode participar da sessão de hoje
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Visita à Barragem de Boa Vista
Data: 2/12
Hora: 9h
Local: Boa Vista, distrito, PB-366 - São José de Piranhas/PB

Visita à Barragem de Caiçara
Data: 2/12
Hora: 10h30
Local: Trecho entre os reservatórios de Caiçara e Engenheiro Ávidos, Canal 
Rápido, 400 - São José de Piranhas/PB

Visita à Barragem Engenheiro Ávidos
Data: 2/12
Hora: 12h
Local: Rua José Rodrigues Coura, S/N, Centro, Engenheiro Ávidos, Cajazeiras/PB

AgENDA



Políticas

Deputados deram aval à revisão do Plano Plurianual 2020-2023, mas Lei Orçamentária não entrou na Ordem do Dia

A Assembleia Legisla-
tiva do Estado da Paraíba 
(ALPB) aprovou, ontem, 
três projetos de autoria do 
Governo do Estado, mas, 
por falta de quórum, adiou 
para a sessão de hoje, a vo-
tação da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) que 
trata do Marco da Ciência e 
da Tecnologia.

Apesar de a Comissão 
de Orçamento ter agenda-
do no mês passado, a LOA 
(Lei Orçamentária Anual) 
2022 também não entrou 
na Ordem do Dia de ontem, 
estando agora sem progra-
mação definida de votação. 
Pela agenda anterior, a LOA-

2022 passaria anteontem 
pela comissão, entrando na 
Ordem do Dia a partir da 
sessão ordinária de ontem, 
dia 1º. 

Diante dessas altera-
ções, além de vetos e pro-
jetos parlamentares, as 
matérias mais importan-
tes aprovadas ontem fo-
ram mesmo três projetos 
de autoria do governador 

João Azevêdo (Cidadania). 
O primeiro deles dispõe 
sobre a revisão do Plano 
Plurianual (2020-2023). 
O segundo altera disposi-
tivos da constituição para 
viabilizar o atendimento 
de demandas prioritárias 
para o governo, a exemplo 
de saúde, educação, assis-
tência social e desenvolvi-
mento econômico. 

Igualmente por unani-
midade, o terceiro projeto 
do governador aprovado 
ontem foi o que dispõe so-
bre autorização para atua-
lização do atual orçamento 
geral do Estado quanto a 
Classificações Funcionais 
Programáticas que são ine-
rentes às ações de saúde, 
educação e segurança. 

Ademilson José 
Ademilson51056@gmail.com

Assembleia aprova projetos 
do Governo por unanimidade
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Votação da PEC 
que trata do 

Marco da Ciência e da 
Tecnologia ficou para a 

sessão de hoje
Deputados aprovaram projetos enviados pelo Executivo e adiaram votações que devem ser concluídas hoje pela ALPB

Foto: ALPB

Buba Germano retira emenda, mas votação é adiada por falta de quórum
Para facilitar e agilizar a 

votação e aprovação, o de-
putado Buba Germano(PSB) 
optou por retirar uma emenda 
que havia apresentado à PEC 
que trata do marco da Ciência 
e Tecnologia, mas o problema é 
que, depois de toda discussão, 
o presidente dos trabalhos, de-
putado Tião Gomes(Avante) 
anunciou falta de quórum e 
adiamento da votação.

A emenda de Buba busca-
va fixar à Constituição Estadual 

a destinação de até 0,5% da 
receita corrente líquida com a 
finalidade de prover os meios 
necessários ao fomento de ati-
vidades científicas, tecnoló-
gicas e de apoio à inovação. 
Mesmo aprovada na Comissão 
Especial, ontem a emenda foi 
retirada com apoio do plená-
rio.  

O Marco Legal da Ciência 
e Tecnologia trata de políticas 
de inovação tecnológica no 
Estado e cria um fundo onde 

aplicará recursos destinados a 
estas políticas. Aprovada pela 
Comissão Especial na semana 
passada, a PEC foi relatada 
pelo próprio Buba Germano.

Durante as discussões de 
ontem já em plenário, Buba 
voltou a destacar a importância 
da ciência, da tecnologia e das 
pesquisas diante do momento 
que o mundo atravessa, argu-
mentando na sequência tam-
bém, por isso desistiu de apre-
sentar emenda e concordar 

com a aprovação do projeto 
original do governador. 

“A PEC faz adequação nos 
dispositivos constitucionais e, 
aprovando-o, esta Casa en-
trará para a história, já que se 
trata de um projeto importan-
tíssimo de adequação da rea-
lidade nas áreas da ciência e 
da tecnologia”, afirmou Buba.

Na parte da justificativa, 
o governador especifica que 
o objetivo do Marco Legal da 
Ciência e Tecnologia é estimu-

lar o desenvolvimento científi-
co, a pesquisa, a capacitação 
científica e tecnológica a partir 
da construção de ambientes 
especializados e cooperativos. 

A proposta inclui a partici-
pação de instituições científicas 
e tecnológicas e o estímulo à 
inovação de novas empresas 
e ao inventor independente, 
além da criação de fundos de 
investimentos e no aprimora-
mento do regime especial de 
contratação de pessoal.

Após licença, Raniery Paulino 
volta à Assembleia Legislativa

Hugo revela que o Republicanos 
deve ampliar bancada na PB

Depois de 121 dias de li-
cença, o deputado estadual 
Raniery Paulino, que é do MDB 
e vice-líder da bancada do go-
verno, reassumiu, ontem, o 
seu mandato na Assembleia 
Legislativa do Estado(ALPB), 
onde esteve sendo substituído 
pelo colega de partido, Jullys 
Roberto.

No pronunciamento de 
retomada das suas atividades 
de plenário, prometeu manter 
as bandeiras de luta que sem-
pre defendeu no parlamento, 
ao mesmo tempo em que já 

fez questão de retornar ressal-
tando importantes ações do 
governador João Azevêdo(Ci-
dadania), destacadamente na 
região de Guarabira, principal 
reduto do parlamentar.

“Estou voltando para nos-
sas atividades de plenário, mas 
confesso que não parei um dia 
sequer andando pelo nosso 
Estado trabalhando em prol 
do povo paraibano”, afirmou 
o parlamentar, ao acrescentar 
que volta disposto a trabalhar 
com muito mais afinco, e que 
irá continuar defendendo 

mais igualdade e mais avanços 
no campo social”, disse.

Raniery cumpriu duas 
licenças em seu mandato. Em 
2020, ele se afastou tempora-
riamente para tratar da saúde 
e também das eleições mu-
nicipais de Guarabira, onde 
o seu pai, o ex-governador 
Roberto Paulino (MDB), dis-
putou a prefeitura da cidade, 
e desta vez, o parlamentar 
teve que passar por exames 
por conta da Covid-19 e que 
tratar também de assuntos 
particulares.

O deputado federal, 
Hugo Motta, presidente es-
tadual do Republicanos, dis-
se ontem que seu partido 
deve chegar ao mês de abril, 
início da abertura da janela 
partidária, como uma das 
maiores legendas do Estado, 
e com previsão de participar 
das eleições do próximo ano 
integrando a chapa majoritá-
ria do esquema liderado pelo 
governador do Estado.

Ele disse que está con-
versando com lideranças de 
peso estadual a respeito de fi-
liações e que, no caso de con-
cretização dessas adesões à 
sua legenda, o Republicanos 
poderá ganhar respaldo até 
mesmo para reivindicar es-
paço na chapa majoritária.

“Se conseguirmos con-
solidar essas filiações de no-
vas lideranças, nós vamos 
chegar ao período pós-janela 
partidária como um dos par-
tidos mais fortes da Paraíba, 
e em plenas condições de 
discutir participação na cha-
pa majoritária”, afirmou. 

O deputado federal e 
presidente estadual do Re-
publicanos na Paraíba lem-
brou ainda que nesse proje-
to também tem contribuído 
muito o apoio da família e da 
deputado federal Edna Hen-
rique(PSDB). Um encontro 
realizado há poucos dias na 
sede do partido serviu para 
tornar público esse apoio e 
também para definir uma 
estratégia de maior número 

de deputados na Assembleia 
Legislativa. 

“Nosso interesse é che-
gar como uma das maiores 
bancadas da Assembleia 
da Paraíba”, destacou Hugo 
Motta, ao lembrar que a le-
genda deve sair com o de-
putado Jutay Menezes, como 
candidato à reeleição, mas 
com figuras conhecidas, 
como sua avó e ex-deputada 
e ex-prefeita de Patos, Chica 
Motta.

Além dela, disse ele, o 
ex-deputado e ex-prefeito 
de São Bento, Márcio Rober-
to; Michel Henrique, filho de 
Edna Henrique e do deputa-
do João Henrique que faleceu 
no começo deste ano, vítima 
da Covid-19.

Lígia participa de audiência 
sobre violência contra mulher

A vice-governadora Lí-
gia Feliciano participou, ter-
ça-feira,  de dois eventos no 
Plenário Ulysses Guimarães, 
na Câmara dos Deputados, 
em Brasília. O primeiro foi da 
audiência da comissão geral 
para debater desigualdade 
e violência contra a mulher 
negra no Brasil. Em seguida, 
prestigiou a sessão solene de 
apresentação do relatório da 
Comissão de Juristas criada 
pela Câmara para revisar a le-
gislação sobre racismo, cujo 
vice-presidente é o desem-
bargador João Benedito da 
Silva, do Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB), que esteve 
no plenário da Câmara. 

A audiência da comissão 
geral foi solicitada pela depu-
tada federal baiana Tia Eron 
e contou com a participação 
do ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), Bene-
dito Gonçalves, que preside a 
Comissão de Juristas. “A con-
vite da deputada Tia Eron, 
participei de um debate de 
muita importância na cons-
trução de políticas públicas 
para garantir o direito de nós 
mulheres. Hoje, foram sendo 
discutidos os obstáculos e a 
luta da mulher negra”, desta-
cou a vice-governadora.  

Lígia Feliciano ainda 
ressaltou que três em cada 
quatro pessoas consideradas 
pobres no Brasil são pretas, 
conforme dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). “É dever 
do Estado, portanto, desen-

volver ações que mudem 
essa situação perversa com a 
maioria da nossa população. 
Estamos juntos por um Bra-
sil e uma Paraíba mais justa, 
mais mulher e mais humana”, 
afirmou.  

A deputada Tia Eron 
defendeu um colegiado per-
manente na Casa para tratar 
das questões raciais. Segun-
do ela, a comissão será um 
instrumento fundamental 
para elaborar leis e cons-
truir políticas públicas que 
beneficiem essa população 
historicamente desfavore-
cida. O evento também con-
tou com a participação da 
deputada americana Park 
Elizabeth Cannon, que re-
presenta o Estado de Atlan-
ta; do secretário Nacional 
de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (SNPIR), 
Paulo Roberto; e outras au-
toridades. 

O ministro do STJ Be-
nedito Gonçalves aprovei-

tou a sessão para reforçar 
que já há várias proposições 
legislativas em andamen-
to. “Focamos acima de tudo 
nos tópicos de educação 
para atuar no enfretamen-
to e combate à violência 
contra as mulheres negras”, 
adiantou. 

A comissão formada por 
20 juristas, todos negros, foi 
instalada em janeiro, após a 
morte de João Alberto Silvei-
ra Freitas, assassinado por 
seguranças em uma loja de 
supermercado, em Porto Ale-
gre, no ano passado. Este co-
legiado foi coordenado pelo 
deputado Damião Feliciano, 
que presidiu a sessão solene 
dessa terça-feira.

 Feliciano afirmou que 
o relatório final divulgado 
hoje vai agora tramitar na Câ-
mara. “Vamos nos debruçar 
sobre o relatório. Com cer-
teza, vamos produzir frutos 
para o povo brasileiro”, disse 
Damião.

Vice-governadora Lígia Feliciano participou de dois eventos na Câmara

Foto: Divulgação



Brasil

Presidente do Senado voltou a pedir apoio dos empresários para convencer os deputados a aprovarem o projeto
Adriana Fernandes
Agência Estado 

Pacheco faz pressão para 
aprovar o Refis na Câmara 
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O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
voltou a pedir, ontem, apoio 
de empresários para pres-
sionar a Câmara a aprovar 
o projeto do Refis, que pode
perdoar até R$ 60 bilhões 
em dívidas tributárias.

Na reunião com empre-
sários, Pacheco defendeu 
também a aprovação do pro-
jeto que prorroga a desone-
ração da folha de pagamento 
de 17 setores que mais em-
pregam no país. 

A prorrogação do bene-
fício já passou pela Câmara 
e está à espera do aval do 
Senado. O projeto estende a 
desoneração, que acabaria 
em 2021, por mais dois anos.

Nas últimas semanas, o 
presidente do Senado vem 
conduzindo essa articula-
ção junto aos empresários 
interessados no projeto do 
Refis, que é de sua autoria e 
foi aprovado pelo Senado no 
início de agosto. Para ele, é 
importante que o Refis seja 
aprovado ainda este ano.

Na Câmara, porém, o 
projeto acabou parado à es-
pera da aprovação, pelo Se-
nado, do projeto de reforma 

do Imposto de Renda, que 
também foi para a geladeira. 
Pacheco já descartou a apro-
vação do IR em 2021 e disse 
que o Refis é mais impor-
tante para o atual momento 
econômico do país.

Precatórios
O projeto do novo Refis 

acabou se transformando 
em moeda de troca nos bas-
tidores para a votação da 
PEC dos Precatórios - que 
foi aprovada na Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado e deverá 
passar hoje por novo tes-
te, agora no plenário, com 
novos ajustes do texto pelo 
relator, senador Fernando 
Bezerra (MDB-PE).

A PEC, que posterga o 
pagamento de dívidas ju-
diciais e altera as regras do 
teto de gastos, abre espaço 
fiscal no Orçamento de 2022 
para bancar o pagamento de 
R$ 400 por meio do Auxílio 
Brasil.

Líder do governo no Se-
nado, Bezerra foi também o 
relator do projeto do Refis 
na Casa. Na Câmara, o tema é 
relatado pelo presidente na-
cional do Progressistas, de-
putado André Fufuca (MA), 
aliado do presidente da 

Casa, Arthur Lira (Progres-
sistas-AL). Lira, que patro-
cinou a PEC dos Precatórios, 
está segurando a votação do 
Refis até aprovação pelos se-
nadores da PEC.

Se a Câmara fizer mu-
danças no projeto do Refis, 
o texto terá de voltar ao Se-
nado, mas há uma estratégia 
de Lira de fazer uma mano-
bra regimental para apensar 
o texto a outro projeto que
tramita na Câmara e que tra-
ta também de um novo Re-
fis, como revelou o Estadão. 
Nesse caso, a Câmara daria a 
palavra final.

O senador Rodrigo Pacheco vem  
conduzindo uma articulação junto 
aos empresários interessados no 
projeto, que é de sua autoria e foi 
aprovado pelo Senado

Foto: Agência Brasil

Esse é o volume total 
das dívidas tributárias 

que podem ser 
perdoadas caso o 
projeto  do Refis 
seja aprovado

R$ 60 bi

Garimpo ilegal

População das margens do Rio Madeira altera rotina 

Pela janela de sua casa de 
madeira, na pequena comuni-
dade do Remanso, Jair Cabral 
Silveira viu uma horda de ga-
rimpeiros avançar com suas 
balsas sobre as águas do Rio 
Madeira. Correu para o terrei-
ro para tentar entender o que 
acontecia. Em seus 74 anos, 
o ribeirinho acostumara-se à
rotina das balsas clandestinas 
que cortam o rio amazônico 
para dragar seu leito em busca 
de ouro. Mas daquela forma, 
agrupadas em filas de um lado 
a outro do rio, não.

Espanto maior ainda es-
tava por vir, quando a pequena 
comunidade, onde vivem cerca 
de 50 indígenas do povo Mura, 

no município de Autazes, viu 
cinco dias depois a paisagem 
transformada em rota de he-
licópteros, navios da Marinha, 
lanchas velozes e uma balsa 
gigantesca da Polícia Federal. 
Era a caça ao garimpo que havia 
começado, uma resposta que as 
autoridades se viram forçadas a 
dar, depois de toda a repercus-
são causada pela audácia dos 
garimpeiros.

Na manhã do sábado, 
começou a operação que, em 
dois dias, queimaria e afunda-
ria nas águas do Rio Madeira 
131 dragas do garimpo ilegal. 
“Nunca teve isso aqui no Ma-
deira. Então, o povo ficou mui-
to assustado. O que aconteceu 
aqui foi uma humilhação para 
o garimpeiro. Ele é trabalhador,
vive na balsa com a família dele”, 

avalia Silveira. As palavras do 
ribeirinho são repetidas pelos 
povoados que margeiam a ca-
lha do rio. A poucos quilôme-
tros dali, na Vila do Rosarinho, 
Maria Barros Vieira conta que, 
na manhã do domingo, o posto 
flutuante de sua comunidade, 
que é usado como estação por 
quem chega com barcos, virou 
alojamento improvisado. “Ti-
nha mulher, criança de colo. 
O povo estava sem ter o que 
comer nem lugar para dormir. 
Passaram a noite ali no flutuan-
te. No outro dia, arrumaram 
umas doações. Depois, deram 
um jeito de ir embora.”

A PF afirma que, em cada 
uma das abordagens, deu al-
gum tempo para que os garim-
peiros, seus familiares e ajudan-
tes retirassem seus pertences 

das embarcações, para então 
destruir a balsa, um tipo de ação 
que foi informada ao Ministério 
Público Federal e que está pre-
vista nas próprias leis ambien-
tais, em situações como essa. 
Entre as cidades de Autazes, 
Nova Olinda do Norte e Borba, 
porém, predomina o entendi-
mento de que os garimpeiros 
foram injustiçados.

“A gente sabe que tem gen-
te que aluga balsa de outro para 
fazer o serviço, que freta o barco 
para empurrar as balsas, mas 
também tem gente que é dona 
da draga, que depende daquilo 
ali para viver, então é uma coisa 
difícil de aceitar, ver sua balsa 
afundando, sem ter como fa-
zer nada”, diz Maria. Em Borba, 
município mais ao Norte do rio 
e do qual a Operação Uiara che-

gou a se aproximar, houve um 
ato dos garimpeiros na orla, no 
domingo, contra a destruição 
dos equipamentos. Ao menos 
15 balsas estavam atracadas 
na frente do acesso da cidade. 
O movimento foi pacífico, mas 
o clima é tenso nas populações 
locais. Em Humaitá, mais ao sul, 
a prefeitura chegou a falar em 
indenizar garimpeiros.

Esqueça os riscos de con-
taminação pelo mercúrio usado 
por garimpeiros na separação 
do ouro de outros elementos 
químicos, quando o metal passa 
pelo processo de filtragem na 
dragagem do rio. O que agora 
preocupa os moradores locais 
é a suposta contaminação da 
água pelas 131 máquinas e 
balsas que foram queimadas e 
afundaram nas águas do Ma-

deira. Apesar de tudo queimar 
rápido, os moradores afirmam 
que a água fica ruim para consu-
mo “O rio fica sujo com esse die-
sel espalhado, essas máquinas, 
as coisas todas que eles afunda-
ram. Queimaram balsas demais. 
Daqui de casa, a gente só via a 
fumaça subindo na beira do rio”, 
diz Maria.

Ao receberem mais infor-
mações sobre os riscos de con-
taminação pelo mercúrio, que 
pode comprometer o consumo 
de peixes da região, além da 
própria água, a reação geral é 
marcada por certa desconfian-
ça. “Eles não jogam o mercúrio 
no rio. Isso é conversa.  Aquilo é 
muito caro. Eles vão reutilizan-
do, porque também sabem que 
aquilo polui tudo”, diz o ribeiri-
nho Silveira.

André Borges
Agência Estado

Após reclamar vá-
rias vezes da antecipa-
ção do debate eleitoral 
para este ano, o ministro 
da Economia, Paulo Gue-
des, adiantou  ontem, 1º 
de dezembro, os temas 
que a equipe econômica 
levará para a campanha 
em 2022, quando o pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro, tentará a ree-
leição.

“Durante a campa-
nha, vamos trabalhar es-
ses temas: como erradicar 

a pobreza, como reduzir 
o endividamento e bai-
xar as taxas de juros no 
Brasil, como transformar 
o capital público”, afir-
mou Guedes. “Para quê o 
BNDES precisa ter uma 
carteira de ações?. Prefi-
ro vender essas ações e 
transformar em estrada, 
ferrovias. Vamos fazer in-
vestimentos com o capital 
público”, completou.

O ministro da Eco-
nomia participou da di-
vulgação do Indicador de 
Governança das Estatais.

O indicador verifica 
o cumprimento de diver-

sos dispositivos legais, 
infralegais e de boas 
práticas de governança 
corporativa. No total, 60 
estatais foram avaliadas, 
sendo 45 de controle di-
reto e 15 subsidiárias.

Pobreza e juros são temas 
da campanha de Bolsonaro

PF realiza operação contra 
deputado do PL por desvios 

A Polícia Federal cum-
priu, ontem mandados de 
busca e apreensão em qua-
tro municípios do Maranhão, 
em investigação sobre des-
vio de verbas de prefeitu-
ras relacionadas a emendas 
parlamentares. O alvo é o 
deputado federal Josimar 
Maranhãozinho (PL-MA).

A autorização partiu da 
ministra Rosa Weber, do Su-
premo Tribunal Federal, que 
também é relatora de ações 
que pedem o fim das emen-
das de relator-geral, base do 
orçamento secreto.

Os mandados estão sen-
do cumpridos nos municí-
pios de Zé Doca, Maranhãozi-
nho, Carutapera e na capital 
do Estado, São Luís. A prefei-
ta de Zé Doca, Josinha Cunha, 
é irmã do deputado federal 
Josimar Maranhãozinho. O 
caso tramita sob sigilo.

De acordo com inves-
tigações da PF, a relação de 
parentesco e ligações pes-
soais de Maranhãozinho 
com prefeitos e secretários 
municipais fazem parte do 
modus operandi para desvio 
de dinheiro em áreas como 
saúde e infraestrutura. A 
operação de hoje, segundo 
pessoas envolvidas com o 

caso, está relacionada à in-
fraestrutura.

Há pelo menos dois in-
quéritos sigilosos abertos no 
Supremo Tribunal Federal 
para apurar o esquema, bati-
zado de “feirão das emendas” 
por deputados e assessores. 
A suspeita é de que parla-
mentares cobram comissão 
para indicar recursos do Or-
çamento a uma determinada 
prefeitura. O dinheiro seria 
pago por empresas interes-
sadas nas obras e serviços ou 
pelo próprio agente público.

No caso de Maranhãozi-
nho, ele já havia sido alvo da 
Operação Descalabro, defla-
grada em dezembro.

Eduardo Rodrigues
Agência Estado

Para quê o BNDES 
precisa ter uma carteira 

de ações? Prefiro 
vender essas ações e 

transformar em 
estrada, ferrovias 

Breno Pires
Agência Estado



Mundo

Japão e Hong Kong também vão aumentar as restrições; Malásia já proibiu viajantes de países considerados em risco

EUA endurecem regras de 
viagem por causa da Ômicron
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Agência Brasil

Passageiros de aviões 
destinados aos Estados Uni-
dos (EUA) enfrentarão re-
gras de exames de Covid-19 
mais rigorosas, e outros pa-
íses endurecem o controle 
das fronteiras em meio à in-
certeza a respeito da varian-
te Ômicron do coronavírus e 
de sua capacidade de driblar 
a proteção das vacinas.

Japão e Hong Kong in-
formaram que vão aumentar 
as restrições de viagem, e a 
Malásia proibiu temporaria-
mente viajantes de países 
considerados em risco. O 
Japão, que já havia suspen-
dido a entrada de todos os 
estrangeiros, 
relatou seu 
segundo caso 
da nova va-
riante ontem.

O u t r o s 
países se pre-
param para 
mais  casos: 
a  Au s t rá l i a 
disse que ao 
menos duas 
p e s s o a s  j á 
provavelmente infectadas 
visitaram locais de Sydney, 
e a Dinamarca disse que uma 
pessoa infectada participou 
de um grande concerto.

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) disse que 
“restrições de viagem gene-
ralizadas não impedirão a 
disseminação internacional 
e impõem um fardo pesado 
sobre vidas e meios de sus-
tento”, mas também acon-
selhou pessoas indispostas, 
em risco, de 60 anos ou mais 
e que não se vacinaram a 
adiarem viagens.

Investidores continua-
vam tensos ontem apesar 
de os mercados financei-
ros terem reagido a quedas 
bruscas do dia anterior, 
ocorridas na esteira de co-
mentários do presidente 
executivo da Moderna, que 
manifestou dúvidas sobre 
a eficácia das vacinas con-

tra Covid-19 no combate à 
Ômicron. Desde então, au-
toridades de saúde globais 
ofereceram garantias e rei-
teraram apelos para que as 
pessoas se vacinem.

“Nossa melhor forma de 
defesa continua sendo nos-
sas vacinas”, disse o secretá-
rio da Saúde britânico, Sajid 
Javid, ao canal Sky News.

“É possível, claro, é pos-
sível que sejam menos efica-
zes. Simplesmente ainda não 
sabemos com certeza. Mas 
também é muito provável 
que continuem eficazes con-
tra doenças graves”, disse.

Emer Cooke, diretora 
executiva da Agência Eu-
ropeia de Medicamentos 

(EMA), afir-
mou que ao 
l o n g o  d a s 
p r ó x i m a s 
duas sema-
nas análises 
de laborató-
rio indicarão 
se o sangue 
de pessoas 
v a c i n a d a s 
tem anticor-
pos suficien-

tes para neutralizar a nova 
variante. A União Europeia 
adiantou o início de sua va-
cinação de crianças de 5 a 
11 anos em uma semana, 
remarcando para o dia 13 
de dezembro.

O presidente executivo 
da BioNTech disse que a va-
cina que a empresa faz em 
parceria com a Pfizer pro-
vavelmente proporcionará 
uma proteção forte contra 
doenças graves decorrentes 
da Ômicron. Tanto o Reino 
Unido quanto os EUA am-
pliaram seus programas de 
doses de reforço em reação 
à nova variante.

Relatada primeiramente 
no sul da África uma semana 
atrás, a Ômicron ressalta a 
disparidade entre grandes 
iniciativas de vacinação em 
países ricos e a inoculação 
esparsa no mundo em de-
senvolvimento.

Agência Brasil

A França registrou 
47,17 mil novos casos con-
firmados de Covid-19 nas 
últimas 24 horas, mostra-
ram dados do Ministério 
da Saúde do país na última 
terça-feira. É o maior nú-
mero de casos registrado 
em apenas um dia desde o 
início de abril, no auge da 
terceira onda da pandemia. 

Os últimos dados co-
locam o total acumulado 
de casos na França, desde 
o início da pandemia, em 
7,67 milhões e a média 
móvel semanal de novas 
infecções pelo coronaví-
rus, acima de 32 mil. 

Durante a terceira 
onda europeia, na prima-
vera do Hemisfério Norte, 
a média semanal cresceu 
para pouco mais de 42 mil. 
No dia 8 de abril, a Fran-
ça registrou quase 85 mil 
infecções.

Autoridades dizem 

que a grande maioria de 
pacientes de Covid-19 em 
hospitais não foi vacinada. 
Cerca de 75% da popula-
ção francesa está total-
mente vacinada.

O Ministério da Saúde 
também informou que o 
número de pessoas infec-
tadas pelo coronavírus em 
hospitais franceses cres-
ceu em 389, para 10,24 
mil na terça-feira. É a pri-
meira vez que o número 
de pacientes fica acima de 
10 mil desde o dia 12 de 
setembro. 

O número de pacien-
tes com Covid-19 em 
unidades de tratamento 
intensivo continuou cres-
cendo com frequência e 
aumentou 75, para 1.824, 
um aumento de 25% em 
apenas uma semana.

O número acumulado 
de mortos desde o início da 
pandemia em 2020 estava 
em 119 mil pessoas na úl-
tima segunda-feira. 

França tem aumento 
de casos de Covid-19

Tanto o Reino Unido 
quanto os EUA 

ampliaram seus 
programas de doses de 

reforço em reação à 
nova variante

Combate à doença

No Dia Mundial de Luta contra a 
Aids, papa pede solidariedade
Agência Brasil

 O papa Francisco pediu, 
ontem, mais solidariedade 
com aqueles que sofrem 
com o vírus HIV, para ga-
rantir os cuidados dos que 
vivem nos lugares mais po-
bres do mundo.

Em sua audiência geral, 
Francisco disse que o Dia 
Mundial de Combate à Aids é 
uma ocasião importante para 
lembrar das pessoas afetadas 
pelo vírus. Em algumas áreas 

do mundo não existe acesso a 
cuidados essenciais, disse ele. 

A UNAids, programa 
de combate ao HIV e à Aids, 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) sediado em 
Genebra, afirmou na última 
segunda-feira que a pande-
mia de Covid-19 está minan-
do a reação à Aids em muitos 
locais, e que os serviços para 
pessoas que usam remédios 
contra HIV sofreram transtor-
nos em 65% dos 130 países 
pesquisados. “Espero que 

possa haver um compromis-
so renovado de solidarieda-
de para garantir cuidados de 
saúde eficientes e igualitários 
(para aqueles com HIV-Aids)”, 
disse o papa.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
cerca de 37,7 milhões de 
pessoas conviviam com o 
HIV no final de 2020, mais 
de dois terços delas na África. 
No mês passado, Francisco 
escreveu uma carta a Michael 
O’Loughlin, jornalista nor-

te-americano que escreveu 
um livro sobre o trabalho de 
católicos que ajudaram víti-
mas da Aids no início da crise 
surgida nos anos 80.

“Obrigado por iluminar 
as vidas e dar testemunho 
dos muitos padres, mulheres 
religiosas e leigos que esco-
lhem acompanhar, apoiar e 
ajudar seus irmãos e irmãs 
sofrendo de HIV e Aids, com 
grande risco para sua profis-
são e reputação”, escreveu o 
papa na carta.

Para o papa Francisco, é 
preciso haver um compromisso 
renovado de solidariedade para 
garantir cuidados de saúde 
eficientes e igualitários

Foto: Vaticano Media

Agência Brasil

Pelo menos três es-
tudantes foram mortos 
e oito pessoas, incluindo 
um professor, ficaram fe-
ridas na última terça-fei-
ra, durante tiroteio em 
uma escola secundária na 
cidade de Oxford, no es-
tado norte-americano de 
Michigan.  

Um aluno de 15 anos 
foi rapidamente detido, 
segundo as autoridades. 
O Departamento de Polí-

cia de Oakland disse que 
uma resposta expressiva 
foi dada pelos policiais e 
equipes de emergência ao 
atentado, ocorrido na Ox-
ford High School, a cerca 
de 65 quilômetros ao nor-
te de Detroit, pouco antes 
das 13h (horário local). 

“O suspeito fez vários 
disparos”, disse o sub-xe-
rife Michael McCabe a 
jornalistas. “Há várias ví-
timas. Lamento informar 
que temos três mortos no 
momento.” Entre os mor-

tos estão um garoto de 16 
anos, uma menina de 17 e 
outra de 14.

O suposto atirador, 
um aluno de 15 anos da 
escola, foi rapidamente 
detido por policiais sem 
resistir, após disparar de 
15 a 20 tiros com uma 
pistola semiautomática, 
disse McCabe. “O negócio 
todo durou cinco minu-
tos”. Autoridades acredi-
tam que o estudante agiu 
sozinho. McCabe elogiou a 
escola por sua preparação 

para um tiroteio e uma re-
tirada ordeira.

O presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, 
foi informado do tiroteio 
pelo conselheiro de Segu-
rança Nacional Jake Sulli-
van, antes de falar em uma 
faculdade técnica de Min-
nesota, disse a secretária 
de imprensa, Jan Psaki.

“Meu coração está 
com as famílias que carre-
gam a dor inimaginável de 
perder um ente querido”, 
disse Biden.

Três estudantes são mortos em 
tiroteio em escola de Michigan

Países vivem a incerteza a respeito da 
variante Ômicron e de sua capacidade 
de driblar a proteção das vacinas

Foto: Agência Brasil
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Estado acumula criação de 30.125 postos de trabalho desde o início do ano, de acordo com dados do novo Caged

O mercado de trabalho parai-
bano formal registrou saldo positi-
vo pelo oitavo mês seguido do ano. 
Em outubro, a Paraíba gerou um 
saldo de 4.283 empregos formais, 
resultado da admissão de 14.815 
admissões contra 10.532 desliga-
mentos. Os números foram divulga-
dos, na última terça-feira (30), pelo 
novo Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), do 
Ministério da Economia.

Em outubro, a Paraíba registou 
o segundo maior crescimento re-
lativo do país sobre o estoque dos 
empregos formais (0,99%), supe-
rando as médias do Brasil (0,62%) 
e do Nordeste (0,78%), ficando 
atrás apenas do Acre (1,15%) entre 
as 27 Unidades da Federação.  

 
Serviços lideram
Todos os setores registraram 

saldo positivo em outubro. O se-
tor de serviços com saldo de 1.887 
vagas criadas liderou o mês. Logo 
em seguida vieram as atividades 
da construção (917); do comércio 
(819) e da indústria (573) e, com 
menor saldo entre os cinco setores 
mais importantes da economia, a 
agropecuária com saldo de 77 pos-

tos criados no período analisado.
Por conta desse desempenho, 

de janeiro a outubro deste ano, a 
Paraíba acumula um saldo positi-
vo 30.125 postos, resultado da ad-
missão de 279.248 paraibanos no 
mercado de trabalho formal contra 
259.123 desligamentos nos 10 me-
ses. Outubro é o oitavo mês conse-
cutivo de saldo positivo no Estado 
este ano e o terceiro melhor do ano 
de 2021 em números absolutos. Os 
saldos dos oito meses são: março 
(1.625), abril (229); maio (2.736); 
junho (3.393); julho (2.815); agos-
to (9.749), setembro (5.064) e, por 
último, o mês de outubro (4.283).

Cenário Regional
As cinco regiões brasileiras 

apresentaram saldo positivo, se-
gundo o Caged.  A Região Sudeste 
liderou a geração de outubro com 
saldo positivo de 121.401 vagas. 
Em segundo lugar, a Região Sul 
(52.938), seguido do Nordeste 
(51.455 postos). As regiões  Centro
-Oeste (17.554) e do Norte (8.734. 
No Brasil, o saldo do emprego com 
carteira assinada em setembro de 
2021 ficou positivo em 253.083 
postos de trabalho.

Paraíba tem saldo de 4,2 mil 
empregos formais em outubro

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona
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Hoje vou compartilhar a experiência do 
turismo criativo em Venda Nova do Imigrante 
(ES), a Capital Nacional do Agroturismo, 
recheada com a rica cultura de imigrantes 
italianos.

O Sebrae-PB coordenou a caravana de 
empresários e alguns secretários municipais, 
para a Ruraltures – Feira Estadual de Turismo 
Rural, inspirada na Ruraltur – Feira de Turismo 
Rural do Brasil. Em 2019, a 15ª Ruraltur foi 
coordenada pelo Sebrae-ES e aconteceu no 
município de Venda Nova do Imigrante. Os 
resultados foram tão bons que os empresários 
e parceiros decidiram realizar a 1ª Ruraltures, 
de 25 a 28 de novembro de 2021.

Foram quatro dias intensos de negócios 
e conhecimentos na capital do Agroturismo, 
oportunidade para promover e divulgar 
o Turismo Rural Criativo da Paraíba, na 
Ruraltures e participar das visitas técnicas 
de experiências criativas do turismo rural de 
Venda Nova do Imigrante.

Faz parte das suas práticas coletivas, o 
compartilhamento de conhecimentos, ideias 
na rede e o fortalecimento da governança, 
assim como a parceria público-privada. 

É fácil perceber que os empresários não 
estão preocupados apenas com o lucro, mas 
também em produzir bem-estar para a sua 
equipe e para a sociedade.

Foram várias as experiências e 
conhecimentos adquiridos nas visitas 
técnicas: a produção de queijos artesanais de 
leite de vaca e de cabra, da marca Artelatte. 
Visita ao Hotel Bela Aurora e as suas cervejas 
artesanais. Produção de morangos “Gagno”. 
Café colonial Altoé da Montanha, no estilo das 
fazendas antigas, que oferece no seu cardápio 
a pizza de polenta.

A fábrica Venturim, conservas de 
palmito e cogumelos. A produção de massas 
saborizadas e cafés da Família Venturim. A 
lojinha de biscoitos da Tia Cila e o artesanato 
da Cláudia. Visita ao Sítio Lourenção, que 
produz o socol e antepastos. Conhecer a 
Família Brioschi, especializada em vinhos de 
jaboticaba, compotas e socol. Família Carnielli 
que é referência na produção de café e queijos, 
Resteya e Morbier.

Visita a Dona Martha Delícias, com suas 
geleias, antepastos e doces e o storytelling 
que agrega valor à experiência dos turistas, 

através do ouvir, aprender e encantar, porque 
no storytelling é essencial a empatia, bem 
como tocar os sentimentos do outro. A marca 
Dona Martha traz na sua essência, o carinho e 
o entusiasmo da mãe e avó Dona Martha,que 
viveu até seus 92 anos. Uma mulher que 
sempre esteve à frente de seu tempo, 
resgatando saborosas receitas de família 
que atravessam gerações, com a produção 
de geleias e antepastos diversos, picles e o 
socol. Cada produto é pensado e testado com 
muita dedicação, para que o resultado seja 
surpreendente. E a receita é simples: sabor, 
história e muito amor. 

O jantar no restaurante Casa Chef 
Ari é uma experiência de gastronomia e 
conhecimento, no meio rural, Distrito de Pedra 
Azul, no município de Domingos Martins (ES).

Ari Cardoso é um paraibano que nasceu 
no município de Monteiro e foi registrado 
em João Pessoa. Casa Chef Ari iniciou suas 
atividades em 2017 nas dependências do 
Hotel Fazenda China Parque. Em abril de 2019 
esse restaurante foi inaugurado em Pedra 
Azul, na Rota do Lagarto, considerada a rota 
mais romântica e gastronômica do estado do 

Espírito Santo, onde se localizam os melhores 
restaurantes do Estado.

O grande diferencial desse negócio 
é trabalhar com produtos frescos e feitos 
na hora. Por isso, leva um tempo maior 
na preparação dos pratos do que outros 
restaurantes, fazendo valer a filosofia 
corporativa do “cliente em primeiro lugar”. Ari 
procura entender a demanda de cada cliente, 
satisfazer e surpreender todas as vezes que 
ele vem ao restaurante. Cada cliente é um 
amigo da Casa Chef Ari e o seu cardápio tem 
aroma e sabor. O restaurante traz no seu 
conceito, levar um sentimento, uma emoção, 
uma experiência gastronômica, não apenas 
um alimento.

Para ele, é uma inspiração receber e 
conhecer tantas pessoas e personalidades 
diferentes, com gostos variados, no seu 
empreendimento e conversar com eles, pois 
o segredo de qualquer negócio é atender às 
expectativas dos clientes, afirma Ari Cardoso.

Concluindo, o que se vivencia em Venda 
Nova do Imigrante é a soma de criatividade, 
arte, cultura e gastronomia, gerando o turismo 
diferenciado e inusitado.

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

‘Eu Posso Trabalhar’

Prefeitura da capital inaugura 
hoje nova sede do Sine Municipal 

A Prefeitura de João Pessoa 
inaugura hoje a nova sede do 
Sistema Nacional de Emprego de 
João Pessoa (Sine-JP) - serviço 
que está integrado ao conjunto de 
ações do programa municipal ‘Eu 
Posso Trabalhar’. O prédio está 
localizado na Avenida João Suas-
suna, 49, no primeiro casarão da 
Villa Sanhauá, próximo à Praça 
Antenor Navarro, no Varadouro. 
A solenidade de inauguração con-
tará com a presença do prefeito 
Cícero Lucena e terá início às 8h.

O serviço atende a cerca de 
200 pessoas por dia, mediante 
agendamento. Segundo a secretá-
ria de Desenvolvimento Econômi-
co e Trabalho, Vaulene Rodrigues, 
a localização da nova sede foi 

definida dentro de um plano de 
ações da gestão municipal. “Muito 
mais do que ser um ponto de fácil 
acesso à população, a sede conti-
nua localizada no Centro Históri-
co da cidade. E temos o objetivo 
de movimentar cada vez aquela 
área de maneira articulada e es-
tratégica”, explicou.

 
Estrutura
O imóvel possui dois pavi-

mentos e foi totalmente revitali-
zado e climatizado para receber 
a estrutura do Sine-JP. No térreo, 
encontram-se a recepção; os seto-
res de atendimento e do seguro-
desemprego; banheiros adapta-
dos para pessoas com deficiência; 
além de um miniauditório para 

40 pessoas, onde acontecem ca-
pacitações e recrutamentos.

Já no primeiro andar, ficam 
todas as salas administrativas, 
como a coordenação; a coorde-
nação-adjunta; o setor de inter-
mediação de mão de obra (IMO) 
e o de desenvolvimento e seleção; 
a sala de reunião; banheiros; e a 
copa. “Temos agora um espaço to-
talmente adequado para atender 
os trabalhadores bem como os 
empregadores que buscam nosso 
serviço”, destacou o coordenador 
do Sine-JP, Eurípedes Leal.

Atendimentos
Os atendimentos no local 

acontecem de segunda a sexta-
feira, sempre das 8h às 16h.

Foto: Secom-JP

Prédio está localizado na Avenida 
João Suassuna, nº 49, na Villa 

Sanhauá, próximo à Praça 
Antenor Navarro, no Varadouro

O consumidor que vai reunir 
familiares e amigos para a ceia 
natalina oferecendo as carnes tí-
picas da noite deve prestar aten-
ção à pesquisa do Procon-JP, que 
encontrou diferença de R$ 29,09 
no preço do quilo do tender (boli-
nha com cravo) Seara, com preços 
entre R$ 45,90 e R$ 74,99, varia-
ção de 63,38%. A maior variação 
(72,26%), contudo, foi no fiesta 
(assa fácil temperado) Seara, com 
preços entre R$ 17,99 e R$ 30,99.

A segunda pesquisa do Pro-
con-JP para preços de produtos 
para a ceia natalina foi realizada no 
último dia 30 de novembro e traz 
preços de 141 itens entre peru, 
frangos especiais, pernil e lombo 

(porco), tender, bacalhau e cama-
rão, coletados em nove estabeleci-
mentos de João Pessoa. O primeiro 
levantamento foi divulgado no fi-
nal do mês passado e trouxe pre-
ços de frios, frutas, grãos e tempe-
ros típicos dessa época.

Entre os pescados, as maiores 
diferenças nos preços estão no qui-
lo do bacalhau importado Morhua, 
com preços entre R$ 90,99 e R$ 
115, variação de 26,39%; do ca-
marão cinza sem casca cozido Ne-
tuno, R$ 21 e R$ 55,99, variação de 
60,02%; e no filé de camarão Ma-
ris, R$ 20,91, com preços entre R$ 
38,99 e R$ 59,90.

A pesquisa completa está no 
site www.proconjp.pb.gov.br.

JP: carnes natalinas têm 
preços variando até 72% 
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Segundo a Serasa, são 63,4 milhões de brasileiros com débitos, e valor das dívidas chega a R$ 4 mil por pessoa
O “Mapa da Inadim-

plência e Renegociação de 
Dívidas no Brasil” de outu-
bro registrou a maior alta 
do ano. Com 63,4 milhões de 
brasileiros inadimplentes, o 
número é o maior desde ju-
lho do ano passado, época 
em que a situação de inadim-
plência chegou a afetar 63,5 
milhões de brasileiros.

De acordo com o estudo 
mensal, o número de dívi-
das totais no Brasil registrou 
uma alta de 2,31% em rela-
ção ao mês anterior, totali-
zando 213.268 milhões de 
contas.

O valor das dívidas 
também está mais alto: com 
um crescimento de 3,37% 
no valor total em relação 
a setembro, essas contas 
somam R$ 253,65 bilhões, 
uma média de R$ 4.000,61 
por pessoa e R$ 1.189,38 
por dívida.

O segmento de bancos 
e cartões de crédito segue 
liderando o ranking das 
contas responsáveis pela 
inadimplência, represen-
tando 28,70% do total. Na 
sequência, aparecem as dí-
vidas de utilities (tarifas bá-
sicas, como água e luz) com 
23,5%. O varejo responde 
por 13%.

O Sudeste (28.577.461) 
e o Nordeste (15.665.620) 
concentram o maior número 
de pessoas negativadas do 
país. No recorte por Estado, 
São Paulo, Rio, Minas Gerais, 
Bahia e Paraná concentram 
o maior número de inadim-
plentes - mas também, são 
os lugares com maior volu-
me de dívidas negociadas no 
Serasa Limpa Nome.

Para Aline Maciel, ge-
rente do Serasa Limpa 
Nome, apesar da alta do 
número de inadimplentes, 
a busca por oportunidades 
de negociação também au-
mentou. “Para muitos bra-
sileiros, o primeiro passo 
para o recomeço é estar com 
o nome limpo”, comenta a 
especialista. “E esse é o me-
lhor momento do ano para 
renegociar sob condições 
diferenciadas, já que até 6 de 
dezembro se realiza o Feirão 
Limpa Nome, que com des-
contos de até 99% já possi-
bilitou mais de 3,6 milhões 
de acordos”, complementa.

País tem maior inadimplência 
desde julho do ano passado
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Balança comercial tem déficit 
de US$ 1,3 bi em novembro

A balança comercial bra-
sileira registrou déficit de 
US$1,307 bilhão em novem-
bro, com crescimento nas im-
portações superando o das 
exportações no período. Os 
dados foram divulgados on-
tem, pela Secretaria de Comér-
cio Exterior, do Ministério da 
Economia. Em novembro de 
2020, o resultado foi positivo 
em US$2,488 bilhões.

No mês passado, a cor-
rente de comércio (soma das 
exportações e importações) 
avançou 37%. As exportações 
somaram US$20,296 bilhões 

em novembro (+23,2%). Já 
as importações chegaram a 
US$1,603 bilhões no mesmo 
mês (+53,1%).

Na quarta semana de 
novembro (22 a 28), o sal-
do comercial foi de déficit de 
US$577 milhões. Na quinta 
semana de novembro (29 a 
30) foi positivo em US$320 
milhões.

Acumulado
De janeiro a novembro, 

a balança comercial acumula 
superávit de US$57,191 bi-
lhões. O valor é 19,9% maior 
do que o mesmo período do 
ano passado. Houve um au-
mento de 34,9 % nas exporta-

ções e de 39,7% nas importa-
ções do período.

Em novembro, houve 
crescimento de US$22,39 mi-
lhões (16,5%) em Agropecuá-
ria; crescimento de US$32,62 
milhões (14,8%) em Indústria 
Extrativa e crescimento de 
US$ 143,48 milhões (28,3%) 
em produtos da Indústria de 
Transformação.

Já nas importações, houve 
crescimento de US$10,74 mi-
lhões (61,8%) em Agropecuá-
ria; crescimento de US$65,39 
milhões (248,3%) em Indús-
tria Extrativa e crescimento de 
US$300,07 milhões (43,5%) 
em produtos da Indústria de 
Transformação.

Lorenna Rodrigues
Agência Estado

O Índice de Preços ao 
Produtor (IPP), que mede 
a variação de preços de 
produtos industrializados, 
na saída das fábricas, regis-
trou inflação de 2,16% em 
outubro deste ano. A taxa 
é superior ao 0,25% de 
setembro deste ano, mas 
inferior aos 3,41% de outu-
bro do ano passado. O dado 
foi divulgado ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Com o resultado de 
outubro, o IPP acumula ta-

xas de inflação de 26,57% 
nos 10 primeiros meses do 
ano e 28,83% em 12 meses.

Em outubro, 22 das 
24 atividades industriais 
pesquisadas tiveram alta 
de preços. Os dois setores 
que apresentaram defla-
ção (queda de preços) fo-
ram indústrias extrativas 
(-2,18%) e produtos far-
moquímicos e farmacêuti-
cos (-2,87%).

Entre os produtos que 
tiveram inflação, os des-
taques ficaram com refino 
de petróleo e produtos de 
álcool (7,14%), outros pro-

dutos químicos (6,38%), 
metalurgia (2,82%) e ali-
mentos (0,75%).

Entre as quatro gran-
des categorias de uso, a 
maior alta de preços foi 
observada entre os bens 
intermediários, isto é, os 
insumos industrializados 
usados no setor produti-
vo (2,94%), seguidos pe-
los bens de capital, isto é, 
máquinas e equipamentos 
usados no setor produtivo 
(1,72%), pelos bens de con-
sumo semi e não duráveis 
(0,94%) e pelos bens de 
consumo duráveis (0,93%).

Preços de produtos sobem 
2,1% na saída das fábricas
Agência Brasil

Produção agrícola terá cenário positivo

A análise do Institu-
to de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), divulgada 
ontem, mostra cenários po-
sitivos para a safra de grãos 
em 2022. “Os dois principais 
grãos, soja e milho, contarão 
com estimativa de produção 

positiva, o que pode contri-
buir para uma maior oferta 
no mercado doméstico”, ana-
lise Ana Cecília Kreter, pes-
quisadora associada do Ipea.

O estudo contou com 
a participação de técnicos 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) e do 
Centro de Estudos Avança-

dos em Economia Aplicada 
(Cepea/Esalq/USP).

“A perspectiva é de safra 
recorde para a soja (+3,4%), 
recuperação e expectativa 
de recorde na produção de 
milho (+34,1%) – prejudi-
cada pela seca e geadas em 
2021”, explica o superinten-
dente de Inteligência e Ges-

tão da Oferta da Conab, Allan 
Silveira, que participou da 
pesquisa junto com econo-
mistas do Ipea.

Segundo o boletim eco-
nômico, o terceiro trimestre 
deste ano mostrou uma es-
tabilidade “em patamares 
elevados” para os preços 
domésticos, na compara-

ção com o trimestre ante-
rior. Destaque para a soja, 
que teve alta causada pelos 
baixos estoques e demanda 
aquecida. E do milho, que 
teve alta justificada pelas 
preocupações com o clima, 
a boa demanda doméstica 
e a elevada paridade de im-
portação.

Nascidos em dezembro

Saque-aniversário do FGTS termina dia 31

Trabalhadores nasci-
dos em dezembro têm até o 
próximo dia 31 para aderi-
rem ao saque-aniversário do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) e recebe-
rem o benefício ainda neste 
mês. A modalidade permite 
a retirada de parte do saldo 
da conta do FGTS, anualmen-
te, no mês de aniversário.

Após esse prazo, nasci-
dos em dezembro que fize-
rem a opção pelo saque-a-
niversário só vão realizar o 
saque no próximo ano.

A migração para a sis-
temática saque-aniversário 

não é obrigatória. Quem não 
fizer a opção, permanece 
com o saque-rescisão, siste-
mática tradicional, na qual o 
trabalhador, quando demi-
tido sem justa causa tem o 
direito ao saque integral de 
sua conta FGTS, com a multa 
rescisória.

Opção pelo saque
A opção pelo saque-ani-

versário pode ser feita a qual-
quer momento pelos canais 
disponíveis: aplicativo do 
FGTS, no site fgts.caixa.gov.br, 
no Internet Banking Caixa ou 
nas agências do banco.

Os valores do saque-a-
niversário do FGTS ficam 

disponíveis para saque até 
o último dia útil do segundo 
mês seguinte ao da aquisi-
ção do direito de saque. No 
caso dos nascidos em de-
zembro, o dinheiro fica dis-
ponível até 28 de fevereiro.

Caso o trabalhador não 
retire o recurso até esse 
prazo, o dinheiro volta au-
tomaticamente para a conta 
do FGTS.

O resgate do dinheiro 
pode ser feito pelo aplicati-
vo FGTS, disponível para ta-
blets e smartphones dos sis-
temas Android e iOS. Nesse 
caso, o trabalhador pode 
programar a transferência 
do dinheiro para qualquer 

conta em seu nome, inde-
pendentemente do banco.

As retiradas também 
podem ser feitas nas ca-
sas lotéricas, terminais de 
autoatendimento e corres-
pondentes Caixa Aqui, com 
o Cartão Cidadão, senha e 
documento de identificação.

Valores
O valor a ser libera-

do varia conforme o saldo 
de cada conta em nome do 
trabalhador. Além de um 
percentual, ele receberá um 
adicional fixo, conforme o 
total na conta. O valor a ser 
sacado varia de 50% do sal-
do sem parcela adicional, 

para contas de até R$ 500, a 
5% do saldo e adicional de 
R$ 2,9 mil para contas com 
mais de R$ 20 mil.

Rescisão
O trabalhador optante 

pelo saque-aniversário terá 
direito à retirada parcial do 
seu FGTS anualmente, inde-
pendentemente de rescisão 
de contrato de trabalho. Se 
ocorrer rescisão, o trabalha-
dor poderá sacar somente 
o valor referente à multa 
rescisória, quando devida. 
Já o saldo remanescente da 
conta vinculada irá compor 
o saldo da parcela anual do 
saque-aniversário.

Agência Brasil

Agência Brasil

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Modalidade permite a retirada de 
parte do saldo da conta do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, 
anualmente, no mês de aniversário
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Lei publicada ontem diz que Poder Público deve oferecer acompanhamento de alunos com transtornos de aprendizagem

O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou lei que 
dispõe sobre o acompa-
nhamento integral para 
educandos com dislexia ou 
Transtorno do Déficit de 
Atenção com Hiperativida-
de (TDAH) ou outro trans-
torno de aprendizagem.

A nova lei, publicada 
ontem no Diário Oficial da 
União, estabelece que o Po-

der Público deve desenvol-
ver e manter programa de 
acompanhamento integral 
para alunos com transtor-
nos de aprendizagem.

Assim, de acordo com 
a Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República, as 
escolas da educação básica 
das redes pública e priva-
da, com o apoio da família e 
dos serviços de saúde exis-
tentes, ficam incumbidas de 
prestar cuidado e proteção 

aos educandos que, apre-
sentando alterações no de-
senvolvimento da leitura e 
da escrita ou instabilidade 
de atenção, poderão contar 
com apoio e orientação da 
área de saúde, de assistên-
cia social e de outras polí-
ticas públicas existentes no 
território.

Equipe
A lei estabelece ainda 

que as necessidades espe-

cíficas no desenvolvimento 
do aluno serão atendidas 
pelos profissionais da rede 
de ensino em parceria com 
profissionais da rede de 
saúde, devendo ser reali-
zada intervenção terapêu-
tica, quando preciso, com 
metas de acompanhamento 
por equipe multidisciplinar 
composta pelos profissio-
nais que forem necessá-
rios ao desempenho dessa 
abordagem.

Estudantes com TDAH terão 
acompanhamento integral

Dançar é um 
ritual de cura

Raquew Azevêdo
Sandra

Colunista colaboradora

No dia 28 de janeiro de 1995 eu estava presente 
na apresentação de “Vulcão”, espetáculo de dança da 
Deborah Colker. Sei exatamente a data, porque naque-
la época eu registrava de tudo numa agenda, com co-
lagens, trechos de poemas, contas, afazeres. Sei exata-
mente a data, porque também guardei a entrada com 
autógrafo da Denise Stoklos, em “Mary Stuart”, além 
de ter recortado a programação de Teatro e Dança do 
memorável Festival Nacional de Artes. 

Depois de “Vulcão” foram muitos outros espetácu-
los que a Companhia de Dança Deborah Colker trouxe 
para João Pessoa. Eu tenho uma suspeita de que a co-
reógrafa deve ter um bem-querer pela cidade. Espero 
estar certa. Em 1995, além do espetáculo “Vulcão” foi 
possível fazer a escuta dela nas partilhas e discussões 
que aconteciam no festival. 

Entusiasmada e bem verdadeira nas palavras 
e gestos ensinava e entusiasmava. “Vulcão” foi sur-
preendente, nunca esqueço daquilo que era para 
mim uma apoteose onírica. Alguém dançando nas al-
turas. Já havia visto gente dançar e cantar na chuva. 
Mas dançar nas alturas, nunca. Como também não 
havia visto corpos desconstruídos de todos os ges-
tos e movimentos engessados. E essa experiência de 
“Vulcão” me lembrou as palavras de Augusto Boal so-
bre repetição, condicionamento, desconstrução dos 
movimentos do corpo. 

Semana passada, mesmo ainda que com medo de 
sair de casa para espetáculos, fui ver “Cura”, o mais re-
cente trabalho da coreógrafa e a companhia de dança. 
O medo, não era só de contaminação pelo vírus da Co-
vid-19. Acho que tinha medo mesmo era de desmoro-
nar lá no teatro; de desatar a chorar e transformar as 
lágrimas no mais perfeito oceano. Decidi enfrentar e ir.

“Cura” é o que precisamos, literalmente. Enfer-
midade é um signo forte, é também um processo mis-
terioso. Cura é redenção e passagem, como também 
pode ser um estado não só de um corpo, mas de um 
Ser que é um todo. 

Deborah Colker e a Companhia de Dança decidi-
ram há tempos fazer os cenários dançarem. No palco 
são objetos animados, porque há corpos integrados 
em cena. É um corpo de balé rizomático. Dessa vez em 
“Cura”, as cores vermelho, nude, dourado representa-
vam estágios importantes das transformações cons-
tantes de nossa corporeidade. Ainda que se tente anu-
lar e entorpecer os corpos seja por diferentes razões.

Dessa vez o espetáculo foi para mim quase uma 
sessão de terapia, rebuliu demais da conta. Abrir a 
cena com a voz de uma criança a falar a partir de mitos 
que nos posicionam diante da condição humana e sa-
grada frente ao percurso de Existir foi denso, sublime 
e desafiador. 

Se as dores escorriam simbolicamente entre pal-
co e plateia. O movimento, o dançar e cantar sobre os 
próprios “ossos” teciam a reconstrução quem sabe de 
nossas almas, que clamam ainda misericórdia. 

Em “Cura” palavras dançam também apontando 
para Numinosidade do Logos. Há pulsação e represen-
tações diversas sobre a reconstrução da condição do 
corpo enquanto existência, enfrentando muitas vezes 
o incontrolável, os movimentos involuntários e a cons-
tante tessitura da restauração, o que é um caminho di-
fícil e necessário de se percorrer. 

Deborah Colker não nos apresenta corpos que 
bailam tecnicamente. As narrativas nesse espetáculo 
podem nos falar desse corpo Numinoso, o que está nas 
entranhas e para além das coisas visíveis. Se eu pudes-
se gostaria de escancarar a Terra, deixar talvez o mun-
do em suspenso e em silêncio, para quem sabe a gente 
poder estar mais atentos e atentas ao mais essencial 
do que a gente chama Vida.

Corpos percussivos em cena nos convidavam para 
a vida num tempo em que se convencionou a semear 
mortes. Antídoto para a brutalidade da anomia social. 
Dançar é um dos rituais de cura dos mais lindos, po-
tentes e para muitos pode ser assustador. Dançar é 
transcender nosso próprio corpo.

Agência Brasil

Paraibana apontada como uma das 100 
maiores do agronegócio dá palestra hoje

O público tem a opor-
tunidade de ouvir, hoje, Lu-
ciana Balbino, apontada em 
outubro pela revista Forbes 
Brasil uma das 100 mulheres 
mais poderosas do agronegó-
cio. A empresária apresenta 
a palestra de encerramento 
do primeiro módulo do cur-
so Descomplicado a Cadeia 
Produtiva da Floricultura. 
Será em uma live, no canal da 
Fundação de Apoio à Pesqui-
sa da Paraíba (https://www.
youtube.com/c/FapesqPB), 

às 14h. Luciana é proprietá-
ria do Restaurante Rural Vó 
Maria, em Areia, mas tam-
bém educadora de jovens e 
adultos do campo e traba-
lha com turismo criativo. 
O restaurante serve pratos 
cultivados na própria comu-
nidade, trazendo benefícios 
econômicos para cerca de 
200 famílias. Ela vai falar so-
bre a importância da mulher 
na agricultura familiar.

“O empreendedorismo 
feminino tem hoje um papel 
fundamental para a Paraíba, 
o Brasil e o mundo”, avalia. 
“As mulheres acabam tendo 

mais força, mais coragem. 
E – ouso dizer – até mesmo 
uma resiliência maior do que 
os homens. E, como são mui-
to disciplinadas, elas acabam 
fazendo as coisas muito bem 
feitas e tendo muito suces-
so. O empreendedorismo 
feminino tem esse poder de 
mudar a vida das mulheres, 
das famíias e de toda uma 
região. Com disciplina, com 
amor, com garra é possível 
transformar vidas”.

O curso teve início em 
setembro, com professores 
da UFPB e convidados de 
Minas Gerais, uma promo-

ção da ação de fomento ao 
Arranjo Produtivo Local, 
APL das Flores executado 
pela Secretaria Executiva da 
Ciência e Tecnologia da Pa-
raíba (SEC&T). São três mó-
dulos no total – o próximo 
começa em março. “Sempre 
que encerrarmos um módu-
lo vamos tentar trazer pes-
soas tão importantes quan-
to Luciana, para dar esse 
espírito de empreendedo-
rismo, de produção e de mo-
tivação para essas pessoas”, 
diz Gabriela de Freitas Xa-
vier, coordenadora da ação 
pela SEC&T.

Renato Félix
Assessoria SEC&T

Alimentação fora de casa

Agevisa-PB recomenda cuidados 
especiais para prevenir doenças

Com a aproximação das 
festas de final de ano e o con-
sequente aumento do consu-
mo de alimentos em bares, 
restaurantes, lanchonetes 
e outros estabelecimentos 
afins, a Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevi-
sa-PB) alerta a população 
paraibana para os cuidados 
que devem ser tomados na 
hora de adquirir e consumir 
produtos alimentícios fora 
de casa, levando-se em con-
sideração também o clima 
normalmente quente co-
mum ao mês de dezembro e 
aos primeiros meses de cada 
ano. Conforme a gerente-téc-
nica de Inspeção e Contro-
le de Alimentos, Água para 

Consumo Humano e Toxico-
logia da Agevisa, nutricionis-
ta Patrícia Melo Assunção, 
sendo este período marca-
do pelo clima quente, pelo 
maior fluxo de pessoas (em 
face das férias de estudantes 
e de muitos trabalhadores) 
e pelo maior consumo de 
alimentos em lugares públi-
cos, deve-se, nesta época do 
ano, ter muito cuidado com 
a alimentação para prevenir 
as doenças transmitidas por 
alimentos (DTAs), que são 
aquelas causadas pela inges-
tão de alimentos e/ou água 
contaminados.

“Caso a alimentação 
seja consumida fora de casa 
neste período do ano, ou de 

modo geral, no cotidiano, é 
importante que se observe 
a organização e a limpeza 
das instalações dos estabe-
lecimentos, as condições de 
higiene dos funcionários, 
a temperatura dos alimen-
tos perecíveis (como lei-
te, queijos, carnes e afins) 
e também se há presença 
de moscas ou outras pra-
gas nos ambientes onde as 
pessoas vão se alimentar”, 
orienta a nutricionista.

Citando dados do Mi-
nistério da Saúde, segundo 
os quais ocorrem no mun-
do mais de 250 tipos de 
doenças transmitidas por 
alimentos (a maioria de-
las manifestada por meio 

de infecções causadas por 
bactérias e suas toxinas, ví-
rus e outros parasitas que 
encontram nos produtos 
alimentícios mal acondi-
cionados, manuseados de 
forma inadequada ou não 
higienizados o ambiente 
perfeito para se reprodu-
zir e se proliferar), Patrícia 
Assunção observa que, no 
Brasil, a maioria das DTAs 
são causadas por bactérias 
(especialmente pela salmo-
nella, escherichia coli e sta-
philococcus), Ela acrescen-
ta que há também surtos de 
doenças transmitidas por 
vírus, rotavírus ou noroví-
rus e, em menor proporção, 
por substâncias químicas.
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As necessidades específicas no 
desenvolvimento do aluno serão 
atendidas pelos profissionais 
da rede de ensino em 
parceria com profissionais 
da rede de saúde
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Reunião das imprensas oficiais 
começa hoje, em João Pessoa
Evento se estende até sábado, no Verdegreen Hotel, e conta com representantes de, pelo menos, 20 unidades federativas

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

A 68ª Reunião da Associa-
ção Brasileira das Imprensas 
Oficiais (Abio) acontece hoje 
na capital paraibana. O evento 
se estende até sábado e terá 
como sede o Verdegreen Hotel, 
no bairro de Manaíra, em João 
Pessoa, começando a partir 
das 8h30 com o credencia-
mento. A expectativa é de que 
estejam presentes represen-
tantes das imprensas oficiais 
de, pelo menos, 20 unidades 
federativas. A Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC), 
órgão responsável pela im-
prensa oficial do Estado, será a 
anfitriã deste ano.

Madalena Santana, presi-
dente da Abio, reforça que são 
grandes as expectativas para 
esses dois dias de encontro, 
principalmente devido às pau-
sas causadas pelo isolamento 
social. “Nós estamos há mais 
de dois anos sem nos reunir 
presencialmente, a gente tem 
se reunido por videoconfe-
rência [durante este período]. 
Então, há uma expectativa boa 
em nos encontrarmos pessoal-
mente, porque é muito me-
lhor”, justificou.

A reunião da Associação 
estava prevista, inicialmen-
te, para março de 2020, mas 
precisou ser adiada em razão 
da pandemia da Covid-19. Na 
época, junto à reunião acon-
teceria a primeira edição da 
Feira Literária das Imprensas 
Oficiais, a Flio. O objetivo do 
encontro é discutir as novas 
perspectivas para a imprensa 
oficial e a situação dos órgãos 
frente às novas legislações, 
como a dispensa de publica-
ção de balanços e balancetes, 
por exemplo, e a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade com 

medida cautelar, movida pela 
Abio no Supremo Tribunal Fe-
deral junto à relatora, ministra 
Carmem Lúcia.

Segundo a diretora pre-
sidente da EPC, Naná Garcez, 
a empresa terá duas partici-
pações específicas no even-
to, sendo a primeira delas a 
saudação inicial, feita pela 
jornalista e, no segundo dia, 
o diretor de Mídia Impressa 
da EPC, William Costa, irá mi-
nistrar uma palestra sobre “O 
papel das imprensas oficiais 
na difusão da cultura paraiba-
na”, principalmente na parte 
da literatura local. Além disso, 
na tarde do segundo dia de 
evento, está prevista uma visi-
ta técnica às dependências da 
Empresa Paraibana de Comu-
nicação.

A imprensa oficial se ca-
racteriza, principalmente, por 
ser de suma importância na 
garantia da transparência, le-
galidade e memória de infor-
mações de gestões e atos pú-
blicos ou privados. “Pode até 
ter mudança de plataforma, 
como temos o Diário Oficial 
também on-line, mas você não 
pode acabar com a memória 
do que foi publicado. Essa é 
uma função das imprensas 
oficiais. Outro aspecto é a lega-
lidade. Você pode tornar públi-
ca uma decisão, um ato do go-
verno, mas enquanto ele não 
for publicado no Diário Oficial 
do Estado, no Diário Oficial 
da União, no Diário Oficial do 
Município, ele não entra em 
vigor”, observou Naná.

Além da parte técnica, a 
reunião também se apresenta 
como uma oportunidade para 
trocas de experiências entre 
os órgãos das imprensas ofi-
ciais. Haverá participação de 
advogados para orientações 
e informes acerca dos ques-

tionamentos referentes à Lei 
13.813/2019 que desobriga 
a publicação dos balanços das 
empresas de capital aberto. 
As imprensas oficiais também 
compartilharam iniciativas, 
como as novas experiências da 
imprensa oficial do Mato Gros-
so e do Espírito Santo “no que 
se refere ao relacionamento 
com as prefeituras”, pontuou a 
presidente da EPC.

Amanhã, o diretor de 
Mídia Impressa da EPC, Wil-
liam Costa, fará uma palestra 
sobre “O Papel da Imprensa 
Oficial da Paraíba na promo-
ção, divulgação e preservação 
da memória cultural”, a partir 
das 11h. 

Para ele, a imprensa oficial 
local tem contribuído de ma-
neira inestimável com a cultura 
por meio de seus diversos veí-
culos, como o Jornal A União, o 
Correio das Artes, as publica-
ções na Editora A União, o Diá-
rio Oficial e até mesmo a gráfica 
A União, que ajuda a difundir as 
impressões de tantos autores, 
historiadores e poetas. 

William: “Esse comple-
xo industrial da comunicação 
que é formado pelo Jornal A 
União, pela editora, pela grá-
fica e pelo Diário Oficial tem 
quase 130 anos”.

A Empresa Paraibana de Comunicação 
(EPC), órgão responsável pela imprensa 
oficial do Estado, será a anfitriã deste ano

Foto: Marcos Russo

Paraíba, um estado de artesanato

Agenda 2022 do Governo do
Estado será lançada amanhã

Com o tema “Paraíba, 
um estado de artesanato”, 
a Agenda 2022 do Gover-
no do Estado será lançada, 
amanhã, às 10h, no Museu 
do Artesanato Paraibano 
Janete Costa, na Praça da 
Independência, em João 
Pessoa. 

A agenda foi produ-
zida em parceria com a 
Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC), através 
da Editora A União, e com 
o Programa de Artesanato 
da Paraíba (PAP). 

Entre as autoridades 
com presença confirmada 
na solenidade, estão o go-
vernador João Azevêdo, a 
presidente da EPC, Naná 
Garcez, e a coordenadora 
do PAP, Marielza Rodri-
guez. 

O exemplar faz parte 
de uma série de agendas 
do governo estadual que 
anualmente destaca uma 
vertente da cultura parai-

bana. Na edição de 2022, 
serão homenageados os 
vários tipos de artesanato 
produzidos do litoral ao 
Sertão, como fibras, me-
tais, madeira, retalhos, ren-
da renascença, cerâmica, 
couro, entre outros. Além 
disso, será possível conhe-
cer a história de dezenas 
de artesãos que se desta-
caram na Paraíba em suas 
respectivas especialidades.

Nomes como o de 
Maria José do Nascimen-
to (em memória), mais 
conhecida como mes-
tra Zefinha, cuja arte se 
reproduzia na fibra do 
coqueiro, especialmen-
te da região de Pitimbu; 
Creosvalda Silva (Teteu 
do Ingá), referência no 
município de Ingá com a 
criação de peças de pat-
chwork; José Carlos de 
Castro (Carlinhos), reco-
nhecido nacionalmente 
pelas obras feitas a par-
tir do couro, de forma 
ecológica e inovadora, no 
Distrito de Ribeira, em Ca-

baceiras, são alguns dos 
artesãos paraibanos que 
compõem a nova agenda, 
enriquecendo a história 
do artesanato, da arte e da 
cultura regionais. 

“A Paraíba é um Estado 
no qual o artesanato é cada 
vez mais valorizado. Temos 
mestres na cerâmica, nas 
rendas, na tecelagem, nos 
bordados, na cestaria, no 
couro, nas esculturas de ma-
deira, entre outras modalida-
des”, diz trecho da apresenta-
ção da agenda, assinada pelo 
governador João Azevêdo.

Para a coordenadora 
do PAP, Marielza Rodri-
guez, participar desse pro-
jeto foi uma grande alegria.  
“É uma satisfação muito 
grande ter colaborado com 
a criação da Agenda 2022 
do Governo do Estado, por-
que isso mostra que temos 
uma gestão comprometida 
com o artesão e com a va-
lorização do artesanato pa-
raibano”, disse.

O evento  será aberto 
ao público.

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Discutir as novas 
perspectivas para a 

imprensa oficial

Objetivo
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Os dois clubes já garantiram presença na primeira divisão do Campeonato paraibano do próximo ano

Depois de pouco mais de um 
mês de seu inicio, o Campeonato Pa-
raibano da Segunda Divisão chega 
ao fim e define quem será o grande 
campeão da edição de 2021, nesta 
quarta-feira. CSP e Sport Lagoa Seca 
se enfrentam a partir das 20 horas, 
no estádio Almeidão, em João Pes-
soa. O confronto será disputado em 
jogo único, se houver empate ao fim 
da partida, quem vencer nas cobran-
ças de pênaltis levanta a taça. Os fi-
nalistas já estão garantidos na Pri-
meira Divisão do Paraibano do ano 
que vem.

Durante competição, onze clu-
bes disputaram três vagas para o 
acesso à elite do futebol paraiba-

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

 CSP e Sport decidem título 
da Segundona do Paraibano

Vinícius Junior
Atleta que foi revelado pelo Flamengo brilha na 
Europa vestindo a camisa do Real Madrid da Espanha 
e está nas manchetes dos jornais europeus. Página 23
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Nosso objetivo agora é 
ser campeão. Se chegarmos 
a conquistar o título, será 
um prêmio pela campanha 
do time e, evidentemente, 
por esse fato, coloco meu 
time como favorito, pois 
jogaremos em casa 

Dinossauro

Sousa promete time competitivo no próximo ano

Com o calendário completo 
para a próxima temporada, o Sou-
sa planeja formar um time com-
petitivo, capaz de conquistar ou-
tros feitos ainda mais marcantes 
alcançados em 2021. Para isso, 
a diretoria do clube sertanejo já 
trabalha para formação do elenco 
visando a participação na sua pri-
meira competição oficial de 2022 
– a Copa do Nordeste.

O “Dinossauro” fez uma bela 
temporada, em 2021. Chegou per-
to da conquista de seu terceiro 
título estadual, mas acabou der-
rotado pelo Campinense na final, 
em pleno Marizão. A conquista do 
vice-campeonato garantiu a sua 
terceira participação na Copa do 
Brasil, como também, a disputa da 
Pré-Copa do Nordeste 2022. 

Na disputa pré-eliminatória 
da Copa do Nordeste 2022, o al-
viverde entrou como um clube 
coadjuvante, no entanto, se tor-
nou um dos protagonistas ao eli-
minar Asa – AL, Confiança – SE e 
ABC – RN, confirmando assim, a 

sua participação na 19º edição do 
troneio regional.

Para iniciar a temporada 
2022, o clube já tem um planeja-
mento – manter a base do elenco 
que conquistou a vaga na fase de 
grupos da Copa do Nordeste e 
buscar outros nomes para tornar 
a equipe competitiva. Segundo 
o presidente do clube, Aldeone 
Abrantes, a meta é avançar à fase 
de mata-mata da competição.

“Demonstramos na Série D do 
Brasileiro e na própria Pré-Copa do 
Nordeste que temos equipe para 
brigar, no mínimo, pela classificação 
à segunda fase, é nosso primeiro ob-
jetivo. Enfrentamos grandes equi-
pes nordestinas nessa temporada e 
alcançamos bons resultados. Con-
seguimos manter a base do elenco 
e estamos articulando a chegada 
de outros jogadores para fortale-
cer a equipe”, afirmou o mandatá-
rio sousense.

Através de suas redes sociais, 
o clube anunciou as permanên-
cias dos atletas Ricardo, André 
Victor, Marcelo Duarte, Adriano 
Seixas, Romeu, Juninho, Daniel 
Costa e Keyllo, como também a do 

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

treinador Tardelly Abrantes. Tam-
bém foram anunciadas as con-
tratações do atacante, Piauí e do 
lateral direito, Iranilson. O Dinos-
sauro ainda espera anunciar para 
os próximos dias, os nomes de 
mais um zagueiro, um atacante, 

um meia e um lateral-esquerdo.
O Sousa conhecerá seus ad-

versários na Copa do Nordeste 
2022, no próximo dia 7, quando 
a CBF – Confederação Brasileira 
de Futebol vai realizar na sede 
da entidade, no Rio de Janeiro, 

o sorteio de grupos com as 16 
equipes participantes da com-
petição. Em 2022, além da Copa 
do Nordeste, o clube sertanejo vai 
disputar o Campeonato Paraibano, 
a Copa do Brasil e o Campeonato 
Brasileiro da Série D.

no, em 2022. “Tigre” e “Carneiro” 
foram mais além, asseguraram a 
participação na Primeira Divisão 
do Paraibano do próximo ano, e 
agora, chegaram à final como equi-
pes detentoras das melhores cam-
panhas do torneio, porém, apenas 

um time é quem vai se consagrar 
campeão.

O CSP chega para a final com 
um leve favoritismo. O clube tem 
uma campanha incontestável, dono 
do melhor ataque, defesa e ainda 
tem o artilheiro da competição – 
Junior Mandacaru. O Tigre soma 
um retrospecto de nove vitórias em 
nove jogos, 37 gols marcados e ape-
nas três sofridos, o que representa 
um aproveitamento de 100%.

Para o confronto decisivo de 
hoje, o treinador do CSP, Josivaldo 
Alves, assume o favoritismo até 
mesmo pela campanha que fez o 
clube ao longo da competição e 
confirma o desejo pelo título, mas 
faz questão de abordar o respeito 
pelo adversário.

“Nosso objetivo agora é ser 

campeão. Se chegarmos a con-
quistar o título, será um prêmio 
pela campanha do time e eviden-
temente, por esse fato, coloco meu 
time como favorito, pois jogare-
mos em casa. Mas, enfrentaremos 
um adversário que também está 
invicto e tem o mesmo propósito”, 
comentou.

Do outro lado, o Sport Lagoa 
Seca chega para a decisão como 
dono da segunda melhor campa-
nha. Na semifinal o “Carneiro” eli-
minou o Auto Esporte, e novamente 
contra outro clube da capital, quer 
fazer história e levantar o troféu de 
campeão estadual da Segunda Di-
visão, em pleno estádio Almeidão.

Diferentemente do que pensa 
o treinador do CSP, o diretor exe-
cutivo do Sport Lagoa Seca, Arthur 

Ferreira, acredita que por ser tra-
tar de um jogo único, não há um 
time favorito para ser o campeão.

“Num jogo como esse não há 
favorito, é jogo único e tudo pode 
acontecer, um detalhe pode defi-
nir o vencedor. Respeitamos nosso 
adversário, o CSP tem uma equi-
pe muito qualificada. Chegamos 
à final invicto, sabemos de nossas 
qualidades e vamos brigar por essa 
conquista”, disse.

O jogo que vai apontar o cam-
peão paraibano da Segunda Divisão 
2021, terá o comando de Ruthyanna 
Camila Medeiros da Silva, ela será 
auxiliada por Luis Filipe Gonçalves 
Correa e Gleydson Francisco. Bruno 
Monteiro Cunha será o quarto ár-
bitro e Matheus Charles Rodrigues 
Marques o árbitro assistente.

O elenco do Sousa comemorando a classificação para a Copa do Nordeste do próximo ano, após eliminar o ABC, em Natal

Foto: Instagram/Sousa F.C

O CSP tem 100% de aproveitamento 
na Segunda Divisão e é o grande 
favorito ao título da competição Fo
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Atleta, que é de João Pessoa e agora reside em Curitiba, foi contratado pela Fighters League dos Estados Unidos

No MMA desde 2014, 
onde se destaca entre os me-
lhores do Brasil, o paraiba-
no Delan Monte, se prepara 
para viver uma nova fase da 
carreira. O atleta é o novo 
contratado do Professional 
Fighters League (PFL), or-
ganização norte-americana, 
considerada a terceira maior 
do mundo. “Graças a Deus 
consegui fechar com um dos 
maiores eventos do planeta. 
No PFL você vai disputando… 
são cinco lutas e ao final você 
ganha o cinturão e 1 milhão 
de dólares”. O contrato foi 
assinado há pouco mais de 
um mês aqui em João Pessoa, 
enquanto passava férias ao 
lado da família e amigos. “Foi 
uma surpresa pro meu pai, 
pra mim também. É tudo que 
eu esperei e graças a Deus 
chegou a oportunidade que 
eu vou agarrar com unhas e 
dentes”. O atual campeão da 
categoria meio-pesado (até 
93 kg) é o, também paraiba-
no, Junior Cara de Sapato.

E Delan está focado. O 
contrato com a PFL, disse, 
marca um dos momentos 
mais especiais da vida do 
lutador dentro do MMA. No 
auge da carreira, ele garante 
que vai dar o melhor, a ideia 
é conquistar cada vez mais 
espaço. “Estou muito feliz, 
venho treinando muito, ve-
nho batalhando muito. Estou 
realizando um sonho não só 
meu, mas um sonho da Paraí-
ba. Vou estar lutando em um 
dos maiores eventos do mun-
do e com chances de ganhar 
um milhão de dólares pra 
poder mudar minha vida”. 

A primeira disputa deve 
acontecer no início de abril 
em Nova Iorque, quando co-
meça a temporada. Até lá, o 
atleta que reúne oito vitó-

rias- sendo seis por nocau-
te e duas por finalização- e 
apenas uma derrota, segue 
dividindo o tempo entre os 
treinos e o trabalho. “Treino 
pela manhã e à noite e du-
rante a tarde trabalho como 
chefe de segurança de uma 
empresa, é muito difícil con-
seguir apoiadores”, desabafa. 

Sobre Delan
Nascido em João Pessoa, 

Delan começou no judô aos 
oito anos de idade. Aos 13 
foi campeão brasileiro es-
colar, idade em que iniciou 
a carreira como atleta da se-
leção brasileira, onde atuou 
durante seis anos. Entre as 
principais conquistas do judô 
estão os bicampeonatos Pan- 
Americano e Sul-Americano. 
Delan foi também quatro ve-
zes campeão brasileiro e dez 
vezes campeão paraibano, 
além de ter conquistado o 
quinto lugar no Mundial da 
Hungria.

Foi em 2014 que Delan 
Monte trocou o tatame pelo 
octógono. “E eu comecei a 
tomar gosto. Meu pai no 
início não gostou da ideia, 
mas hoje é o meu maior 
apoiador”, revela.  Casado e 
pai de um filho, o atleta que 
nasceu em João Pessoa e 
criou-se no bairro de Jagua-
ribe, mora há três anos em 
Curitiba (PR) onde treina na 
Kimura Nova União, consi-
derada uma das melhores 
academias do Brasil.

Delan Monte é mais um da 
Paraíba a brilhar no MMA
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Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Delan Monte atravessa o 
melhor momento da carreira 
dele no MMA e espera ter 
muito sucesso no novo desafio

Foto: Instagram/Delan

Nova geração do vôlei brasileiro é ouro no Pan-Americano
A vitória sobre o México 

por 3 sets a 0 (25/17, 25/21 
e 25/20), na noite de terça-
feira (30) garantiu à Seleção 
Brasileira Masculina Sub-23 
a medalha de ouro dos Jogos 
Pan-Americanos Júnior em 
Cali, na Colômbia. Além do 
título, os vários prêmios in-
dividuais conquistados pelos 
comandados do técnico Renan 
mostram o resultado do traba-
lho de renovação e que uma 
nova geração chega forte para 
manter a tradição brasileira 
de conquistas internacionais. 
O ponteiro Adriano, de 19 
anos, teve grandes atuações 
foi eleito o melhor jogador 
(MVP) e ficou com o prêmio 
de melhor saque.  O levanta-
dor Orlando, também de 19 
anos, foi eleito o melhor da sua 
posição; e o central Pietro, de 
20, o melhor bloqueador.

“Estamos muito felizes 
com a vitória e por represen-
tar bem o Brasil. Tudo ficou 
mais fácil com a liderança 
do Renan. Ele nos ajudou e 
motivou durante toda a com-
petição. Nós ganhamos como 
um time e só temos a grade-
cer o apoio de todos. Foi um 
campeonato difícil, com equi-
pes que não conhecíamos, 
mas com toda a nossa garra, 

 Treino pela manhã 
e à noite, e durante a 
tarde trabalho como 

chefe de segurança de 
uma empresa, é muito 

difícil conseguir 
apoiadores 

torcida e apoio da comissão 
técnica ficamos com o título e 
a vaga”, vibrou Adriano.

Para Julia Silva, gerente 
de seleções da Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV), 
a conquista é um passo im-

portante no trabalho plane-
jado para os próximos ciclos 
olímpicos.

“Ficamos muito felizes 
com a oportunidade de ganhar 
experiência e rodagem que 
esses jovens atletas tiveram 

na competição. Essa conquista 
mostra que estamos no cami-
nho certo no planejamento de 
desenvolvimento esportivo 
para os próximos ciclos olím-
picos. Parabéns aos atletas e 
à comissão técnica por todo 

o comprometimento e dedi-
cação para alcançar mais essa 
conquista para o voleibol bra-
sileiro”, destaca Julia.

O técnico Renan destacou 
a oportunidade de trabalhar 
com novos talentos e elogiou 

o desempenho apresentado 
na Colômbia.

“Essa competição foi um 
grande desafio. A nova ge-
ração comprou a ideia des-
se projeto e ficamos muito 
felizes. Eles assumiram a 
responsabilidade, e estar ao 
lado desses garotos nesse 
momento de transição foi 
importante. Eles se compro-
meteram nos treinamentos 
e cresceram muito durante 
a competição. Foi prazeroso 
ver esses garotos no pódio 
com brilho nos olhos. Eles 
ainda vão dar muitos frutos 
para o voleibol brasileiro. 
Foi muito bacana ter vivido 
isso e sermos campeões da 
primeira edição dos Jogos 
Pan-Americanos Júnior. O tra-
balho continua, esses jovens 
nos enchem de vontade de 
continuar trabalhando firme 
para mostrar que o Brasil está 
em um bom caminho para o 
futuro”, diz Renan.

O Brasil disputou os Jogos 
Pan-Americanos Júnior com os 
levantadores Gustavo Orlando 
e Rafael Foster, os ponteiros 
Adriano, João Franck, Maicon 
e André Luiz; os centrais Pau-
lo Sérgio, Pietro e Kelvin; os 
opostos Guilherme e Lucas; e 
o líbero Vitor Yudi.

Seleção Brasileira Masculina Sub-23 venceu o México por 3 sets a 0 na noite de terça-feira e garantiu o primeiro lugar nos Jogos Pan-Americanos Júnior em Cali, na Colômbia

Foto: Divulgação/CBV
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Jogador tem ocupado as principais manchetes dos jornais espanhóis, que não economizam elogios ao brasileiro

O atacante brasilei-
ro Vinícius Junior vem 
sendo considerado pela 
i m p re n s a  e s p a n h o l a  o 
melhor jogador do Real 
Madrid na temporada. O 
jogador, que foi revelado 
no Flamengo, tem mar-
cado muitos gols e dado 
muitas assistências.  Os 
elogios são tantos que já 
tem quem acredite que o 
atleta será o substituto de 
Messi e Cristiano Ronaldo 
em um futuro próximo. 
No último final de sema-
na, ele deu outro show e 
foi escolhido o melhor em 
campo, no jogo contra o 
Elche, pelo Campeonato 
Espanhol ,  após marcar 
dois gols.

V i n í c i u s  J u n i o r  fo i 
muito exaltado pela im-
prensa local. Nas edições 
impressas do "Marca" e 
do "As", ambos da capi-
tal, o atacante foi a capa 
dos periódicos. O Marca 
trouxe a manchete "De 
que planeta você veio?" e 
completou: "O brasileiro 
marca um doblete (dois 
gols num jogo) no Elche... 
e deixa em evidência o 
treinador de sua seleção". 
A afirmação, é claro, foi 
em tom de ironia sobre a 
não convocação do cami-
sa 20 por Tite na última 
sexta-feira. 

O "As",  outro jornal 
de Madri, foi além e dis-
se que o brasileiro é o 

melhor jogador do Cam-
peonato Espanhol. Com a 
manchete "Vinícius MVP", 
o  portal  disse:  "Marca 
dois gols no Elche, dá a 
vitória ao Real Madrid e 
se confirma como o joga-
dor da La Liga".

“ É  u m  t ra b a l h o  d e 
equipe,  as coisas estão 
acontecendo. Estou feliz 
por isso, quero seguir aju-
dando o time. É o trabalho 
que venho fazendo desde 
a minha chegada a Madri. 
Ancelott i  dá confiança 
que todos precisam, e te-
mos que estar prepara-
dos”,  disse o brasileiro 
após a partida. 

Demonstrando muita 
humildade, Vinícius deu a 
receita para tanto suces-
so. “Às vezes temos que 
correr um pouco atrás da 
bola para, em momentos 
importantes ,  estarmos 
bem para marcar. É im-
portante ter tranquilida-
de tanto na defesa como 
no ataque. Nós defende-
mos bem e sabemos que 
no ataque as chances vão 
chegar”, completou o jo-
gador revelado pelo Fla-
mengo.

O técnico Carlo Ance-
lotti vem sendo um dos 
responsáveis pelo suces-
so do ainda garoto Viní-
cius Junior. Segundo ele, 
apenas deu confiança ao 
brasileiro.  

“Não f iz  nada.  Só o 
coloquei, dei a confiança 
que ele obviamente me-
rece, pois está jogando 
muito bem e fazendo gols. 
Como já disse muitas ve-
zes, não sou mágico, pro-
curo dar o meu melhor e 
dar o máximo de confian-
ça a todos os jogadores. 
O fato de Vinícius não ter 
sido convocado na Sele-
ção Brasileira é uma de-
cisão de um amigo meu, 
que é o treinador, por isso 
não tenho o que respon-
der”, disse o italiano.

Da Redação 

Vinícius Junior é o grande 
destaque do Real Madrid 

 É um trabalho de 
equipe, as coisas estão 

acontecendo. Estou feliz 
por isso, quero seguir 
ajudando o time. É o 
trabalho que venho 

fazendo desde a minha 
chegada a Madri 

Vinícius Junior vem encantando 
a torcida do Real Madrid com 
seus dribles, assistências e 
principalmente muitos gols
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O Flamengo só deverá 
anunciar a contratação do 
novo técnico na próxima se-
mana, já que nesse sábado 
haverá eleições para presi-
dente do clube e a direto-
ria atual não quer assumir 
nenhum compromisso sem 
saber se continuará na ad-
ministração. Os nomes mais 
badalados nas hostes rubro-
negras são os do argentino 
Carlos Galhardo e do portu-
guês Vilas Boas. Mas, se de-
pendesse da torcida do mais 
querido do Brasil, o clube 
deveria contratar outra vez 
o português Jorge Jesus, que 
teve uma passagem histórica 
pelo clube na temporada de 
2019 e início de 2020.

No jogo da última terça-
feira, quando o Flamengo 
venceu o Ceará por 2 a 1, no 

Maracanã, os torcedores gri-
taram, por diversas vezes, o 
nome do mister. Mas, o trei-
nador está no Benfica, onde 
tem contrato até o meio do 
ano de 2022, quando acaba 
a temporada europeia. Se 
dependesse da vontade da 
torcida, da diretoria do Fla e 
do próprio treinador, Jorge 
Jesus, ele deveria ser contra-
tado, mas o clube tem pressa 
e quer um treinador que pos-
sa dirigir a equipe, desde a 
pré-temporada.

Neste caso, Galhardo e 
Vilas Boas são os mais co-
tados, porém, o Flamengo 
sabe que terá de superar dois 
grandes obstáculos para a 
contratação deles: primeiro 
é saber se os profissionais 
querem trabalhar no Brasil, e 
segundo os altos salários dos 
treinadores. Por enquanto, o 
time segue sob o comando de 

Maurício Sousa, que assumiu 
interinamente no lugar de 
Renato Portaluppi, que foi 
despedido, após a perda do 
título da Libertadores para o 
Palmeiras.

Com chances remotas 
de ainda vencer o título bra-
sileiro deste ano, com oito 
pontos a menos do que o lí-

der Atlético-MG, e restando 
apenas três jogos pela frente, 
o elenco não teve folga e em 
menos de 24h, após a vitória 
sobre o Ceará, os jogadores já 
se apresentaram ontem, para 
dar início aos treinos para a 
próxima partida do Brasilei-
rão, contra o Sport, amanhã, 
em Recife.

Técnico do Flamengo só após eleições
Da Redação

Revelação do Palmeiras aproveita 
chance e brilha no time principal 

O dia 30 de novembro 
está marcado na história do 
atacante Giovani. Com ape-
nas 17 anos de idade, a Cria 
da Academia, que está no 
Verdão desde os 10, anotou 
seu primeiro gol como pro-
fissional na grande vitória 
por 3 a 1 da garotada alviver-
de sobre o Cuiabá, na Arena 
Pantanal, pela 36ª rodada do 
Brasileirão.

“Foi um grande jogo. O 
primeiro (gol) a gente nunca 
esquece, né? Representar a 
Sociedade Esportiva Palmei-
ras é um ponto alto na car-
reira de qualquer jogador, o 
atual campeão da Liberta-
dores, e ainda mais fazer um 

gol com a torcida junto fora 
de casa. Sem palavras”, disse 
Giovani após a partida.

O camisa 41 palmeiren-
se precisou de 29 minutos 
para marcar em bela joga-
da individual pela direita. A 
trama pela ponta é uma das 
características mais fortes do 
atacante canhoto, que já é um 
dos titulares do time sub-20 
palmeirense mesmo tendo 
idade para atuar pelo sub-17.

Na saída para o intervalo 
do jogo, Giovani, emociona-
do, dedicou o gol à mãe e à 
avó, falecida neste mês de 
novembro. “Recentemente eu 
perdi minha avó e eu falava 
pra ela: ‘segura um pouqui-
nho pra você me ver jogando 
no profissional’. Infelizmente 

ela não está aqui, mas tenho 
certeza que ela está muito 
feliz lá no céu”, disse.

O menino nascido em Ita-
quaquecetuba, Região Metro-
politana de São Paulo, chegou 
ao Alviverde em 2014 para 
integrar o sub-10 do clube, 

voltado para a transição do 
futsal para o futebol de campo, 
e passou por todas as demais 
categorias até estourar em 
2020, quando, atuando pelo 
sub-17 e sub-20 ao mesmo 
tempo, foi o artilheiro geral da 
base alviverde com 14 gols.

Da Redação

A torcida fez as pazes com os jogadores do Flamengo contra o Ceará

Foto: Ascom/Flamengo

A vibração de Giovani após a marcação do primeiro gol dele no profissional

Foto: Ascom/Palmeiras
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Atitude seria afronta à dignidade da pessoa humana, sem observar a ética médica e a questão humanitária

Justiça condena hospital por 
informar morte pelo WhatsApp

A morte é um tema sensível 
que não deve ser comunicada pelo 
hospital ou médico aos familiares 
de paciente falecido por meio de 
mensagem de WhatsApp, como 
se fosse qualquer outro assunto 
relacionado à internação. A sua 
inobservância representa “afron-
ta à dignidade da pessoa humana, 
uma vez que os réus não observa-
ram a ética médica, tampouco a 
questão humanitária envolvendo 
o assunto”.

Esse entendimento, registrado 
no site Consultor Jurídico, foi ado-
tado por unanimidade pela 4ª Câ-
mara de Direito Privado do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo (TJSP) 
ao manter a sentença que conde-

nou solidariamente um médico, 
o Hospital Regional de Franca e o 
convênio São Francisco Sistemas 
de Saúde. Eles deverão indenizar 
em R$ 5 mil, a título de dano moral, 
o marido e o filho menor de idade 
de uma paciente falecida.

“A mera troca de mensagens 
sobre o estado da paciente não au-
toriza que a notícia sobre a morte 
ocorra da mesma forma, já que 
se trata de assunto extremamen-
te delicado, que deve ser tratado 
com mais cuidado e zelo pelos 
réus. Está configurado o dano mo-
ral diante da angústia e desgosto 
suportados pelos autores, que foi 
ampliado em decorrência da falta 
de sensibilidade do médico na co-
municação do óbito”, diz o acórdão.

Relator das apelações dos au-

tores e dos requeridos, o desem-
bargador Natan Zelinschi de Arru-
da negou provimento aos recursos 
das partes e manteve a verba inde-
nizatória em R$ 5 mil. Ele conside-
rou o valor “compatível com as pe-
culiaridades da demanda, pois que 
afasta o enriquecimento sem causa 
dos autores e contribui para que os 
réus não reiterem no procedimen-
to inadequado”.

Os desembargadores Márcia 
Dalla Déa Barone e Maurício Cam-
pos da Silva Velho também parti-
ciparam do julgamento dos recur-
sos. O viúvo e o filho da paciente 
apelaram com a pretensão de ele-
var a indenização para R$ 20 mil. 
Eles alegaram ser a quantia de R$ 
5 mil insuficiente para compensar 
o “intenso abalo emocional sofri-

do”. O médico, o hospital e o con-
vênio sustentaram que não houve 
dano moral.

Segundo os requeridos, os au-
tores omitiram o contexto, trazen-
do apenas o print da mensagem 
que informou o óbito, como se fos-
se o único contato mantido entre 
as partes durante a internação. Os 
réus argumentaram inexistir có-
digo de ética que determine como 
um aviso de morte deve ser trans-
mitido, além de o Conselho Fede-
ral de Medicina admitir o uso do 
WhastApp como ferramenta para 
atendimentos, consultas etc.

Em sua petição inicial, os au-
tores também apontaram suposto 
erro médico, que ensejaria a fixa-
ção de outra indenização por dano 
moral, além da imposição de paga-

mento de pensão mensal ao filho 
da paciente. Porém, em sua sen-
tença, a juíza Adriana Gatto Mar-
tins Bonemer, da 5ª Vara Cível de 
Franca, afastou esses pedidos, por-
que “a perícia não constatou nexo 
de causalidade entre a conduta do 
requerido e o óbito da paciente”.

A paciente foi submetida a 
cirurgia bariátrica em 26 de abril 
de 2019. Ela apresentou complica-
ções em uma hérnia umbilical, que 
já era de conhecimento do médico, 
sendo submetida a uma segunda 
intervenção. Após sofrer duas pa-
radas cardiorrespiratórias, a mu-
lher morreu no dia 30. O advogado 
dos autores narrou na inicial que a 
vítima poderia ter sido operada da 
hérnia antes ou durante a primeira 
cirurgia para evitar problemas.

Falar sobre a morte é tarefa 
extremamente difícil. Por mais que tenhamos 
a consciência de nossa insuficiência, de nossa 
pequenez, de nossas limitações, de nossa 
finitude; por mais que possamos saber que 
para todos, sem distinção, a vida não dura 
para sempre, há uma espécie de proibição 
cultural em falar sobre ela: a morte.

Em nosso mundo, por uma questão 
de tradição cultural e de inconsciente 
coletivo, a morte se transformou em tabu: é 
quase um pecado falar sobre ela... conversa 
tão desagradável, indesejada, visto como 
inoportuna, que deve, portanto, ser evitada 
de qualquer modo, seja no diálogo com 
familiares, com adultos, com crianças etc.

A consequência disso é: não estamos 
preparados para a morte. E por mais que 
ela seja um fato inevitável, haverá sempre a 
esperança de que ela nunca venha. Os médicos, 
em geral, tomam café com a morte todos os 
dias. Os psicólogos, notadamente aqueles que 
atuam na psicologia hospitalar, também. Esses 
profissionais trabalham com a finitude da vida 
e têm a missão de dizer isso aos pacientes, de 

fazer com que tenham consciência disso e de 
que, muitas vezes, aceitem ela – a morte –, diante 
de alguns quadros críticos e irreversíveis.

Por mais irônico que possa soar, é 
aceitando a morte que a vida passa a se tornar 
suportável; é aceitando ela que se percebe a 
importância de realmente viver intensamente 
a cada instante – pode parecer clichê, mas não 
é –, como se não houvesse amanhã.

Sim. Ela – a morte – pode vir das 
mais diversas maneiras. Em algumas 
situações ela fornece um aviso prévio; em 
outras, simplesmente, não. Ela pode advir 
de forma trágica, de forma violenta; ou, 
então, de causas naturais. Ela pode surgir – 
infelizmente – “do nada”.

Sim. Alguém que amamos pode morrer 
em decorrência de uma grave patologia ou, 
então, de forma completamente inesperada: 
enquanto caminhava na rua, de causas 
naturais. Nunca se sabe quando ela pode vir. 
Pode ser que seja numa apresentação, num 
grande evento, num evento importantíssimo, 
perante diversas pessoas, clientes, 
espectadores, amigos e familiares. Pode ser 

Café com a morte

1547 — Hernan Cortes, explorador espanhol
1814 — Marquês de Sade, escritor francês
1993 — Pablo Escobar, narcotraficante colombiano
2009 — Lombardi, locutor brasileiro
2020 — Francisco Henrique da Silva (Chiquinho das 
Cajazeiras), violeiro (PB)
2020 — Dráuzio Rodrigues Macêdo, 
sindicalista e assessor parlamentar (PB)
2020 — Rodela, humorista brasileiro

Mortes na História

Aforismo
“Morrer é processo natural 
dos seres vivos; à luz da fé, 
morrendo é que se nasce 

para o gozo da vida eterna, 
porque morrerá o corpo 

físico, mas o espírito nunca.”(José Nunes)
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Breves & Curtas
# Cidades paraibanas “campeãs” em feminicídio 
As cidades com maior número de violência contra a mulher na 
Paraíba são João Pessoa, Campina Grande, Patos, Santa Rita e 
Sousa. Esses municípios concentram 33,5% dos casos de femini-
cídio. Números apontam ainda que, dos 176 casos analisados, 44 
ocorreram na zona rural. Os dados são da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), 
criada para apurar os casos de feminicídio no Estado.

# Negligência médica deliberada
A morte do ex-parlamentar Hamdy Hassan, aos 63 anos, enquan-
to em custódia das autoridades penitenciárias do Egito, motivou 
uma nova campanha nas redes sociais contra o regime do general 
golpista Abdel Fattah el-Sisi. Ativistas no país condenaram 
o governo ao acusá-lo de adotar uma política de negligência 
médica deliberada contra oponentes políticos na prisão. Hassan 
foi congressista por três mandatos, entre 2000 e 2012. Entre 

Da Redação

Artigo Guilherme Kuhn
abeloliveirabm@hotmail.com

Obituário
Marcelino Macome
30/11/2021 – Ex-presidente do 
Comité Olímpico de Moçambique 
(COM), onde também desempenhou 
a função de secretário-geral. Dirigiu 
a entidade por 20 anos. Também foi 

Foto: Reprodução

Ray Kennedy
30/11/2021 – Aos 70 anos, em decor-
rência do mal de Parkinson. Considerado 
um ícone do clube inglês Liverpool. Con-
quistou três edições da Copa da Europa, 
em 1977, 1978 e 1981, após chegar ao 
time em 1974 vindo do Arsenal, onde 
havia estreado em 1968 e sendo um dos destaques, 
participando da dobradinha em 1971 quando conquistou 
o campeonato inglês e a FA Cup com uma final em que o 
Arsenal derrotou o Liverpool. Vestiu a camisa da seleção 
inglesa em 17 ocasiões.

Foto: AFP

que ela venha quando, num evento desses, 
o apresentador segure um microfone e, 
inesperadamente, sofra uma descarga elétrica.

Pode ser que ela venha numa viagem de 
lazer, num acidente de trânsito. Pode ser que ela 
venha, inesperadamente, na queda de um avião, 
que se destinava a alegrar milhares e milhares 
de pessoas, com a sofrência que marcou o Brasil 
e deixará marcas para sempre. Todo mundo 
já perdeu alguém importante em sua vida. E 
em cada perda, que nos marca, é como se um 
pedaço nosso fosse junto, como se tivéssemos 
partido junto. Mas isso não é verdade.

A morte leva a pessoa que amamos… e essa 
pessoa não volta; a vida, portanto, jamais será 
a mesma. E não pode ser a mesma. Mas ela – a 
morte – passa, nós continuamos aqui, a vida 
continua. Precisamos tomar café com a morte. 
Precisamos falar sobre ela. Porque ela pode vir, 
simplesmente, “do nada”, sem dar aviso, sem 
possibilitar a mínima preparação para ela.

Hoje, segunda-feira, inicio o meu dia 
tomando café com ela, ciente da minha finitude 
e da finitude das pessoas que eu amo. E 
assumo aqui um compromisso, com a minha 
mãe, com o meu pai, com a minha irmã, com a 
minha avó, com a minha família, com os meus 
amigos: se um dia ela vier para vocês (o que 
eu não espero que aconteça!!), sorrateira e 

clandestina, certamente sofrerei, chorarei e 
tenho ciência que a vida jamais será a mesma 
(e não pode ser!)... mas assumo o compromisso 
de não morrer junto com vocês, porque vocês 
foram, eu não! Eu fico! Eu continuo aqui. A 
vida continua e ela – a nossa vida –, não pode 
partir quando perdemos alguém que amamos. 
Assumo o compromisso de ser feliz todos os 
dias, independentemente da morte de vocês.

E peço que assumam o mesmo 
compromisso comigo: se um dia eu – 
simplesmente – partir (o que eu não espero que 
aconteça!!), assim como aconteceu com a nossa 
rainha da sofrência, Marília Mendonça, eu 
exijo: não morram junto, porque quem partiu 
fui eu e não vocês! Querendo ou não, a vida 
continua. Eu exijo, nesta situação hipotética, 
que assumam o compromisso de serem felizes 
assim como seriam se eu estivesse aqui.

A vida é isso: a vida é durante. A vida, nas 
palavras do poeta Allan Dias Castro, “não dura 
para sempre, é durante”. É tomando café com a 
morte que relembro, todos os dias, que a vida 
é aqui, é agora.

(Guilherme Kuhn é advogado 
criminalista; e este texto foi publicado 
originalmente no dia 8 de novembro de 
2021, no site de notícias Ijuí News)

dirigente esportivo do Clube Desportos da Maxaquene, e 
atuou no jornal de esportes Desafio, na década de 1990.

2005 e 2010, ele foi porta-voz do bloco parlamentar da Irman-
dade Muçulmana, que incluía 88 deputados. Em 19 de agosto de 
2013, foi preso, logo após o golpe militar liderado por Sisi contra 
Mohamed Morsi, primeiro presidente eleito democraticamente 
no Egito. As denúncias de grupos de direitos humanos apontam 
que ao menos 119 prisioneiros políticos morreram nas cadeias 
do país, sob o regime militar.

# “Festa da covid” para se infectar de propósito
Um homem de 55 anos morreu na Áustria após ter ido a uma 
“festa da covid” na cidade de Bolzano, na Itália, com a intenção 
de ser infectado de propósito com o novo coronavírus. Ele queria 
obter o chamado “passe verde”, cobrado por países da Europa, 
em que moradores devem ter um certificado de vacinação com-
pleta ou provarem que se recuperaram da covid-19 nos últimos 
seis meses para ter direito de trabalhar ou acessar áreas de lazer.

# Mais de 4,5 mil mulheres mortas por feminicídio
Só em 2020, mais de 4.576 mulheres foram mortas na Améri-
ca Latina e Caribe vítimas de violência. É o que revela o novo 
relatório do Observatório da Igualdade de Gênero da Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). Honduras 
lidera as taxas do crime. O país passou de 6,1 feminicídios a cada 
100 mil mulheres em 2019 para 4,7 em 2020. Já no Caribe de 
língua inglesa, quatro dos nove países e territórios registraram 
um aumento na taxa de feminicídio a cada 100 mil mulheres.

# Risco de assassinato em casa
Para nove em cada dez brasileiros, o local de maior risco de 
assassinato para as mulheres é dentro de casa, por um atual ou 
ex-parceiro, aponta a pesquisa ‘Percepções da população brasi-
leira sobre feminicídio’, do Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva. 
Na pesquisa, 57% dos brasileiros conhecem alguma mulher que 
foi vítima de ameaça de morte pelo atual ou ex-parceiro, o que 
equivale a 91,2 milhões de pessoas. Outros 41% conhecem um 
homem que já ameaçou de morte a atual ou ex, o equivalente 
a 65,6 milhões de pessoas. Já 37% conhecem uma mulher que 
sofreu tentativa ou foi vítima de feminicídio íntimo, aquele prati-
cado por um atual ou ex-parceiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento Pregão Presencial n° 00011/2021, para aquisição de equipamentos e materiais odonto-
lógico para a UBS e CEO, junto a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, atendendo a Portaria 
nº 3.389/2020 e Termo de Compromisso nº 250020/2020 e ADJUDICO o seu objeto à empresa 
FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA, cadastrada no CNPJ nº 08.160.290/0001-42, vencedora com o valor global de R$ 2.085,00 
(dois mil e oitenta e cinco reais), a empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME, cadastrada no 
CNPJ nº 63.478.895/0001-94, vencedora com o valor global de R$ 3.862,50 (três mil, oitocentos 
e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e a empresa DENTAL FARMA COMÉRCIO LTDA, 
cadastrada no CNPJ nº 18.110.143/0001-11, vencedora com o valor global de R$ 7.870,00 (sete 
mil, oitocentos e setenta reais), conforme itens na proposta de preços. 

Aguiar - PB, 01 de Dezembro de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES PROPOSTAS DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar  à abertura dos envelopes propostas de preços 
e ofertas de lances verbais, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, dos seguintes 
licitantes que protocolaram seus envelopes, sendo: COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 
cadastrada no CNPJ nº 11.170.603/0001-58, COESA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada 
no CNPJ nº 26.947.586/0001-90, ATLANTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, 
cadastrada no CNPJ nº 37.781.132/0001-08, ERIVANDO DOS SANTOS AMORIM - ME, cadastrada 
no CNPJ nº 44.169.551/0001-59, IBENTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES, cadastrada no CNPJ nº 
38.167.542/0001-26, FELIPE CESAR PENAFORTE DE CARVALHO ME, cadastrada no CNPJ nº 
19.273.550/0001-02, LOTUS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI ME, cadastrada no CNPJ nº 
27.150.530/0001-72, SC CONSTRUÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 40.599.842/0001-26, 
SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 38.162.543/0001-88, AMETISTA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 29.828.637/0001-16, DENISE 
MOURA DO NASCIMENTO EPP, cadastrada no CNPJ nº 17.886.274/0001-22, F. COSTA CONS-
TRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME, cadastrada no CNPJ nº 37.325.870/0001-40, 
AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDO ME, cadastrada no CNPJ nº 30.446.383/0001-97, CAIO 
CEZAR AZEVEDO LUDGERIO, cadastrada no CNPJ nº 21.969.026/0001-12, TN LOCAÇÕES E 
EVENTOS ME, cadastrada no CNPJ nº 43.559.144/0001-95, PAULO CESAR TAVARES CONSERVA 
ME, cadastrada no CNPJ nº 26.754.111/0001-87, GOPAN CONSTRUÇÕES EIRELI, cadastrada 
no CNPJ nº 19.382.678/0001-04, E F COMERCIO E LOCAÇÕES ME, cadastrada no CNPJ nº 
21.473.496/0001-90, BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO - ME, cadastrada no CNPJ nº 
28.676.712/0001-44, FLAUMIR BARBOSA LEITE ME, cadastrada no CNPJ nº 40.945.446/0001-03 
e FELIPE RAMOS RAMALHO ME, cadastrada no CNPJ nº 43.662.107/0001-08. Cuja abertura será 
no dia 07.12.2021 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, 
s/nº, Centro – Aguiar - PB. O não comparecimento por alguma(s) empresa(s) serão abertos pela 
pregoeira e equipe de apoio. Demais informações no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos 
pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 01 de Dezembro de 2021
Maria de Fátima Matias de Caldas Alves 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para o fornecimento 
de combustíveis e derivados de petróleo destinados ao abastecimento e/ou utilização em veículos, 
máquinas e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da Municipalidade via locação. Abertura 
da sessão pública: 08:00 horas do dia 14 de dezembro de 2021. Início da fase de lances: 08:01 
horas do dia 14 de dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-
-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Aroeiras - PB, 01 de dezembro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de pneus destinados a 
utilização em veículos e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da municipalidade via 
locação. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 14 de dezembro de 2021. Início da fase de 
lances: 09:01 horas do dia 14 de dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.pb.gov.br/home; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Aroeiras - PB, 30 de novembro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de material médico–hospitalar 
destinado ao atendimento das demandas da Secretaria e Fundo Municipal de Saúde deste Muni-
cípio. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 14 de Dezembro de 2021. Início da fase de 
lances: 10:01 horas do dia 14 de Dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.pb.gov.br/home; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Aroeiras - PB, 01 de Dezembro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Abertura 
da sessão pública: 14:00 horas do dia 14 de dezembro de 2021. Início da fase de lances: 14:01 
horas do dia 14 de dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-
-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Aroeiras - PB, 01 de dezembro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada 
para fornecimentos de peças e acessórios novos e genuínos/originais da linha leve, por percentual 
de desconto oferecido nas marcas Renault, Citroen, Fiat, Mercedes–Benz, Nissan, VW, Toyota e 
etc., destinados a utilização em veículos e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da mu-
nicipalidade via locação. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 14 de dezembro de 2021. 
Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 14 de dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília 
- DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.
pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Aroeiras - PB, 01 de dezembro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:30 horas do dia 14 de dezembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para fornecimento parcelado e 
diário de botijões de gás GLP em atendimento as demandas das diversas Secretarias do Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.
pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 01 de dezembro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 11:30 horas do dia 14 de dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de medicamentos de A a 
Z, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal 
nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.pb.gov.br/
home; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 01 de dezembro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO, 
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PAINEL DE LED DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE 
BANANEIRAS– PB; ADJUDICO o seu objeto a: TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMEN-
TOS DE SOM E ILUMINACAO EIRELI - R$ 78.745,00.

Bananeiras - PB, 30 de Novembro de 2021
IVONALDO COSMOPEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO, 
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PAINEL DE LED DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE 
BANANEIRAS– PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TOTAL 
COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO EIRELI - R$ 78.745,00.

Bananeiras - PB, 30 de Novembro de 2021
ANTÕNIO MARQUES BATISTA

Vereador Presidente

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00001/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E CON-

FIGURAÇÃO DE PAINEL DE LED DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS– PB. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista 
no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Total Comercio Varejista de 
Equipamentos de Som e IluminacaoEireli - CNPJ 19.789.633/0001-59. INFORMAÇÕES: na sede 
da Câmara Municipal de Bananeiras, na Praça AntonioGracindo, sn, Centro, Bananeiras - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3367.1010.

Bananeiras - PB, 30 de Novembro de 2021
ANTÕNIO MARQUES BATISTA

Vereador Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PAINEL DE LED DESTINADO 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00001/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEI-
RAS–PB 01.00 – LEGISLATIVA – 01.031.2001.1001 – REEQUIPAGEM DA CÂMARA MUNICI-
PAL – 4490.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Bananeiras e: 
CT Nº 00016/2021 - 30.11.21 - TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SOM E 
ILUMINACAO EIRELI - R$ 78.745,00.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS–PB; ADJUDICO o seu objeto a: CANAPU COMERCIO 
DE DISTRIBUICAO EIRELI - R$ 23.970,00; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUER-
QUE - R$ 65.669,50.

Bananeiras - PB, 30 de Novembro de 2021
IVONALDO COSMOPEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE BANANEIRAS–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI - R$ 23.970,00; THOMAS JOSE BELTRAO 
DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 65.669,50.

Bananeiras - PB, 30 de Novembro de 2021
ANTÕNIO MARQUES BATISTA

Vereador Presidente

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00002/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE BANANEIRAS–PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Ca-
napu Comercio de DistribuicaoEireli - CNPJ 08.449.096/0001-81. Thomas Jose Beltrao de Araujo 
Albuquerque - CNPJ 19.918.905/0001-73. INFORMAÇÕES: na sede da Câmara Municipal de 
Bananeiras, na Praça AntonioGracino, sn, Centro, Bananeiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3367.1010.

Bananeiras - PB, 30 de Novembro de 2021
ANTÕNIO MARQUES BATISTA

Vereador Presidente

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00002/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE BANANEIRAS–PB 01.00 – LEGISLATIVA – 01.031.2001.1001 – REEQUIPAGEM DA CÂMARA 
MUNICIPAL – 4490.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Bananeiras e: CT 
Nº 00017/2021 - 30.11.21 - THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 65.669,50; 
CT Nº 00018/2021 - 30.11.21 - CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI - R$ 23.970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEI-
CULOS AUTOMOTORES, ZERO KM, DO TIPO: VAN COM CAPACIDADE DE 16 LUGARES, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB. 
Abertura da sessão pública: 09H30MIN HORAS DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021. Início da 
fase de lances: 09H31MIN HORAS DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 002/20; 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) 3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.
gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 01 de Dezembro de 2021
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

nida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 10h00min horas do dia 17 de Dezembro 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A EXECUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEB JOSUÉ 
BARBOSA DE ANDRADE LIRA – BARRA DE SANTANA – PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO 
ENTRE A SECRETARIA DE ESTADA DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BARRA DE SANTANA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. 
Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 01 de Dezembro de 2021.
EDNA MACEDO DE SOUSA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO 
SANTANA, Municipio de Barra de Santana, com recursos Federal e Próprio. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00006/2020. ADITAMENTO: Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 03101/2020 - Torres Construções 
Ltda - EPP - CNPJ: 14.313.165/0001-28 - 4º Aditivo – um acréscimo de R$ 16.143,45 (Dezesseis mil 
cento e quarenta três e quarenta e cinco centavos), que corresponde a um percentual de 9,57%, de 
acordo com relatório do setor de engenharia em anexo ao processo, passando o valor do contrato 
para R$ 184.884,57. ASSINATURA: 01.12.21.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 003

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE 
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE 
EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 00201/2021 - J F SOARES E CIA LTDA - CNPJ: 
24.220.972/0002-30 - Apostila 03 - acréscimo médio de 13.64%. ASSINATURA: 01.12.21.

Barra de Santana – PB, 01 de Dezembro de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00056/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
DENNISON DA S SANTOS - R$ 9.760,00; HUMBERTO LIMA DA SILVA - R$ 18.352,00; TACIEL 
DA SILVA SANTOS - R$ 445,00.

Belém - PB, 01 de Dezembro de 2021 
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
AGRÍCOLA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM POR MEIO DO CONVÊNIO N° 890669/2019; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA 
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - R$ 36.890,00; FORNECEDORA 
AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 199.000,00.

Belém - PB, 01 de Dezembro de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
TIPO AMBULÂNCIA – A, PARA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGÃO, 0 (ZERO) KM, DESTINADA 
AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FIORI VEÍCOLO S/A - R$ 127.600,00.

Belém - PB, 01 de Dezembro de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

 Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00045/2021
OBJETO: Contratação de veículos com motoristas, para prestação de serviços no transporte 

escolar dos alunos da rede pública de ensino do município de Conceição/PB, das rotas que restaram 
desertas ou fracassadas.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB.
CONTRATADO(S): JOSÉ MARCOS GOMES DE LIRA CPF Nº. 723.564.483-49 - VALOR: 

3.350,00; WELLINGTON MARIANO DE LIMA, CPF Nº. 043.077.594-60 - VALOR: 1.590,00, JOSÉ 
RONALDO DE BRITO, CPF Nº. 032.876.144-36, VALOR: 1.340,00.

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II, da lei 8.666/93 e alterações posteriores.
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

Conceição - PB, 22 de Novembro  de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00045/2021

OBJETO: Contratação de veículos com motoristas, para prestação de serviços no transporte 
escolar dos alunos da rede pública de ensino do município de Conceição/PB, das rotas que restaram 
desertas ou fracassadas.

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB.
CONTRATADO(S) E VALOR: WELLINGTON MARIANO DE LIMA, CPF Nº. 043.077.594-60, 

CONTRATO N° 34503/2021. VALOR: 1.590,00, JOSÉ RONALDO DE BRITO, CPF Nº. 032.876.144-
36, CONTRATO N° 34502/2021, VALOR: 1.340,00.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.000 SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO – 12 368 1009 2014 MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO; 12 368 1009 
2018 COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR; 12 361 1009 2024 OUTRAS DESPESAS 
DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% - ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA; 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  até 31 de dezembro de 2021.
Conceição - PB, 24 de  Novembro de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
A Pregoeira Oficial comunica a suspensão do Pregão Eletrônico nº 00013/2021, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNU-
OS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DESINFECÇÃO DE 
SUPERFÍCIES HOSPITALARES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, 
EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS. Justificativa: 
Em decorrência de análise de impugnação e questionamentos a licitação supra. Após decisão, será 
publicada a data de abertura do certame. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.
conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 01 de Dezembro de 2021.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA Nº 00004/2021
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, para a execução dos serviços 

de limpeza urbana no Município de Conde-PB. EMPRESA: Ultra Serv Terceirizações em Serviços e 
Mão-de-Obra Eireli - ME. A CPL comunica que, após a análise do pedido de impugnação ao Edital 
interposto pela referida empresa, entendeu-se pelo conhecimento do mesmo e, no mérito, jugou-
-se improcedente - impugnação indeferida. Maiores informações e vistas ao processo, poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na 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, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com.

Conde - PB, 29 de novembro de 2021.
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE TOMADA

DE PREÇO Nº. 011/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CELINA DE 

LIMA MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO. DATA, HORA E LOCAL: 20/12/2021, às 09:00 horas 
(horário local), na sala da CPL, Prédio da Prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, 
Centro, Cuité – PB. EDITAL E INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter cópia do Edital 
completo junto a CPL no endereço supracitado ou no site www.cuite.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.
br. Demais informações na sede da CPL ou por e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 01 de dezembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 027/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMÉSTICOS, ELETRO-

PORTÁTEIS, MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 
02/12/2021 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 15/12/2021 às 14:01h 
(horário de Brasília) no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda 
a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 
de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.
br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 01 de dezembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 029/2021
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA 

POTAVEL PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. 
Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 02/12/2021 no site http://licitacao.
cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 16/12/2021 às 09:01h (horário de Brasília) no site http://
licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail 
licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 01 de dezembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 030/2021
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS 

E VENTILADORES PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PRE-
FEITURA. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 02/12/2021 no site 
http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 15/12/2021 às 09:01h (horário de Brasília) 
no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, 
das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 
159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://
licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 01 de dezembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/2021
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o Pregão eletrônico nº 025/2021, 

que tem como objeto SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE 
E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINE-
RAÇÃO) E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL (LIXO HOSPITALAR), não houve manifestação de interessados, 
sendo declarada a licitação DESERTA.

Cuité/PB, em 01 de outubro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições de 02 (dois) veículos 0 (zero) 
km, do tipo passeio, conforme discriminações no instrumento convocatório, destinados ao Fundo 
Municipal de Saúde, de acordo com Convênio do Governo do Estado da Paraíba. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 14 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) OUVIDORIA NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.
pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 30 de Novembro de 2021
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RETIFICAÇÃO

Na publicação da RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E NO EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA 
Nº 10002/2021, publicado no Jornal Oficial do Estado da Paraíba no dia 22 de Outubro de 2021, pág. 
30 e no Jornal A União pág. 26, na descrição do Objeto IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES. 
Leia Se: MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Gado Bravo - PB, 01 de Dezembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para executar obra civil pública de conclusão 

da revitalização da Praça Central do município de Gurinhém – PB. LICITANTE DECLARADO VEN-
CEDOR e respectivo valor total da contratação: UNICA ENGENHARIA LTDA - Valor: R$ 89.934,75. 
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 Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. 

Gurinhém - PB, 01 de Dezembro de 2021
DIOGO FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ANULAÇÃO

PREGÃO PREsENCIaL Nº 00037/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídi-

ca, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINA-
DO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; ANULO o correspondente procedimento 
licitatório. Justificativa: Processo inerente ao certame eivado de vício, por ausência de pesquisa 
de mercado nos autos.

Gurinhém - PB, 01 de Dezembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 2 de dezembro de 2021 

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PREsENCIaL Nº. 040/2021
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 040/2021, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA-
ÇÃO DOS SERVIÇOS E PROJETOS EM ENGENHARIA AMBIENTAL, BEM COMO ASSESSORIA 
E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE 
PARECERES TÉCNICOS, AVALIAÇÕES E LAUDOS. Data de Abertura: 14/12/2021 às 10:00h. O 
Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, 
Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: 
cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 01 de dezembro de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIa PÚBLICa Nº 07.026/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080984
CHAVE CGM: 06J9-Z0Z2-CD26-H61T
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conheci-
mento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência 
Pública Nº 07.026/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia 
para Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em 
Diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Brisamar: Rua Telegrafista José Neves Pacote 
/ Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Borborema, Rua Cidade de Cabedelo e Rua Cidade de Belém). 
Da análise da documentação oferecida pelas partes interessadas e na forma de toda fundamentação 
exposta nesta Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide e julga HABILITADA a empresa: APN 
CONSTRUTORA - CNPJ Nº 08.317.848/0001-50 e DECLARA INABILITADAS as empresas R.D.S 
CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ Nº 04.270.857/0001-82;  LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE 
MÁQUINAS EIRELI-EPP - CNPJ Nº 17.278.993/0001-60 e ÚNICA EMPREENDIMENTOS – CNPJ 
Nº  05.256.678/0001-53, por desatendimento ao Instrumento Convocatório Em cumprimento aos 
princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso 
contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado 
na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo 
nº 2021/080984/SEINFRA, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta 
decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 

João Pessoa, 01 de dezembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPMJP

AVISO DE PREGÃO DESERTO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

Registro CGM n º a27W-CT9P-07aG-LIVO
O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira comunica 

que o Pregão Eletrônico nº 009/2021 tendo como objeto: Contratação de empresa de engenharia 
para execução de Projeto Elétrico da entrada de energia no Instituto de Previdência do Município 
de João Pessoa conforme os projetos aprovados pela concessionária ENERGISA, realizado no dia 
01/12/2021, as 09:00h, foi declarado deserto face à ausência de interessados. 

Isabella Duarte Gouvêa
Pregoeira – IPM/JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPMJP

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO N° 010/2021

Registro CGM n º UY4X-MVLF-08Ts-5BD4
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021. Processo:  20.063/2021
Contratante: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa/PB – IPMJP, CNPJ: 

40.955.403/0001-09 Contratado:  MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA – 
CNPJ nº 14.813.501/0001-00. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, visando 
atender as necessidades do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa, pelo período 
de 12 (doze) meses. Perfazendo um total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),no valor mensal de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Vigência: 01/12/2022

João Pessoa, 01 de dezembro de 2021
CAROLINE FERREIRA AGRA

Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONS-

TRUÇÃO DE BARREIRA, MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB. 
LICITANTES HABILITADOS: TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP.
LICITANTES INABILITADOS: CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA, no item: 

8.2.2, 6.8.3 e 6.8.3.2; COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, nos itens: 8.2.3.1.2, 6.8.3.2 e 
6.8.3, F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI, no item: 6.8.2, 6.8.3.2 e 6.8.3, 
MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, nos itens: 6.8.3.2, 6.8.3, 8.2.15, 6.8.2, 
SC CONSTRUCOES EIRELI, nos itens: 8.2.15, 8.2.17, 8.2.3, Inc I, 6.8.3 e 6.8.2, GR CONSTRU-
TORA EIRELI, 8.2.2, 8.2.6, 8.2.3, 8.2.10, 8.2.15, 6.8.3, CONSTRUTORA APODI EIRELI, nos itens: 
6.8.3.2, 6.8.3, 6.8.2, 8.2.15, SENA CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, nos itens: 6.8.3.2, 6.8.3, 8.2.15, 
e da empresa SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, nos itens: 8.2.15, 6.8.3, 6.8.3.2.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no 
dia 10/12/2021, ÀS 10h00min HORAS, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 
647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. 
E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 01 de Dezembro de 2021.
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE APOSTILAMENTO, Nº 01, DO TERMO DE CONTRATO Nº 33/2020 ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO /PB E A EMPRESA B & F EDFICARE ENGE-
NHARIA LTDA.

- DO OBJETO:
O presente Instrumento contratual tem como objetivo o Reajuste de preços conforme os índices 

do INCC do Termo Aditivo ao Contrato de nº 275/2013 por parte da Administração, visando alterar 
os valores, conforme justificativa anexo, representado pelo valor de R$ 19.456,83 (Dezenove Mil 
Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos), com base em regulamentação 
anual de reajustes de preços por tabela oficial. 

- DA RETIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 

033/2020 proveniente da Tomada de Preço 01.2020, permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento. 

Logradouro, 10 de novembro de 2021
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito
BRUNO JOSÉ GOMES DA FONSECA

Representante legal da empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO, através da Comissão Permanente de Li-
citação, comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, fará realizar no dia 20.12.2021 às 09h00min, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, localizada à Av. Francisco Gomes, 06, Centro – Logradouro/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 01.2021, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para execução de pavimento em paralelepípedos, conforme termo de referência. Recursos Próprios. 
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.

Logradouro, 01 de dezembro de 2021
PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA SOBRINHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 148/2021 
Dispensa Por Valor Nº 011/2021. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratado: EPE 

Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia ltda, CNPJ: 27.570.223/0001-40. Valor total con-
tratado: R$ 33.200,00 (trinta e três mil e duzentos reais). Objeto: Prestar os serviços de engenharia 
na elaboração do projeto técnico de pavimentação das ruas e vias, em paralelepípedo, reforma e 
ampliação do mercado, inserir dados do projeto na plataforma + Brasil e entregar uma via digital 
para ser protocolada junto a Sudema-PB. Conforme termo de referência Fundamento Legal: Lei 
Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
e legislação pertinente. Fonte de recurso: Próprios do Município de Livramento/PB (Ordinários. 
Dotação: 02.070 - Secretaria de Serviços Urbanos, 02070.15.452.1009.2065 - Desenvolver as 
atividades de manutenção dos Serv. Urbanos, Ficha 53, 3.3.90.39.00.00 Outros serviços de 
terceiros-pessoa jurídica, Fonte: 001, 02070.15.452.1009.2100 - Manut. das atividades da Sec. de 
Serviços Urbanos, Ficha 212, 3.3.90.39.00.00 Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica, Fonte: 
001, conforme QDD/2021, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual 
(LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte., ficando automaticamente incorporadas as dota-
ções do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. Vigência: Até o final do 
exercício financeiro de 2021. Partes Contratantes: Ernandes Barboza Nóbrega (pela contratante) 
e o Sr. Diego Romualdo de Medeiros (pela contratada).

Livramento-PB, 22 de novembro de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

RETIFICADORA
ONDE SE LÊ: TOMADA DE PREÇOS: 004/2021.
LEIA-SE: TOMADA DE PREÇOS: 005/2021
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar que após abertura e 
análise dos envelopes de proposta de preços, em reunião ocorrida em 12 de Novembro de 2021 as 
09:00hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações 
em licitação realizada na modalidade Tomada de preço do tipo menor preço GLOBAL, a empresa 
consideradas CLASSIFICADAS foram, em primeiro lugar a empresa, CFR CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI – EPP com valor total de R$ 897.149,24 (Oitocentos e Noventa e Sete Mil, 
Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos) em segundo lugar a empresa WJX 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA com valor total de R$ 899.784,36 (Oito-
centos e Noventa e Nove Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos) em 
terceiro lugar a empresa CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI com valor total de R$ 910.473,65 
(Novecentos e Dez Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos) em 
quarto lugar a empresa SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI com valor total de R$ 
915.713,96 (Novecentos e Quinze Mil, Setecentos e Treze Reais e Noventa e Seis Centavos) em 
quinto lugar a empresa MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP com valor total 
de R$ 917.707,10 (Novecentos e Dezessete Mil, Setecentos e Sete Reais e Dez Centavos). Já a 
empresas ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI; AGRESTE 
CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA; AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA – EPP; R F 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; LA 
ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI foram consideradas DESCLASSIFICADAS por não atenderem 
as exigências da Cláusula 8 subitem 8.1.1 do edital. Maiores informações e o DETALHAMENTO 
do julgamento da comissão será obtido na sala da COPELI ou através do site www.mamanguape.
pb.gov.br/licitacoes2021

Mamanguape, 29 de Novembro de 2021.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
2° AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PREsENCIaL-sRP Nº 035/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço, no dia 15 de Dezembro de 2021 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS 
PROGRAMAS E ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas 
ou através do site https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ano-2021/

Mamanguape-PB, 02 de Dezembro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PREsENCIaL-sRP Nº 038/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
MAMANGUAPE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que a reunião para análise das 
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 035/2021 que aconteceria no dia 08 de Dezembro de 
2021 as 09h00min horas ocorrerá no dia 09 de Dezembro de 2021 as 09h00min. A alteração se faz 
necessário em virtude do feriado alusivo ao dia de Nossa Senhora da Conceição. A reunião ocorrerá 
na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, 
n°10, Centro, Mamanguape – Pb. O edital será disponibilizado através do link https://www.maman-
guape.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, no 
horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 01 de Dezembro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2021, feito pela Comissão 

Permanente de Licitação em 29 de Novembro de 2021 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA 

com valor total de R$ 5.024.700,00 (Cinco Milhões, Vinte e Quatro Mil e Setecentos Reais). pelas 
razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 01 de Dezembro de 2021.
Maria Eunice do Nascimento Pessoa

Prefeita
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quan-

do do julgamento do Pregão Presencial N.º 041/2021, PROCESSO Nº 2021.11.064, ADJUDICAMOS 
o Presente Pregão Presencial para a Empresa: POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE 
LTDA com valor total de R$ 5.024.700,00 (Cinco Milhões, Vinte e Quatro Mil e Setecentos Reais).

Mamanguape - PB, 01 de Dezembro de 2021.
Luiz Lami Silva de Lima

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2021, realizado pela 

Comissão Permanente de Licitação em 29 de Novembro de 2021 e em conformidade com a Lei 
Federal n.º 8.666/93, fica decidida a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa VALE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP, 

com o valor total de sua oferta de R$ 420.000,00 (Quatrocentos e Vinte Mil Reais), pelas razões 
expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 01 de Dezembro de 2021.
Maria Eunice do Nascimento Pessoa

PREFEITA
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 041/2021 Processo nº 2021.11.066, ADJUDICA-
MOS o Presente Pregão Presencial em favor da empresa VALE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA – EPP, com o valor total de R$ 420.000,00 (Quatrocentos e Vinte Mil Reais).

Mamanguape – PB, 01 de Dezembro de 2021.
Luiz Lami Silva de Lima

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 082/2021

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 

DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
EMPRESA: POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA 
CNPJ: 04.078.841/0001-72
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR: POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA
CNPJ: 04.078.841/0001-72
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTaL
1 GASOLINA COMUM SETTA LT 390.000  R$  6,64  R$2.589.600,00 

2 ETANOL SETTA LT 20.000  R$  5,37  R$   107.400,00 

3 DIESEL S 500 SETTA LT 190.000  R$  5,46  R$1.037.400,00 

4 DIESEL S10 SETTA LT 230.000  R$  5,61  R$1.290.300,00 

TOTAL R$5.024.700,00

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 01 de Dezembro de 2021.

MARIA EUNICE PESSOA DO NASCIMENTO
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 081/2021

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” A “Z” DO TIPO ÉTICOS, GENÉRICOS E 

SIMILAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DEMANDA JUDICIAL
EMPRESA: 
VALE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP – CNPJ: 40.940.017/0001-43
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR: VALE COMÉCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP
CNPJ: 40.940.017/0001-43

ITEM ESPECIFICAÇÃO Valor Estimado 
(Anual) Desconto (%)

Valor Estima-
do após des-
conto (anual)

(A) (B) (C) = (A) – (B)

01
Tabela CMED atualizada, constante 
no site da ANVISA – medicamentos 
éticos de “A” a “Z”. 

R$ 140.000,00 13% R$ 188.000,00

02
Tabela CMED atualizada, constante 
no site da ANVISA – medicamentos 
genéricos de “A” a “Z”. 

R$ 180.000,00 65% R$ 75.000,00

03
Tabela CMED atualizada, constante 
no site da ANVISA – medicamentos 
similares de “A” a “Z”. 

R$ 100.000,00 70% R$ 75.000,00

TOTAL R$  388.000,00

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 01 de Dezembro de 2021.

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Dezembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de medicamentos 
diversos, destinado ao fundo municipal de saúde deste de 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 0013/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licita-
admprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 01 de Dezembro de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 12:00 horas do dia 14 de Dezembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Veículo 
Automotivo para atender as necessidades do Munícipio de Marcação – PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0013/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licita-
admprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 01 de Dezembro de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME-CNPJ nº 

21.062.777/0001-50
Objeto: aquisição de equipamentos e material permanente para equipar unidade básica de 

saúde do município de Olho D´água-PB, por meio DA PROPOSTA: 11471.451000/1200-05-MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE.

Valor global: R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais).
Olho D’agua -PB, 01 de Dezembro de 2021

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 14 de Outubro de 2021 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: ANDERSON GONCALVES DA COSTA – ME com valor 

total de R$ 107.455,00 (Cento e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais), pelas razões 
expostas no referido Laudo.

Pedro Régis - PB, 22 de Outubro de 2021.
Michele Ribeiro de Oliveira

Prefeita

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 026/2021, Processo nº 2021.09.045, ADJUDICA-
MOS o Presente Pregão Presencial para a Empresa: ANDERSON GONCALVES DA COSTA – ME 
com valor total de R$ 107.455,00 (Cento e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais).

Pedro Régis - PB, 22 de Outubro de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, realizado pela 

Comissão Permanente de Licitação em 16 de Novembro de 2021 e em conformidade com a Lei 
Federal n.º 8.666/93, fica decidida a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa QUALITY COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EI-

RELI com o valor total de R$ 45.700,00 (Quarenta e Cinco Mil e Setecentos Reais), pelas razões 
expostas no referido Laudo.

Pedro Régis - PB, 30 de Novembro de 2021.
Michele Ribeiro de Oliveira

Prefeita
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento da Pregão Eletrônico N.º 003/2021 PROCESSO Nº 2021.10.047, ADJUDI-
CAMOS o Presente Pregão Eletrônico em favor da empresa QUALITY COMÉRCIO VAREJISTA DE 
ALIMENTOS EIRELI com o valor total de R$ 45.700,00 (Quarenta e Cinco Mil e Setecentos Reais).

Pedro Régis - PB, 30 de Novembro de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2021

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR: QUALITY COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI

CNPJ: 40.263.087/0001-04

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QTE VLR. UNIT VLR. TOTaL

1

ENSINO INFANTIL
CESTA BÁSICA COMPOSTA PELOS 
ITENS ABAIXO
1) ARROZ BRANCO 01 (UM) KG ; 2) 
FEIJÃO CARIOCA 01 (UM) KG; 3) LEITE 
EM PÓ 01 (UM) PACOTE 250g; 4) MA-
CARRÃO 02 (DOIS) PACOTES 500g; 5) 
BISCOITO SALGADO 01 (UM) PACOTE 
400G; 6) FLOCOS DE MILHO 01 (UM) 
PACOTE 500g; 7) ÓLEO DE SOJA 01 (UM) 
GARRAFA 900ml; 8) OVOS DE GALINHA 
01 (UM) BANDEJA; 9) SOJA 02 (DOIS) 
PACOTES 500g.

EMOÇÃO
PEROLA
CAMPONESA
BOM SABOR
VITARELA
VITAMILHO
SOYA
TAMAGO
CAMIL

UND 250  R$     40,00  R$  10.000,00 

2

ENSINO FUNDAMENTAL
CESTA BÁSICA COMPOSTA PELOS 
ITENS ABAIXO 
1) ARROZ BRANCO 01 (UM) KG; 2) 
FEIJÃO CARIOCA 01 (UM) KG; 3) LEITE 
EM PÓ 01 (UM) PACOTE 250g; 4) MA-
CARRÃO 02 (DOIS) PACOTES 500g; 5) 
BISCOITO SALGADO 01 (UM) PACOTE 
400G; 6) FLOCOS DE MILHO 01 (UM) 
PACOTE 500g; 7) ÓLEO DE SOJA 01 (UM) 
GARRAFA 900ml; 8) OVOS DE GALINHA 
01 (UM) BANDEJA; 9) SOJA 02 (DOIS) 
PACOTES 500g; 10) AÇÚCAR 01 (UM) KG

EMOÇÃO
PEROLA
CAMPONESA
BOM SABOR
VITARELA
VITAMILHO
SOYA
TAMAGO
CAMIL
PRIMAVERA

UND 250  R$    42,00  R$ 35.700,00 

TOTAL R$ 45.700,00

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Pedro Régis - PB, 30 de Novembro de 2021.

MICHELE REIBEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2021

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINA-

DOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS.

VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR: ANDERSON GONÇALVES DA COSTA – ME

CNPJ: 21.399.398/0001-50

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTaL

1 ARGAMASSA AC–I 15KG SOLOMASSA UNID. 100  R$      6,00  R$     600,00 

2 BOTA DE RASPA C/ELAS 
MONODENSIDADE KOALA UNID. 10  R$    49,00  R$     490,00 

3 CHAVE DE FENDA 25 X 32 MM WORK UNID. 6  R$      7,50  R$       45,00 

4 CHAVE DE FENDA PARA TESTE
100/500V TRANSPARENTE E VERMELHA WORK UNID. 12  R$      3,50  R$       42,00 

5 COLA, MÁRMORE METAL, VIDRO, 
MADEIRA 100GR KARLA UNID. 12  R$    27,00  R$     324,00 

6 COMPENSADO DE 04 MM. APHA UNID. 30  R$    73,00  R$  2.190,00 

7 COMPENSADO DE 10 MM. APHA UNID. 30  R$  110,00  R$  3.300,00 

8 COMPENSADO DE 15 MM. APHA UNID. 30  R$  150,00  R$  4.500,00 

9 CORANTE PACOTE 50ML GLOBO UNID. 180  R$      4,00  R$     720,00 

10 FORRA P/ PORTA 2,10 X 0,80 APHA UNID. 60  R$    99,00  R$  5.940,00 

11 JANELA EM MADEIRA MISTA 0,80 X 0,80 APHA UNID. 30  R$  170,00  R$  5.100,00 

12 JANELA EM MADEIRA MISTA 0,80 X 1,00 APHA UNID. 30  R$  180,00  R$  5.400,00 

13 JANELA EM MADEIRA MISTA 0,80 X 1,20 APHA UNID. 30  R$  225,00  R$  6.750,00 

14 PISO EM CERÂMICA 46X46 
DE PRIMEIRA LINHA ELIZABETH M2. 500  R$    26,90  R$13.450,00 

15 PORTA ALUMINIO C/VIDRO 2,10X0,80 PLASMETAL UNID. 6  R$  559,00  R$  3.354,00 

16 PORTA EM MADEIRA MISTA 2,10 X 0,80 APHA UNID. 70  R$  285,00  R$19.950,00 

17 PORTA SEMI–OCA 2,10x,080 APHA UNID. 30  R$  100,00  R$  3.000,00 

18 TELHA DE FIBROCIMENTO 
2,44 X 0,50 CM. FIBRALIT UNID. 100  R$    33,90  R$  3.390,00 

19 TELHA TIPO CANAL MEDIDA:
19,3 X 47,5 X 42,2 JRM MIL. 20  R$  575,00  R$11.500,00 

20 TIJOLO DE 08 FUROS 9X19X19CM 
AVERMELHADO JRM MIL. 30  R$  580,00  R$17.400,00 

TOTAL R$ 107.445,00

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Pedro Régis - PB, 22 de Outubro de 2021.

MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO 
E APLICAÇÃO DE GRADES E PORTÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE E DO CENTRO 
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS NO MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 14 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 14 de 
Dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. 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) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM 
. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 01 de Dezembro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 17 de 
dezembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: ; e legislação pertinente, consideradas as al-
terações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@
GMAIL.COM. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 01 de dezembro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO DE 

PRAÇA PUBLICA NO SITIO PÉ BRANCO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA–PB. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: A L S CONSTRUCO-
ES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI - Valor: R$ 76.706,28. LICITANTES CUJA A PROPOSTA FOI 
DESCLASSIFICADA: CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE, descumpriram a porcentagem 
da composição do BDI conforme a carta proposta orçamentaria do edital; PROMAV ENGENHARIA 
LTDA descumpriram a porcentagem da composição do BDI conforme a carta proposta orçamentaria 
do edital; SPX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, não apresentou o cálculo da composição do 
BDI; J DE FONTE RANGEL, não apresentou a assinatura do responsável técnico na carta proposta,  
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 Muniz, 142 - Centro - Santa Helena - PB, no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 35421055. E-mail: cplsantahelena.pb@gmail.com. 

Santa Helena - PB, 26 de Novembro de 2021
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Presidente da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 01 de dezembro de 2021. 
A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 070/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CABELEIREIROS, MANI-
CURE E PEDICURE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- META COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 29.903.019/0001-20
Valor R$ 314.400,00
- KARLA KAROLINE FONTES MENESES
CNPJ: 37.937.325/0001-05
Valor R$ 335.400,00
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 01 de dezembro de 2021. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no 
uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 071/2021, que objetiva: 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS (LENÇÓIS, CAL-
CINHAS, CUECAS E TOALHAS) PARA SEREM UTILIZADOS NOS CIEIS (CENTRO INTEGRADO 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/
PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponentes vencedores:
- AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.712.427/0001-83
Valor R$: 14.820,00
- POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI
CNPJ: 17.039.110/0001-60
Valor R$: 7.680,00
- VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12
Valor R$: 81.806,00
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Santa Rita - PB, 01 de dezembro de 2021. 
A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00072/2021, que ob-

jetiva: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE BICICLETAS TIPO TRICICLO, COM 
CARRETA ACOPLADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA COLETA DE RESÍDUOS NO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor:

- J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 17.918.110/0001-30
Valor R$: 1.620.000,00
Publique-se e cumpra-se.

ANDRÉA DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Santa Rita - PB, 01 de dezembro de 2021.
A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 076/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS/COLETORES PARA COLETA SELETIVA 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponentes vencedores:

- META COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 29.903.019/0001-20
Valor R$ 3.199,00
- LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CNPJ: 26.950.671/0001-07
Valor R$ 122.384,00
Publique-se e cumpra-se.

ANDRÉA DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Francisco Felinto dos Santos, 8 - Centro - São Bentinho - PB, às 09:00 horas do dia 06 de janeiro de 
2022, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE “PROINFÂNCIA – TIPO 1”, 
NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.
saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Bentinho - PB, 01 de dezembro de 2021
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ADENDO AO EDITAL

DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 00046/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados a seguinte correção: Fica 

revogado o Item 4 do Anexo I - Termo de Referência relativo ao “Climatizador de Ar” do Edital do 
Pregão Eletrônico nº 00046/2021, referente ao objeto Aquisição de equipamentos e móveis para 
atender as demandas da Creche e Escolas Municipais de São José de Piranhas - PB. As demais 
condições do Edital permanecem inalteradas.

São José de Piranhas - PB, 01 de Dezembro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de utensílios domésticos, copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 15 de Dezembro de 2021 às 
09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 01 de Dezembro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

PUBLICAÇÃO RESCISÃO AMIGAVELCONTRATO 
TOMADA DE PREÇO nº 004/2021

Contrato nº 186/2017
Objeto Processo original - TOMADA DE PREÇO 004/2017, com objeto: CONTINUAÇÃO 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SERRA 
GRANDE - PB. Rescisão Contratual Amigável, com base art. 77, 78 e 79 I e III do processo em 
tela. O processo está a disposição dos interessados em todos os dias úteis, das 08:00 ás 12:00, 
sala da CPL, na Vicente Leite de Araújo, 01, Centro, Serra Grande, PB.

Data da assinatura: 01 de dezembro de 2021.
Serra Grande-PB, 01 de dezembro de 2021

VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição de 02 (dois) 
veículos 0KM, tipo passeio, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: LICITAÇÃO FRACASSADA.

Serra da Raiz - PB, 30 de Novembro de 2021.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição de 02 (dois) 
veículos 0KM, tipo passeio, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: LICITAÇÃO FRACASSADA.

Serra da Raiz - PB, 30 de Novembro de 2021.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00002/2021. OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos 0KM, 
tipo passeio, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município. ABERTURA: 30/11/2021 
as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 30/11/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 6º Aditivo de valor do Contrato de nº 00006/2021, cujo objeto é Aquisição parcelada 
de Combustíveis e Lubrificantes, destinados a atender a frota de veículos pertencentes e/ou locados 
a esta Prefeitura, referente ao Pregão Presencial de nº 00001/2021 - Partes: Prefeitura Municipal 
de Serra da Raiz e Rayssa Marques Leite & Cia Ltda-Me. Após o reajuste concedido os preços 
passam a vigorar com os seguintes valores: R$ 6,80 por litro de Gasolina Comum e R$ 5,90 por litro 
de Óleo Diesel BS10. Informações no e-mail cplserradaraiz@hotmail.com, ou na sede da Prefeitura 
Municipal no Largo da Matriz, 60.

Serra da Raiz-PB, 01 de dezembro de 2021.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para emprei-
tada: Pavimentação e Drenagem de vias urbanas, referente ao Convênio nº 1030611-84/2016, 
formalizado através do Contrato nº 2841.1030611/2016. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00002/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00081/2018 - R F Servicos de 
Construcao Civil Eireli - 9º Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 01.12.21

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 34/2021
Registro CGE Nº 21-01990-5

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 34/2021 (Obras de Conservação Rotineira 
(Obras de Pavimentação Asfáltica das Travessias Urbana nas cidades São João do Rio do Peixe, 
São José de Piranhas, Sousa e Triunfo, com aproximadamente 18,67 km), que transcorreu o prazo 
sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou as 
Empresas: A.L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA, CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, NIEMAIA 
CONSTRUÇÕES EIRELI e CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA e marca reunião para 
abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 03/12/2021   às 10: 00 horas.

João Pessoa, 01 de dezembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITaL Da TOMaDa DE PREÇOs N.º 072/2021

REGIsTRO Nº 21-02322-2
OBJETO: MANUTENÇÃO DO ESPAÇO LGBT LUCIANO BEZERRA / UNIDADE II, EM CAMINA 

GRANDE - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 20 de dezembro de 2021 às 09h. 

João Pessoa, 01 de dezembro de 2021.
alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITaL Da TOMaDa DE PREÇOs N.º 066/2021

REGIsTRO Nº 21-02336-4
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO COBERTO COM VESTIÁRIO E DEPÓSITO, AM-

PLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA E.I.E.F.M AKAJUTIBIRO, EM BAIA DA TRAIÇÃO - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 20 de dezembro de 2021 às 10h. 

João Pessoa, 01 de dezembro de 2021.
alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITaL Da TOMaDa DE PREÇOs N.º 068/2021

REGIsTRO Nº 21-02337-2
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.F MONSENHOR WALFREDO LEAL, 

EM PIRPIRITUBA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 20 de dezembro de 2021 às 11h. 

João Pessoa, 01 de dezembro de 2021.
alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

INTIMAÇÃO 29/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas 

por meio da Portaria nº 821 de 04 de novembro de 2021, publicada no D.O.E de 06 de novembro 
de 2021, RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a) José Macedo de Oliveira – mat. nº.183.020-1, para comparecer perante esta 
Comissão no dia 07 de dezembro de 2021, às 08:30h, com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADO em sede de Processo Administrativo Disciplinar 
n° SEE-PRC-2021/13031, que tem por objetivo apurar a omissão nas prestações de contas dos 
Programas PNAE e PROGÁS ambos exercícios 2020, e Programa PDDE/PB, exercício 2015 e 
2017, da E.E.E.F. de Lourenço, localizada em Mulungu/PB.

Outrossim, esclarecemos que lhe é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente 
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, garantindo-lhe o direito à ampla defesa 
e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelo art. 144 da 
Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.

Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em 
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso 
XV, ambos da Lei Complementar 58/2003.

 Por fim, informamos que o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, 
em atenção ao Art. 149, § 1º, será encaminhado via e-mail para vistas. Caso a parte não possua 
endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada nesta CPI/SEECT de segunda a sexta-feira 
no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 01 de dezembro de 2021.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de santana

PREsIDENTE Da CPI/sEECT-PB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2021
PROCEssO Nº 19.000.000754.2021 

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (TIPO VAN E ÔNIBUS RODOVIÁRIO), destinado à 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG, conforme 
edital e anexos. 

DATA E HORÁRIO: 16/12/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 901282021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, 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, da Lei nº 14.217, 
de 2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda 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: gelic06@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 21-01766-2
João Pessoa, 01 de dezembro 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 220/2021
PROCEssO Nº 19.000.007548.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ (FÓRMULA 
INFANTIL), destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/PB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 16/12/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - 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: gelic02@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 21-02314-9  
João Pessoa, 01 dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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: 6106502 CPF: 027288664XX, CONTRATO: 2604993 CPF: 426158604XX, CON-
TRATO: 2611873 CPF: 175821314XX, CONTRATO: 2611003 CPF: 089323964XX, CONTRATO: 
6106514 CPF: 060745424XX, CONTRATO: 2602918 CPF: 162725964XX, CONTRATO: 2602390 
CPF: 760034004XX, CONTRATO: 6106716 CPF: 007583474XX, CONTRATO: 4100425 CPF: 
000033914XX, CONTRATO: 6106712 CPF: 218594138XX, CONTRATO: 2608713 CPF: 
124600724XX, CONTRATO: 6202729 CPF: 026292234XX, CONTRATO: 2235253 CPF: 
098584834XX, CONTRATO: 2235868 CPF: 133242234XX, CONTRATO: 2500230 CPF: 
154273384XX, CONTRATO: 2609389 CPF: 251252304XX, CONTRATO: 6103866 CPF: 
910438594XX, CONTRATO: 2239041 CPF: 050891464XX, CONTRATO: 2238295 CPF: 
024531084XX, CONTRATO: 2239112 CPF: 131531324XX, CONTRATO: 6104720 CPF: 
115465294XX, CONTRATO: 6106379 CPF: 072065204XX, CONTRATO: 2702053 CPF: 
979481106XX, CONTRATO: 2239095 CPF: 706159884XX, CONTRATO: 2500208 CPF: 
060687173XX, CONTRATO: 2610399 CPF: 171718954XX, CONTRATO: 6107709 CPF: 
424079904XX, CONTRATO: 2234337 CPF: 113590367XX, CONTRATO: 21105119 CPF: 
156020274XX, CONTRATO: 2237230 CPF: 164924954XX, CONTRATO: 2236230 CPF: 
096651744XX, CONTRATO: 2613193 CPF: 025180664XX, CONTRATO: 2236467 CPF: 
854523604XX, CONTRATO: 2609673 CPF: 085297477XX, CONTRATO: 2236139 CPF: 
171964054XX, CONTRATO: 2401804 CPF: 174176424XX, CONTRATO: 2238647 CPF: 
717796504XX, CONTRATO: 2236374 CPF: 174454054XX, CONTRATO: 2612145 CPF: 
951283104XX, CONTRATO: 2236523 CPF: 707593664XX, CONTRATO: 2702037 CPF: 
022469944XX, CONTRATO: 2239115 CPF: 008064944XX, CONTRATO: 2602684 CPF: 
097283404XX, CONTRATO: 2238343 CPF: 709140854XX, CONTRATO: 2238986 CPF: 
691450404XX, CONTRATO: 2238507 CPF: 127723444XX, CONTRATO: 2236934 CPF: 
168318304XX, CONTRATO: 6104790 CPF: 144146604XX, CONTRATO: 6202339 CPF: 
428852562XX, CONTRATO: 2611270 CPF: 154898704XX, CONTRATO: 2605258 CPF: 
715350684XX, CONTRATO: 2238991 CPF: 150508824XX, CONTRATO: 2603824 CPF: 
137410724XX, CONTRATO: 2400356 CPF: 059794684XX, CONTRATO: 2238304 CPF: 
185771804XX, CONTRATO: 21104967 CPF: 071107724XX, CONTRATO: 6106323 CPF: 
064190994XX, CONTRATO: 2600401 CPF: 059000464XX, CONTRATO: 2608491 CPF: 

139784294XX, CONTRATO: 21103578 CPF: 702476114XX, CONTRATO: 6106760 CPF: 
007618584XX, CONTRATO: 2237094 CPF: 020387574XX, CONTRATO: 2238585 CPF: 
138425504XX, CONTRATO: 21100161 CPF: 139938574XX, CONTRATO: 2605080 CPF: 
157666024XX, CONTRATO: 2235841 CPF: 033595314XX, CONTRATO: 6104689 CPF: 
108357214XX, CONTRATO: 6105424 CPF: 031771764XX, CONTRATO: 2236903 CPF: 
170143914XX, CONTRATO: 6202815 CPF: 058039624XX, CONTRATO: 6202047 CPF: 
035276564XX, CONTRATO: 2231143 CPF: 086655274XX, CONTRATO: 21102971 CPF: 
451509154XX, CONTRATO: 2604628 CPF: 087993304XX, CONTRATO: 2239063 CPF: 
176300174XX, CONTRATO: 2612803 CPF: 011365144XX, CONTRATO: 2608839 CPF: 
112746554XX, CONTRATO: 2238964 CPF: 097893764XX, CONTRATO: 2606619 CPF: 
716386554XX, CONTRATO: 6106621 CPF: 839980714XX, CONTRATO: 2235549 CPF: 
162733094XX, CONTRATO: 2612165 CPF: 930627374XX, CONTRATO: 21101653 CPF: 
004969085XX, CONTRATO: 2500217 CPF: 008073924XX, CONTRATO: 2600939 CPF: 
111282684XX, CONTRATO: 2402072 CPF: 107764704XX, CONTRATO: 2701192 CPF: 
864968594XX, CONTRATO: 2605823 CPF: 093496214XX, CONTRATO: 2608334 CPF: 
151928584XX, CONTRATO: 2182075 CPF: 103432874XX, CONTRATO: 2400256 CPF: 
017898704XX, CONTRATO: 2235224 CPF: 097953854XX, CONTRATO: 2609894 CPF: 
173614254XX, CONTRATO: 6104505 CPF: 013496144XX, CONTRATO: 6106415 CPF: 
080801564XX, CONTRATO: 2611972 CPF: 042174944XX, CONTRATO: 6201435 CPF: 
065245464XX, CONTRATO: 2612798 CPF: 139162844XX, CONTRATO: 2234266 CPF: 
044932524XX, CONTRATO: 6107261 CPF: 676817514XX, CONTRATO: 2236742 CPF: 
059059544XX, CONTRATO: 2607753 CPF: 165977754XX, CONTRATO: 6104845 CPF: 
046456244XX, CONTRATO: 2500383 CPF: 096843564XX, CONTRATO: 2234821 CPF: 
700554564XX, CONTRATO: 2611010 CPF: 931332514XX, CONTRATO: 2229732 CPF: 
140539764XX, CONTRATO: 2608216 CPF: 049119044XX, CONTRATO: 2612583 CPF: 
424335844XX, CONTRATO: 2400437 CPF: 048541694XX, CONTRATO: 2601027 CPF: 
140889174XX, CONTRATO: 2609169 CPF: 703821214XX, CONTRATO: 2613217 CPF: 
038780534XX, CONTRATO: 2237138 CPF: 165034984XX, CONTRATO: 2613103 CPF: 
097080074XX, CONTRATO: 21101206 CPF: 117031364XX, CONTRATO: 2237981 CPF: 
017988174XX, CONTRATO: 2402006 CPF: 087825064XX, CONTRATO: 2238273 CPF: 
144081724XX, CONTRATO: 2605303 CPF: 491859694XX, CONTRATO: 2235821 CPF: 
717359534XX, CONTRATO: 2606939 CPF: 083254034XX, CONTRATO: 2236723 CPF: 
009487304XX, CONTRATO: 6106570 CPF: 075415364XX, CONTRATO: 2607500 CPF: 
038700504XX, CONTRATO: 21104892 CPF: 136332074XX, CONTRATO: 21104771 CPF: 
154647014XX, CONTRATO: 2235359 CPF: 101215674XX, CONTRATO: 2602916 CPF: 
700810834XX, CONTRATO: 2238303 CPF: 090482994XX, CONTRATO: 2235587 CPF: 
097717404XX, CONTRATO: 6105591 CPF: 065252144XX, CONTRATO: 2401485 CPF: 
043364134XX, CONTRATO: 2238508 CPF: 127723704XX, CONTRATO: 2238625 CPF: 
177483354XX, CONTRATO: 2603289 CPF: 096654944XX, CONTRATO: 2237684 CPF: 
164355614XX, CONTRATO: 2236498 CPF: 052122164XX, CONTRATO: 2603256 CPF: 
164901244XX, CONTRATO: 2613097 CPF: 711939504XX, CONTRATO: 2216839 CPF: 
129334044XX, CONTRATO: 2606474 CPF: 711928414XX, CONTRATO: 2238894 CPF: 
174690864XX, CONTRATO: 2238271 CPF: 070122143XX, CONTRATO: 2600491 CPF: 
063857604XX, CONTRATO: 2608968 CPF: 097678664XX, CONTRATO: 2609372 CPF: 
173016044XX, CONTRATO: 2613107 CPF: 138744324XX, CONTRATO: 2606478 CPF: 
168249664XX, CONTRATO: 2607013 CPF: 157867274XX, CONTRATO: 2235817 CPF: 
067778164XX, CONTRATO: 2610314 CPF: 170499394XX, CONTRATO: 2607856 CPF: 
010054114XX, CONTRATO: 2701126 CPF: 011034204XX, CONTRATO: 2238842 CPF: 
071428354XX, CONTRATO: 6105127 CPF: 051518084XX, CONTRATO: 2610877 CPF: 
168388084XX, CONTRATO: 2234575 CPF: 717036024XX, CONTRATO: 2607020 CPF: 
718433014XX, CONTRATO: 2235717 CPF: 715707364XX, CONTRATO: 6104642 CPF: 
529406753XX, CONTRATO: 6108005 CPF: 603156284XX, CONTRATO: 2609234 CPF: 
152671394XX, CONTRATO: 2607132 CPF: 113220064XX, CONTRATO: 21102553 CPF: 
146217514XX, CONTRATO: 6106607 CPF: 015598004XX, CONTRATO: 2612709 CPF: 
177045064XX, CONTRATO: 2235455 CPF: 151054394XX, CONTRATO: 2611861 CPF: 
126864694XX, CONTRATO: 2235196 CPF: 168515164XX, CONTRATO: 2613185 CPF: 
013080614XX, CONTRATO: 2236084 CPF: 073675024XX, CONTRATO: 2500266 CPF: 
717112854XX, CONTRATO: 2609786 CPF: 154114264XX, CONTRATO: 2607248 CPF: 
747219411XX, CONTRATO: 21103537 CPF: 000032724XX, CONTRATO: 2600368 CPF: 
083159394XX, CONTRATO: 2235552 CPF: 705833194XX, CONTRATO: 6202414 CPF: 
021263844XX, CONTRATO: 2700159 CPF: 111651644XX, CONTRATO: 2235112 CPF: 
173773854XX, CONTRATO: 0211482 CPF: 146382154XX, CONTRATO: 2606430 CPF: 
158378884XX, CONTRATO: 2605337 CPF: 007928954XX, CONTRATO: 2233514 CPF: 
154879044XX, CONTRATO: 2610186 CPF: 079365784XX, CONTRATO: 2239079 CPF: 
166896734XX, CONTRATO: 6202539 CPF: 288482924XX, CONTRATO: 2609754 CPF: 
134188214XX, CONTRATO: 2239087 CPF: 055379424XX, CONTRATO: 2238912 CPF: 
137612674XX, CONTRATO: 2234801 CPF: 708748384XX, CONTRATO: 2238914 CPF: 
066048274XX, CONTRATO: 6107367 CPF: 012372564XX, CONTRATO: 2402137 CPF: 
158776304XX, CONTRATO: 2400284 CPF: 007667254XX, CONTRATO: 21102141 CPF: 
103367224XX, CONTRATO: 2606513 CPF: 093299894XX, CONTRATO: 2611197 CPF: 
159068054XX, CONTRATO: 2606501 CPF: 162541244XX, CONTRATO: 2401773 CPF: 
068385544XX, CONTRATO: 21104347 CPF: 033619891XX, CONTRATO: 2608852 CPF: 
170859304XX, CONTRATO: 2234913 CPF: 708378854XX, CONTRATO: 2121980 CPF: 
710846964XX, CONTRATO: 2612859 CPF: 160065924XX, CONTRATO: 2500175 CPF: 
166484974XX, CONTRATO: 2609907 CPF: 173350624XX, CONTRATO: 2238622 CPF: 
058736044XX, CONTRATO: 2611042 CPF: 174516764XX, CONTRATO: 2239055 CPF: 
716002004XX, CONTRATO: 2611949 CPF: 704357444XX, CONTRATO: 2610338 CPF: 
713751844XX, CONTRATO: 2234778 CPF: 122556434XX, CONTRATO: 2236892 CPF: 
148681194XX, CONTRATO: 2610537 CPF: 174002054XX, CONTRATO: 2238690 CPF: 
153902874XX, CONTRATO: 2611100 CPF: 027071944XX, CONTRATO: 2237790 CPF: 
168516874XX, CONTRATO: 2239117 CPF: 040692094XX, CONTRATO: 2605515 CPF: 
167929644XX, CONTRATO: 2400125 CPF: 157889954XX, CONTRATO: 2236484 CPF: 
057728804XX, CONTRATO: 2609576 CPF: 013086184XX, CONTRATO: 6201709 CPF: 
012282334XX, CONTRATO: 2234333 CPF: 147357164XX, CONTRATO: 2608203 CPF: 
171225164XX, CONTRATO: 2237787 CPF: 174725994XX, CONTRATO: 2235343 CPF: 
058274494XX, CONTRATO: 2611674 CPF: 062687084XX, CONTRATO: 2401488 CPF: 
172588464XX, CONTRATO: 2612584 CPF: 103082447XX, CONTRATO: 6105009 CPF: 
070734014XX, CONTRATO: 6106848 CPF: 050636244XX, CONTRATO: 2237924 CPF: 
709326914XX, CONTRATO: 6202480 CPF: 058154234XX, CONTRATO: 2612734 CPF: 
103300594XX, CONTRATO: 2236103 CPF: 154980574XX, CONTRATO: 2613111 CPF: 
219084004XX, CONTRATO: 2206712 CPF: 117723204XX, CONTRATO: 2609460 CPF: 
097138714XX, CONTRATO: 2178116 CPF: 106626794XX, CONTRATO: 2173786 CPF: 
062970604XX, CONTRATO: 2239151 CPF: 093013524XX, CONTRATO: 2239147 CPF: 
082493414XX, CONTRATO: 2214014 CPF: 118832764XX, CONTRATO: 2608999 CPF: 
103464474XX, CONTRATO: 2612912 CPF: 169350614XX, CONTRATO: 2612967 CPF: 
101640154XX, CONTRATO: 2401511 CPF: 158582074XX, CONTRATO: 6106633 CPF: 
160049304XX, CONTRATO: 2607074 CPF: 108734064XX, CONTRATO: 2604737 CPF: 
130221084XX, CONTRATO: 2239020 CPF: 151361794XX, CONTRATO: 2500054 CPF: 
134397784XX, CONTRATO: 2238761 CPF: 164967514XX, CONTRATO: 6106766 CPF: 
009949304XX, CONTRATO: 2604228 CPF: 156547404XX, CONTRATO: 6107774 CPF: 
084658034XX, CONTRATO: 2602807 CPF: 148399714XX, CONTRATO: 2400845 CPF: 
164896974XX, CONTRATO: 2603286 CPF: 158274334XX, CONTRATO: 2235611 CPF: 
171981954XX, CONTRATO: 2609361 CPF: 103603034XX, CONTRATO: 2611895 CPF: 
045640181XX, CONTRATO: 2609735 CPF: 288087704XX, CONTRATO: 2613019 CPF: 
093158384XX, CONTRATO: 2236208 CPF: 500388934XX, CONTRATO: 2236243 CPF: 
065698914XX, CONTRATO: 2604469 CPF: 798763154XX, CONTRATO: 2237751 CPF: 
080823944XX, CONTRATO: 2607585 CPF: 097000544XX, CONTRATO: 2234630 CPF: 
525522178XX, CONTRATO: 2606103 CPF: 144408844XX, CONTRATO: 2612191 CPF: 
095572914XX, CONTRATO: 2235429 CPF: 134677384XX, CONTRATO: 2612764 CPF: 
109625044XX, CONTRATO: 2237694 CPF: 157278144XX, CONTRATO: 6202634 CPF: 
062132954XX, CONTRATO: 21103919 CPF: 713758124XX, CONTRATO: 2612618 CPF: 
163915484XX, CONTRATO: 2232972 CPF: 060829181XX, CONTRATO: 2500186 CPF: 
061681894XX, CONTRATO: 2700223 CPF: 711544464XX, CONTRATO: 2613138 CPF: 
470385988XX, CONTRATO: 2603449 CPF: 128239854XX, CONTRATO: 2610527 CPF: 
498841404XX, CONTRATO: 2500024 CPF: 712794634XX, CONTRATO: 2610416 CPF: 
151318074XX, CONTRATO: 2230714 CPF: 701546454XX, CONTRATO: 2236170 CPF: 
056763164XX, CONTRATO: 2604723 CPF: 102538184XX, CONTRATO: 2700349 CPF: 
107812454XX, CONTRATO: 21100125 CPF: 139980764XX, CONTRATO: 2606647 CPF: 
128165974XX, CONTRATO: 6202405 CPF: 008211574XX, CONTRATO: 2402080 CPF: 
164350684XX, CONTRATO: 21104217 CPF: 032801464XX, CONTRATO: 6105146 CPF: 
379939094XX, CONTRATO: 21103534 CPF: 716009174XX, CONTRATO: 2237244 CPF: 
094956604XX, CONTRATO: 2612577 CPF: 055608034XX, CONTRATO: 2229484 CPF: 
119380254XX, CONTRATO: 2607333 CPF: 171630104XX, CONTRATO: 2700797 CPF: 
885896254XX, CONTRATO: 2608375 CPF: 887712614XX, CONTRATO: 21105248 CPF: 
703114454XX, CONTRATO: 2229705 CPF: 602106564XX, CONTRATO: 2400359 CPF: 
140013104XX, CONTRATO: 21100201 CPF: 985349202XX, CONTRATO: 2234734 CPF: 
110562194XX, CONTRATO: 2607784 CPF: 137581044XX, CONTRATO: 2612842 CPF: 
703795424XX, CONTRATO: 2609926 CPF: 172924374XX, CONTRATO: 2236212 CPF: 
704228944XX, CONTRATO: 2603220 CPF: 164459404XX, CONTRATO: 6202082 CPF: 
092808624XX, CONTRATO: 2212909 CPF: 374261764XX, CONTRATO: 2236898 CPF: 
165894144XX, CONTRATO: 2218936 CPF: 705791482XX, CONTRATO: 2238158 CPF: 
885200054XX, CONTRATO: 2602338 CPF: 131658694XX, CONTRATO: 2165918 CPF: 
873359214XX, CONTRATO: 2168988 CPF: 121892494XX, CONTRATO: 2239138 CPF: 
089057654XX, CONTRATO: 6107753 CPF: 096887414XX, CONTRATO: 2610575 CPF: 
710034934XX, CONTRATO: 2611967 CPF: 139325484XX, CONTRATO: 6107097 CPF: 
081993644XX, CONTRATO: 2612218 CPF: 174480664XX, CONTRATO: 2603058 CPF: 
281868344XX, CONTRATO: 2607653 CPF: 171308994XX, CONTRATO: 2606668 CPF: 
123339104XX, CONTRATO: 2234708 CPF: 164844644XX, CONTRATO: 2239097 CPF: 
018032844XX, CONTRATO: 2613214 CPF: 125617914XX, CONTRATO: 2237697 CPF: 
714982344XX, CONTRATO: 2128782 CPF: 001212134XX, CONTRATO: 6201672 CPF: 
084903544XX, CONTRATO: 2232443 CPF: 123717174XX, CONTRATO: 2235157 CPF: 
057248984XX, CONTRATO: 2238694 CPF: 716432004XX, CONTRATO: 6202514 CPF: 
024155044XX, CONTRATO: 2238736 CPF: 071426194XX, CONTRATO: 2609769 CPF: 
172662654XX, CONTRATO: 2610277 CPF: 122644604XX, CONTRATO: 2238232 CPF: 
602082364XX, CONTRATO: 2233311 CPF: 701357764XX, CONTRATO: 2608343 CPF: 
172321194XX, CONTRATO: 2609647 CPF: 088528154XX, CONTRATO: 2236193 CPF: 
058245544XX, CONTRATO: 2611051 CPF: 166243184XX, CONTRATO: 2237465 CPF: 
708978004XX, CONTRATO: 2234525 CPF: 115285644XX, CONTRATO: 6105360 CPF: 
074126054XX, CONTRATO: 6202788 CPF: 031427294XX, CONTRATO: 21102546 CPF: 
079907294XX, CONTRATO: 6106264 CPF: 237131604XX, CONTRATO: 6201409 CPF: 
059581394XX, CONTRATO: 2607656 CPF: 119406614XX, CONTRATO: 2604902 CPF: 
126309764XX, CONTRATO: 2401049 CPF: 087699954XX, CONTRATO: 2235525 CPF: 
173576534XX, CONTRATO: 2235569 CPF: 170943244XX, CONTRATO: 2237447 CPF: 
082639284XX, CONTRATO: 2237082 CPF: 175875864XX, CONTRATO: 2401174 CPF: 
168798544XX, CONTRATO: 2609977 CPF: 172316364XX, CONTRATO: 6107842 CPF: 
055647154XX, CONTRATO: 2140919 CPF: 105166644XX, CONTRATO: 2236231 CPF: 
065626184XX, CONTRATO: 2607222 CPF: 171113054XX, CONTRATO: 2400917 CPF: 
107007414XX, CONTRATO: 2401411 CPF: 144856234XX, CONTRATO: 2611236 CPF: 
102271826XX, CONTRATO: 2239113 CPF: 177102154XX, CONTRATO: 2238998 CPF: 
072105184XX, CONTRATO: 2611705 CPF: 048072294XX, CONTRATO: 2602289 CPF: 
131911654XX, CONTRATO: 6104541 CPF: 008454474XX, CONTRATO: 2239072 CPF: 
131091924XX, CONTRATO: 2609194 CPF: 826934804XX, CONTRATO: 2603370 CPF: 
711606024XX, CONTRATO: 2602982 CPF: 165015284XX, CONTRATO: 2238906 CPF: 
098609174XX, CONTRATO: 2604687 CPF: 108197054XX, CONTRATO: 2601840 CPF: 
160789294XX, CONTRATO: 2401991 CPF: 165591794XX, CONTRATO: 2235627 CPF: 
024033494XX, CONTRATO: 2235555 CPF: 173896754XX, CONTRATO: 2238977 CPF: 
005976122XX, CONTRATO: 2608933 CPF: 097168114XX, CONTRATO: 2605350 CPF: 
154481804XX, CONTRATO: 2233539 CPF: 072587984XX, CONTRATO: 2237499 CPF: 
092131584XX, CONTRATO: 2234899 CPF: 123568344XX, CONTRATO: 2235638 CPF: 
396453044XX, CONTRATO: 6108042 CPF: 497475684XX, CONTRATO: 2402020 CPF: 
135083194XX, CONTRATO: 2221984 CPF: 107587164XX, CONTRATO: 6106303 CPF: 
012431844XX, CONTRATO: 6103670 CPF: 330998204XX, CONTRATO: 6202145 CPF: 
012772984XX, CONTRATO: 2609200 CPF: 173414204XX, CONTRATO: 2603661 CPF: 
027695864XX, CONTRATO: 2402002 CPF: 175945914XX, CONTRATO: 2607972 CPF: 
700683844XX, CONTRATO: 2238198 CPF: 119483854XX, CONTRATO: 2237508 CPF: 
143805884XX, CONTRATO: 6202444 CPF: 071901694XX, CONTRATO: 2237263 CPF: 
170885444XX, CONTRATO: 2611977 CPF: 175740084XX, CONTRATO: 2236192 CPF: 
101202094XX, CONTRATO: 2608346 CPF: 138414974XX, CONTRATO: 2607392 CPF: 
701596071XX, CONTRATO: 2239025 CPF: 167425794XX, CONTRATO: 6104707 CPF: 
033307124XX, CONTRATO: 2605462 CPF: 167695854XX, CONTRATO: 2606133 CPF: 
029477864XX, CONTRATO: 2607241 CPF: 031030604XX, CONTRATO: 2237383 CPF: 
094039344XX, CONTRATO: 2606989 CPF: 917796424XX, CONTRATO: 2610552 CPF: 
173880094XX, CONTRATO: 2605751 CPF: 038311254XX, CONTRATO: 2232657 CPF: 
149626054XX, CONTRATO: 2605131 CPF: 167319514XX, CONTRATO: 2612968 CPF: 
023540104XX, CONTRATO: 2402201 CPF: 158978954XX, CONTRATO: 2604933 CPF: 
014476944XX, CONTRATO: 6202452 CPF: 061997824XX, CONTRATO: 2177971 CPF: 
083657184XX, CONTRATO: 2238435 CPF: 153714464XX, CONTRATO: 2601566 CPF: 
160258564XX, CONTRATO: 21101933 CPF: 144865434XX, CONTRATO: 2237943 CPF: 
153999944XX, CONTRATO: 6107123 CPF: 031111914XX, CONTRATO: 21103103 CPF: 
703340434XX, CONTRATO: 2613208 CPF: 161475847XX, CONTRATO: 2701961 CPF: 
085838024XX, CONTRATO: 2230154 CPF: 114087574XX, CONTRATO: 6201830 CPF: 
338509414XX, CONTRATO: 2605471 CPF: 168188664XX, CONTRATO: 2237908 CPF: 
103943904XX, CONTRATO: 2237753 CPF: 727115314XX, CONTRATO: 2608284 CPF: 
155007024XX, CONTRATO: 2500194 CPF: 173547914XX, CONTRATO: 21100097 CPF: 
013844284XX, CONTRATO: 2611046 CPF: 061038774XX, CONTRATO: 2605808 CPF: 
094648144XX, CONTRATO: 21100451 CPF: 983246754XX, CONTRATO: 2235433 CPF: 
107784284XX, CONTRATO: 2610218 CPF: 719278924XX, CONTRATO: 2235115 CPF: 
062239814XX, CONTRATO: 2234579 CPF: 162570074XX, CONTRATO: 2610386 CPF: 
169050494XX, CONTRATO: 2604676 CPF: 134769904XX, CONTRATO: 2238930 CPF: 
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145423104XX, CONTRATO: 2236773 CPF: 175397684XX, CONTRATO: 2613187 CPF: 
790034004XX, CONTRATO: 6107447 CPF: 012750104XX, CONTRATO: 6107034 CPF: 
218880784XX, CONTRATO: 2607649 CPF: 700876534XX, CONTRATO: 2602936 CPF: 
147890884XX, CONTRATO: 2610329 CPF: 174349944XX, CONTRATO: 2611561 CPF: 
011055054XX, CONTRATO: 2701861 CPF: 099885404XX, CONTRATO: 2608723 CPF: 
097168614XX, CONTRATO: 2605245 CPF: 109109724XX, CONTRATO: 2601648 CPF: 
712842134XX, CONTRATO: 2238976 CPF: 172927724XX, CONTRATO: 2606559 CPF: 
051287174XX, CONTRATO: 2604207 CPF: 144281304XX, CONTRATO: 2608685 CPF: 
150841734XX, CONTRATO: 2236083 CPF: 887711804XX, CONTRATO: 2612841 CPF: 
096982544XX, CONTRATO: 2231825 CPF: 712627344XX, CONTRATO: 2605346 CPF: 
135681094XX, CONTRATO: 2702039 CPF: 060609994XX, CONTRATO: 2607591 CPF: 
163027694XX, CONTRATO: 2239142 CPF: 715647704XX, CONTRATO: 2610634 CPF: 
059647824XX, CONTRATO: 2400896 CPF: 137159584XX, CONTRATO: 2610885 CPF: 
567789704XX, CONTRATO: 2606445 CPF: 112993344XX, CONTRATO: 2605179 CPF: 
144927714XX, CONTRATO: 2401807 CPF: 645438464XX, CONTRATO: 2402198 CPF: 
102669464XX, CONTRATO: 2602425 CPF: 526285824XX, CONTRATO: 2606520 CPF: 
165330804XX, CONTRATO: 2700149 CPF: 157339844XX, CONTRATO: 6107444 CPF: 
033798284XX, CONTRATO: 2402180 CPF: 157910164XX, CONTRATO: 2232175 CPF: 
014060244XX, CONTRATO: 21100947 CPF: 711929554XX, CONTRATO: 5102940 CPF: 
049384384XX, CONTRATO: 2237504 CPF: 146585134XX, CONTRATO: 2236557 CPF: 
159404244XX, CONTRATO: 2604154 CPF: 109107894XX, CONTRATO: 2606291 CPF: 
083960224XX, CONTRATO: 2234338 CPF: 172774454XX, CONTRATO: 2400230 CPF: 
788824434XX, CONTRATO: 2236086 CPF: 129219414XX, CONTRATO: 6106311 CPF: 
061022344XX, CONTRATO: 2602156 CPF: 059171198XX, CONTRATO: 2605446 CPF: 
044691744XX, CONTRATO: 2402115 CPF: 174303414XX, CONTRATO: 2700078 CPF: 
157380544XX, CONTRATO: 6202302 CPF: 111861484XX, CONTRATO: 2236741 CPF: 
173108774XX, CONTRATO: 2609987 CPF: 168463044XX, CONTRATO: 6202845 CPF: 
872676674XX, CONTRATO: 2611299 CPF: 087791038XX, CONTRATO: 2611145 CPF: 
065491667XX, CONTRATO: 2500205 CPF: 174037914XX, CONTRATO: 6107227 CPF: 
056214444XX, CONTRATO: 2701856 CPF: 085331314XX, CONTRATO: 2238226 CPF: 
153945054XX, CONTRATO: 2239139 CPF: 097644044XX

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: 2105984 CPF: 023926234XX, CONTRATO: 2203939 CPF: 091830404XX, 
CONTRATO: 0241673 CPF: 237641044XX, CONTRATO: 2199064 CPF: 121553104XX, 
CONTRATO: 2183656 CPF: 093344384XX, CONTRATO: 1211274 CPF: 064977544XX, CON-
TRATO: 2225435 CPF: 701190024XX, CONTRATO: 2183524 CPF: 034189654XX, CONTRA-
TO: 2187821 CPF: 104588444XX, CONTRATO: 2156955 CPF: 060862834XX, CONTRATO: 
2205817 CPF: 567830944XX, CONTRATO: 2205157 CPF: 115220334XX, CONTRATO: 
2161296 CPF: 037838494XX, CONTRATO: 2602197 CPF: 103073254XX, CONTRATO: 
2209539 CPF: 455792108XX, CONTRATO: 6101316 CPF: 011904484XX, CONTRATO: 
2168400 CPF: 062139554XX, CONTRATO: 2166456 CPF: 132704864XX, CONTRATO: 
6103863 CPF: 396756884XX, CONTRATO: 0241592 CPF: 549089654XX, CONTRATO: 
2138164 CPF: 011140534XX, CONTRATO: 2193430 CPF: 049525764XX, CONTRATO: 6202749 
CPF: 008821924XX, CONTRATO: 2238696 CPF: 130666944XX, CONTRATO: 2197967 
CPF: 048532574XX, CONTRATO: 6102209 CPF: 060147444XX, CONTRATO: 2216599 
CPF: 108626264XX, CONTRATO: 2220533 CPF: 302795774XX, CONTRATO: 6100697 
CPF: 979981334XX, CONTRATO: 2146466 CPF: 061562734XX, CONTRATO: 2213441 
CPF: 033696234XX, CONTRATO: 6106557 CPF: 727021844XX, CONTRATO: 0230771 
CPF: 072830674XX, CONTRATO: 6108045 CPF: 101977264XX, CONTRATO: 2171378 
CPF: 166121318XX, CONTRATO: 2200961 CPF: 129912024XX, CONTRATO: 0301827 
CPF: 144136044XX, CONTRATO: 2141645 CPF: 487092714XX, CONTRATO: 2204188 
CPF: 965582374XX, CONTRATO: 2100686 CPF: 050099694XX, CONTRATO: 0245820 
CPF: 070858424XX, CONTRATO: 2171657 CPF: 132767604XX, CONTRATO: 2141239 
CPF: 079703334XX, CONTRATO: 4102828 CPF: 396424964XX, CONTRATO: 2189786 
CPF: 082939594XX, CONTRATO: 2165887 CPF: 119678224XX, CONTRATO: 6103777 
CPF: 025888174XX, CONTRATO: 6104145 CPF: 008155764XX, CONTRATO: 2160655 
CPF: 023897254XX, CONTRATO: 2169307 CPF: 124274514XX, CONTRATO: 0230456 
CPF: 001279514XX, CONTRATO: 2218698 CPF: 703759364XX, CONTRATO: 2152038 
CPF: 098499814XX, CONTRATO: 0222479 CPF: 603359044XX, CONTRATO: 6105544 
CPF: 027260874XX, CONTRATO: 0247034 CPF: 855818604XX, CONTRATO: 2160944 
CPF: 917341694XX, CONTRATO: 2109970 CPF: 016521824XX, CONTRATO: 2144754 
CPF: 031109224XX, CONTRATO: 2157531 CPF: 141025874XX, CONTRATO: 4100562 CPF: 
039991334XX, CONTRATO: 2130415 CPF: 705239163XX, CONTRATO: 2210525 CPF: 
128731984XX, CONTRATO: 0303785 CPF: 064251414XX, CONTRATO: 4200595 CPF: 
009031554XX, CONTRATO: 6107835 CPF: 072596134XX, CONTRATO: 2174467 CPF: 
071959344XX, CONTRATO: 2226502 CPF: 021184604XX, CONTRATO: 2231267 CPF: 
146223414XX, CONTRATO: 6107885 CPF: 074761864XX, CONTRATO: 0203410 CPF: 
788383124XX, CONTRATO: 2110138 CPF: 103508494XX, CONTRATO: 6100708 CPF: 
063019624XX, CONTRATO: 2157878 CPF: 111988984XX, CONTRATO: 2203611 CPF: 064373074XX, 
CONTRATO: 2102282 CPF: 110255444XX, CONTRATO: 2223242 CPF: 007631434XX, CON-
TRATO: 2701916 CPF: 059433394XX, CONTRATO: 2223290 CPF: 081322414XX, CONTRA-
TO: 2198310 CPF: 034003404XX, CONTRATO: 2131200 CPF: 710172904XX, CONTRATO: 
2176634 CPF: 062939674XX, CONTRATO: 2179096 CPF: 703041464XX, CONTRATO: 
2184033 CPF: 127588824XX, CONTRATO: 2401765 CPF: 089749724XX, CONTRATO: 
0247141 CPF: 645769304XX, CONTRATO: 2144721 CPF: 727838774XX, CONTRATO: 2171222 
CPF: 116351174XX, CONTRATO: 2210731 CPF: 131390444XX, CONTRATO: 2167053 CPF: 
111656554XX, CONTRATO: 2176101 CPF: 052112744XX

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: 2211889 CPF: 112967594XX, CONTRATO: 2229103 CPF: 675974674XX, CON-
TRATO: 2610457 CPF: 126849234XX, CONTRATO: 2233392 CPF: 154439804XX, CONTRATO: 
2608607 CPF: 646420974XX, CONTRATO: 2206018 CPF: 300728404XX, CONTRATO: 2145496 
CPF: 805063994XX, CONTRATO: 2124979 CPF: 327593394XX, CONTRATO: 2238161 CPF: 
135810514XX, CONTRATO: 2609541 CPF: 173543114XX, CONTRATO: 2222840 CPF: 
107394134XX, CONTRATO: 4102444 CPF: 991475804XX, CONTRATO: 2208689 CPF: 
115704964XX, CONTRATO: 0213444 CPF: 714694944XX, CONTRATO: 2604833 CPF: 
162110254XX, CONTRATO: 4200470 CPF: 602104784XX, CONTRATO: 0241613 CPF: 
928098204XX, CONTRATO: 2605585 CPF: 168013684XX, CONTRATO: 2237558 CPF: 
118783694XX, CONTRATO: 2136434 CPF: 034185014XX, CONTRATO: 2602556 CPF: 
089016304XX, CONTRATO: 2228588 CPF: 051536754XX, CONTRATO: 2604799 CPF: 
166911354XX, CONTRATO: 2102603 CPF: 760168624XX, CONTRATO: 2610653 CPF: 
112486434XX, CONTRATO: 21103868 CPF: 715251394XX, CONTRATO: 6107272 CPF: 
095042504XX, CONTRATO: 2108872 CPF: 107088384XX, CONTRATO: 6201785 CPF: 
086885464XX, CONTRATO: 2610780 CPF: 132253914XX, CONTRATO: 2236012 CPF: 
710947564XX, CONTRATO: 2231857 CPF: 147765764XX, CONTRATO: 2182460 CPF: 
058569114XX, CONTRATO: 2500306 CPF: 718122434XX, CONTRATO: 2600564 CPF: 
109658764XX, CONTRATO: 2236303 CPF: 056935314XX, CONTRATO: 2128255 CPF: 
123523954XX, CONTRATO: 6107975 CPF: 057954204XX, CONTRATO: 2199957 CPF: 
139672344XX, CONTRATO: 2142829 CPF: 103259354XX, CONTRATO: 2603120 CPF: 
064433664XX, CONTRATO: 2230448 CPF: 143924684XX, CONTRATO: 2606803 CPF: 
701241454XX, CONTRATO: 2227672 CPF: 103730444XX, CONTRATO: 2610256 CPF: 
032619924XX, CONTRATO: 2116624 CPF: 112605084XX, CONTRATO: 6104830 CPF: 
071355704XX, CONTRATO: 2223177 CPF: 042094364XX, CONTRATO: 2603733 CPF: 
014188014XX, CONTRATO: 2136423 CPF: 103562174XX, CONTRATO: 2702022 CPF: 
107024884XX, CONTRATO: 2604780 CPF: 149546964XX, CONTRATO: 2610036 CPF: 
495806124XX, CONTRATO: 2192827 CPF: 020742074XX, CONTRATO: 2199426 CPF: 
701093854XX, CONTRATO: 2238795 CPF: 169380354XX, CONTRATO: 21104858 CPF: 
049130934XX, CONTRATO: 2603536 CPF: 114629964XX, CONTRATO: 2142313 CPF: 
928263184XX, CONTRATO: 2188482 CPF: 105850204XX, CONTRATO: 2212586 CPF: 
032858024XX, CONTRATO: 2176392 CPF: 104688424XX, CONTRATO: 21103947 CPF: 
032807483XX, CONTRATO: 6106889 CPF: 927713004XX, CONTRATO: 2176942 CPF: 
109311184XX, CONTRATO: 2239212 CPF: 050291864XX, CONTRATO: 2613058 CPF: 
161207674XX, CONTRATO: 2701517 CPF: 102362784XX, CONTRATO: 2203065 CPF: 
105589294XX, CONTRATO: 6107724 CPF: 028108444XX, CONTRATO: 2132809 CPF: 
760746334XX, CONTRATO: 2236037 CPF: 141228594XX, CONTRATO: 2401365 CPF: 
171154384XX, CONTRATO: 2205238 CPF: 074224174XX, CONTRATO: 2112206 CPF: 
111991554XX, CONTRATO: 0303722 CPF: 068860564XX, CONTRATO: 2237026 CPF: 
930977784XX, CONTRATO: 2236031 CPF: 120479204XX, CONTRATO: 2234999 CPF: 
442008544XX, CONTRATO: 2129051 CPF: 018227514XX, CONTRATO: 2608027 CPF: 
716862574XX, CONTRATO: 2164341 CPF: 034873544XX, CONTRATO: 4101305 CPF: 
057474564XX, CONTRATO: 21104304 CPF: 152522934XX, CONTRATO: 2611736 CPF: 
396079334XX, CONTRATO: 2238706 CPF: 177390174XX, CONTRATO: 2105254 CPF: 
460206404XX, CONTRATO: 6106356 CPF: 008940484XX, CONTRATO: 2149886 CPF: 
255472578XX, CONTRATO: 2170044 CPF: 706034904XX, CONTRATO: 2138594 CPF: 
001821244XX, CONTRATO: 2611750 CPF: 108891824XX, CONTRATO: 2235749 CPF: 
174043424XX, CONTRATO: 2121643 CPF: 059856514XX, CONTRATO: 6107637 CPF: 
060549494XX, CONTRATO: 2609063 CPF: 478473364XX, CONTRATO: 2602536 CPF: 
140809504XX, CONTRATO: 2238481 CPF: 167551164XX, CONTRATO: 2229064 CPF: 
139155874XX, CONTRATO: 2603339 CPF: 038179314XX, CONTRATO: 2602050 CPF: 
088708914XX, CONTRATO: 4100432 CPF: 738546974XX, CONTRATO: 2612646 CPF: 
067621616XX, CONTRATO: 2171039 CPF: 676630604XX, CONTRATO: 2217072 CPF: 
704181324XX, CONTRATO: 2612958 CPF: 177285514XX, CONTRATO: 2600753 CPF: 
137362144XX, CONTRATO: 2600541 CPF: 705513384XX, CONTRATO: 2200018 CPF: 
756258227XX, CONTRATO: 2400779 CPF: 133841004XX, CONTRATO: 2402026 CPF: 

052925844XX, CONTRATO: 2610030 CPF: 153079674XX, CONTRATO: 2238451 CPF: 
175525294XX, CONTRATO: 2601101 CPF: 159571204XX, CONTRATO: 6107566 CPF: 
092801794XX, CONTRATO: 21101440 CPF: 705134264XX, CONTRATO: 2700651 CPF: 
163674734XX, CONTRATO: 4200907 CPF: 023132984XX, CONTRATO: 2237421 CPF: 
766856087XX, CONTRATO: 2607736 CPF: 110093694XX, CONTRATO: 2206907 CPF: 
104974534XX, CONTRATO: 2239156 CPF: 707766974XX, CONTRATO: 2234199 CPF: 
079517784XX, CONTRATO: 2208348 CPF: 052863914XX, CONTRATO: 2603234 CPF: 
768155104XX, CONTRATO: 6104576 CPF: 041977454XX, CONTRATO: 2197388 CPF: 
727848304XX, CONTRATO: 2606158 CPF: 118982654XX, CONTRATO: 2117694 CPF: 
113474134XX, CONTRATO: 2238845 CPF: 716848094XX, CONTRATO: 2147752 CPF: 
111369314XX, CONTRATO: 2228388 CPF: 053560304XX, CONTRATO: 2606843 CPF: 
299699994XX, CONTRATO: 2400078 CPF: 076444424XX, CONTRATO: 2217642 CPF: 
030520094XX, CONTRATO: 2199592 CPF: 139161464XX, CONTRATO: 2158145 CPF: 
120343414XX, CONTRATO: 6202559 CPF: 161331104XX, CONTRATO: 2110726 CPF: 
077976824XX, CONTRATO: 2178078 CPF: 022170944XX, CONTRATO: 2205239 CPF: 
097141154XX, CONTRATO: 4200197 CPF: 338695704XX, CONTRATO: 2612492 CPF: 
000929334XX, CONTRATO: 0303564 CPF: 395831984XX, CONTRATO: 2611738 CPF: 
162310914XX, CONTRATO: 2238169 CPF: 359054334XX, CONTRATO: 2610444 CPF: 
057687074XX, CONTRATO: 2230920 CPF: 712427054XX, CONTRATO: 2236865 CPF: 
144427424XX, CONTRATO: 2605474 CPF: 139621544XX, CONTRATO: 2239179 CPF: 
378109444XX, CONTRATO: 2609098 CPF: 173239654XX, CONTRATO: 2207372 CPF: 
012126494XX, CONTRATO: 2613257 CPF: 111216914XX, CONTRATO: 2234810 CPF: 
157928084XX, CONTRATO: 2203013 CPF: 127097114XX, CONTRATO: 2613064 CPF: 
083657204XX, CONTRATO: 2611734 CPF: 167508234XX, CONTRATO: 2103756 CPF: 
079304254XX, CONTRATO: 2613206 CPF: 083810584XX, CONTRATO: 2238812 CPF: 
033387054XX, CONTRATO: 2216867 CPF: 700509824XX, CONTRATO: 1300255 CPF: 
059128644XX, CONTRATO: 2236025 CPF: 084752174XX, CONTRATO: 2194118 CPF: 
103409374XX, CONTRATO: 2210909 CPF: 011345544XX, CONTRATO: 2157384 CPF: 
130637414XX, CONTRATO: 2500313 CPF: 172954214XX, CONTRATO: 2230332 CPF: 
086113014XX, CONTRATO: 21102902 CPF: 141002134XX, CONTRATO: 2119111 CPF: 
602017704XX, CONTRATO: 2701791 CPF: 059725574XX, CONTRATO: 2193931 CPF: 
077983164XX, CONTRATO: 2165886 CPF: 048736384XX, CONTRATO: 2611345 CPF: 
085052514XX, CONTRATO: 2605707 CPF: 690092794XX, CONTRATO: 2207121 CPF: 
045185374XX, CONTRATO: 2231863 CPF: 148186594XX, CONTRATO: 21101851 CPF: 
023783384XX, CONTRATO: 2210190 CPF: 125583444XX, CONTRATO: 2216916 CPF: 
108864774XX, CONTRATO: 2118589 CPF: 041318549XX, CONTRATO: 2186055 CPF: 
705423864XX, CONTRATO: 2402266 CPF: 170509164XX, CONTRATO: 6202932 CPF: 
713584204XX, CONTRATO: 2203986 CPF: 127509324XX, CONTRATO: 2603533 CPF: 
161987984XX, CONTRATO: 2235553 CPF: 155401194XX, CONTRATO: 2161076 CPF: 
078253534XX, CONTRATO: 2233428 CPF: 711466214XX, CONTRATO: 2165117 CPF: 
120711647XX, CONTRATO: 6105400 CPF: 026096193XX, CONTRATO: 2100420 CPF: 
111081074XX, CONTRATO: 2238859 CPF: 154732964XX, CONTRATO: 4201042 CPF: 
058353324XX, CONTRATO: 2229343 CPF: 034538754XX, CONTRATO: 2140749 CPF: 
008868304XX, CONTRATO: 2610864 CPF: 797253764XX, CONTRATO: 2607507 CPF: 
071273364XX, CONTRATO: 2237283 CPF: 727832304XX, CONTRATO: 2174381 CPF: 
105416854XX, CONTRATO: 6201988 CPF: 620786074XX, CONTRATO: 2222280 CPF: 
110248374XX, CONTRATO: 0241998 CPF: 482372644XX, CONTRATO: 0212153 CPF: 
020245114XX, CONTRATO: 2217820 CPF: 115881984XX, CONTRATO: 2178491 CPF: 
025282964XX, CONTRATO: 6106972 CPF: 087013604XX, CONTRATO: 2608092 CPF: 
727312494XX, CONTRATO: 2233646 CPF: 467743944XX, CONTRATO: 5300095 CPF: 
206743504XX, CONTRATO: 2106994 CPF: 055686024XX, CONTRATO: 2236584 CPF: 
703887484XX, CONTRATO: 2199910 CPF: 134022734XX, CONTRATO: 2165150 CPF: 
059615074XX, CONTRATO: 2207674 CPF: 769110804XX, CONTRATO: 6202487 CPF: 
797259374XX, CONTRATO: 2202339 CPF: 133741654XX, CONTRATO: 2111864 CPF: 
074705584XX, CONTRATO: 2128869 CPF: 007411984XX, CONTRATO: 5102295 CPF: 
025129474XX, CONTRATO: 4200384 CPF: 475354904XX, CONTRATO: 2402086 CPF: 
035792894XX, CONTRATO: 2212594 CPF: 047721074XX, CONTRATO: 2172970 CPF: 
090252174XX, CONTRATO: 2239177 CPF: 711269334XX, CONTRATO: 2604093 CPF: 
714394734XX, CONTRATO: 2210241 CPF: 109471714XX, CONTRATO: 2610368 CPF: 
174166964XX, CONTRATO: 2400951 CPF: 166548554XX, CONTRATO: 2608205 CPF: 
892002684XX, CONTRATO: 2701274 CPF: 133356604XX, CONTRATO: 21104067 CPF: 
035606874XX, CONTRATO: 2237246 CPF: 011717764XX, CONTRATO: 2701662 CPF: 
019069104XX, CONTRATO: 2182469 CPF: 110242774XX, CONTRATO: 2604761 CPF: 
167013754XX, CONTRATO: 2700844 CPF: 965422844XX, CONTRATO: 2118487 CPF: 
104688404XX, CONTRATO: 2612325 CPF: 705134754XX, CONTRATO: 6202656 CPF: 
097190894XX, CONTRATO: 2218809 CPF: 116817574XX, CONTRATO: 2612573 CPF: 
153078744XX, CONTRATO: 2604798 CPF: 166540374XX, CONTRATO: 6201786 CPF: 
768263844XX, CONTRATO: 2235026 CPF: 133455994XX, CONTRATO: 2608820 CPF: 
703688014XX, CONTRATO: 2610132 CPF: 174136474XX, CONTRATO: 6202716 CPF: 
081859424XX, CONTRATO: 2202299 CPF: 082247194XX, CONTRATO: 2176821 CPF: 
119988954XX, CONTRATO: 4200267 CPF: 245725001XX, CONTRATO: 2178673 CPF: 
048723874XX, CONTRATO: 2701518 CPF: 102362654XX, CONTRATO: 2607446 CPF: 
096540074XX, CONTRATO: 2600300 CPF: 157739424XX, CONTRATO: 6106347 CPF: 
086936094XX, CONTRATO: 2152831 CPF: 131913744XX, CONTRATO: 2231628 CPF: 
083346044XX, CONTRATO: 2121139 CPF: 126246394XX, CONTRATO: 2179550 CPF: 
047933574XX, CONTRATO: 2608065 CPF: 931417424XX, CONTRATO: 2606818 CPF: 
167827064XX, CONTRATO: 2610714 CPF: 173719674XX, CONTRATO: 2167865 CPF: 
131022954XX, CONTRATO: 2138585 CPF: 526473824XX

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: 2125568 CPF: 125196924XX, CONTRATO: 2232539 CPF: 007728574XX, CON-
TRATO: 0503914 CPF: 067042154XX, CONTRATO: 6202493 CPF: 132210274XX, CONTRATO: 
2225589 CPF: 113417844XX, CONTRATO: 2113310 CPF: 965175734XX, CONTRATO: 2113557 
CPF: 715391054XX, CONTRATO: 2125422 CPF: 110804204XX, CONTRATO: 0501048 CPF: 
021130994XX, CONTRATO: 2199444 CPF: 104389144XX, CONTRATO: 6202063 CPF: 
097027894XX, CONTRATO: 2143385 CPF: 047135044XX, CONTRATO: 2400975 CPF: 
161073154XX, CONTRATO: 0303610 CPF: 264128294XX, CONTRATO: 6202613 CPF: 
018786514XX, CONTRATO: 2609000 CPF: 167147114XX, CONTRATO: 2199583 CPF: 
126711214XX, CONTRATO: 0213012 CPF: 395033644XX, CONTRATO: 2188395 CPF: 
028194914XX, CONTRATO: 2610699 CPF: 174702894XX, CONTRATO: 1213346 CPF: 
338511584XX, CONTRATO: 1202761 CPF: 162105734XX, CONTRATO: 6105180 CPF: 
467734014XX, CONTRATO: 1300251 CPF: 034917084XX, CONTRATO: 2149990 CPF: 
071048594XX, CONTRATO: 2234667 CPF: 169946884XX, CONTRATO: 2169687 CPF: 
804651884XX, CONTRATO: 5300197 CPF: 090832194XX, CONTRATO: 2402147 CPF: 
176588194XX, CONTRATO: 2202323 CPF: 727125974XX, CONTRATO: 2126231 CPF: 
014084844XX, CONTRATO: 0213152 CPF: 141969644XX, CONTRATO: 2199022 CPF: 
007793114XX, CONTRATO: 2601240 CPF: 159631694XX, CONTRATO: 2179276 CPF: 
104357804XX, CONTRATO: 2185670 CPF: 074694244XX, CONTRATO: 2239154 CPF: 
167793524XX, CONTRATO: 2213378 CPF: 342296127XX, CONTRATO: 0230663 CPF: 
110496004XX, CONTRATO: 1200051 CPF: 078001194XX, CONTRATO: 2217015 CPF: 
028327904XX, CONTRATO: 6102694 CPF: 008506224XX, CONTRATO: 2180444 CPF: 
134821754XX, CONTRATO: 2224882 CPF: 104742384XX, CONTRATO: 2191732 CPF: 
013197374XX, CONTRATO: 2230094 CPF: 050259164XX, CONTRATO: 2112074 CPF: 
126480594XX, CONTRATO: 2167400 CPF: 083156934XX, CONTRATO: 2207805 CPF: 
025566334XX, CONTRATO: 2226018 CPF: 701125554XX, CONTRATO: 2101618 CPF: 
839908794XX, CONTRATO: 2610689 CPF: 057688044XX, CONTRATO: 2124647 CPF: 
935347954XX, CONTRATO: 6104208 CPF: 042167264XX, CONTRATO: 2607588 CPF: 
071970954XX, CONTRATO: 2144759 CPF: 076241164XX, CONTRATO: 2169747 CPF: 
161499714XX, CONTRATO: 2197958 CPF: 008157224XX, CONTRATO: 6103624 CPF: 
710558006XX, CONTRATO: 2184932 CPF: 028525344XX, CONTRATO: 4102582 CPF: 
937911941XX, CONTRATO: 2609050 CPF: 172611704XX, CONTRATO: 2611871 CPF: 
752520904XX, CONTRATO: 0503391 CPF: 826940284XX, CONTRATO: 2125766 CPF: 
706052504XX, CONTRATO: 6101626 CPF: 064947768XX, CONTRATO: 21103941 CPF: 
090393544XX, CONTRATO: 2401279 CPF: 134941404XX, CONTRATO: 2157691 CPF: 
111476394XX, CONTRATO: 2106860 CPF: 009866224XX, CONTRATO: 2164036 CPF: 
712725384XX, CONTRATO: 2171283 CPF: 105032544XX, CONTRATO: 4102198 CPF: 
021390094XX, CONTRATO: 2100914 CPF: 093282804XX, CONTRATO: 2612047 CPF: 
325961385XX, CONTRATO: 2600791 CPF: 117966394XX, CONTRATO: 2239082 CPF: 
137822774XX, CONTRATO: 2140546 CPF: 009225114XX, CONTRATO: 2203982 CPF: 
123922944XX, CONTRATO: 2500360 CPF: 058074504XX, CONTRATO: 2167079 CPF: 
132466424XX, CONTRATO: 2112112 CPF: 042276564XX, CONTRATO: 6106879 CPF: 
015752209XX, CONTRATO: 2195533 CPF: 088764144XX, CONTRATO: 2613234 CPF: 
175763164XX, CONTRATO: 2160397 CPF: 129590344XX, CONTRATO: 2612347 CPF: 
089131954XX, CONTRATO: 2229024 CPF: 061821124XX, CONTRATO: 21105148 CPF: 
120559034XX, CONTRATO: 0303530 CPF: 503877824XX, CONTRATO: 2147444 CPF: 
012884544XX, CONTRATO: 2127591 CPF: 062146414XX, CONTRATO: 6104354 CPF: 
093272494XX, CONTRATO: 2239169 CPF: 106954244XX, CONTRATO: 2202921 CPF: 
753593404XX, CONTRATO: 6104666 CPF: 025191994XX, CONTRATO: 2178490 CPF: 
087936594XX, CONTRATO: 1211019 CPF: 713436364XX, CONTRATO: 2193366 CPF: 
741943994XX, CONTRATO: 2148278 CPF: 670248318XX, CONTRATO: 2208304 CPF: 
711279104XX, CONTRATO: 2609517 CPF: 171348854XX, CONTRATO: 4103851 CPF: 
035435074XX, CONTRATO: 2142178 CPF: 058527674XX, CONTRATO: 2602221 CPF: 
071147744XX, CONTRATO: 0200062 CPF: 033209464XX, CONTRATO: 2169147 CPF: 
011944394XX, CONTRATO: 2207187 CPF: 139382314XX, CONTRATO: 6103752 CPF: 
062702644XX, CONTRATO: 6105926 CPF: 032544933XX, CONTRATO: 1210775 CPF: 
379880694XX, CONTRATO: 2208742 CPF: 118695064XX, CONTRATO: 6105386 CPF: 
012188974XX, CONTRATO: 2500058 CPF: 138645394XX, CONTRATO: 21103317 CPF: 
090187914XX, CONTRATO: 2108318 CPF: 111114344XX, CONTRATO: 2118877 CPF: 
959985005XX, CONTRATO: 6202605 CPF: 023515874XX, CONTRATO: 1207140 CPF: 
646444054XX, CONTRATO: 1211300 CPF: 977645314XX, CONTRATO: 2237964 CPF: 
715392704XX, CONTRATO: 2105505 CPF: 788994864XX, CONTRATO: 6201114 CPF: 
415111664XX, CONTRATO: 6105862 CPF: 046655824XX, CONTRATO: 2122126 CPF: 
713590014XX, CONTRATO: 2228985 CPF: 700796584XX, CONTRATO: 0501589 CPF: 
058868794XX, CONTRATO: 2126025 CPF: 708256154XX, CONTRATO: 21103117 CPF: 
031830944XX, CONTRATO: 2701196 CPF: 051024614XX, CONTRATO: 6101602 CPF: 

615301613XX, CONTRATO: 2189686 CPF: 093931424XX, CONTRATO: 2152974 CPF: 
009396464XX, CONTRATO: 1208199 CPF: 759632804XX, CONTRATO: 2174911 CPF: 
045753624XX, CONTRATO: 6101512 CPF: 027442914XX, CONTRATO: 4102419 CPF: 
001246094XX, CONTRATO: 2226208 CPF: 721442897XX, CONTRATO: 2223254 CPF: 
070875574XX, CONTRATO: 2237525 CPF: 138729214XX, CONTRATO: 21102898 CPF: 
058654404XX, CONTRATO: 2208123 CPF: 085992524XX, CONTRATO: 0303597 CPF: 
916829324XX, CONTRATO: 2602479 CPF: 134583434XX, CONTRATO: 2608958 CPF: 
173016094XX, CONTRATO: 2164626 CPF: 063859334XX, CONTRATO: 2181105 CPF: 
096621304XX, CONTRATO: 2188538 CPF: 149449054XX, CONTRATO: 0506252 CPF: 
011075864XX, CONTRATO: 0503357 CPF: 056315864XX, CONTRATO: 2109311 CPF: 
137024574XX, CONTRATO: 1214254 CPF: 181842194XX, CONTRATO: 2207219 CPF: 
091298994XX, CONTRATO: 2211603 CPF: 004025674XX, CONTRATO: 2106259 CPF: 
282036904XX, CONTRATO: 6101022 CPF: 008631044XX, CONTRATO: 2238051 CPF: 
176239634XX, CONTRATO: 0501478 CPF: 072752184XX, CONTRATO: 2202360 CPF: 
713182534XX, CONTRATO: 2137076 CPF: 727352104XX, CONTRATO: 2219517 CPF: 
021593934XX, CONTRATO: 2200951 CPF: 136740264XX, CONTRATO: 2238594 CPF: 
100299734XX, CONTRATO: 4104597 CPF: 424766584XX, CONTRATO: 6100411 CPF: 
009475854XX, CONTRATO: 2138560 CPF: 103145264XX, CONTRATO: 2231873 CPF: 
116083854XX, CONTRATO: 2234176 CPF: 181309094XX, CONTRATO: 6201442 CPF: 
082294564XX, CONTRATO: 2235463 CPF: 089100054XX, CONTRATO: 2238159 CPF: 
014337674XX, CONTRATO: 2610099 CPF: 715024404XX, CONTRATO: 2236656 CPF: 
046351544XX, CONTRATO: 2172664 CPF: 095718344XX, CONTRATO: 2147410 CPF: 
048354294XX, CONTRATO: 2612348 CPF: 161444744XX, CONTRATO: 1202704 CPF: 
541630134XX, CONTRATO: 2213332 CPF: 119900884XX, CONTRATO: 2138527 CPF: 
011068234XX, CONTRATO: 2165418 CPF: 013431744XX, CONTRATO: 4200951 CPF: 
025215274XX, CONTRATO: 2232864 CPF: 152670344XX, CONTRATO: 2131035 CPF: 
038794054XX, CONTRATO: 2602272 CPF: 137949274XX, CONTRATO: 2217448 CPF: 
114072404XX, CONTRATO: 2232710 CPF: 090238234XX, CONTRATO: 4104006 CPF: 
276436704XX, CONTRATO: 1203513 CPF: 738801914XX, CONTRATO: 2164897 CPF: 
121685024XX, CONTRATO: 2176870 CPF: 051951114XX, CONTRATO: 4103233 CPF: 
109196604XX, CONTRATO: 6105756 CPF: 452495634XX, CONTRATO: 0503125 CPF: 
052280423XX, CONTRATO: 6100053 CPF: 886139504XX, CONTRATO: 0212714 CPF: 
123912204XX, CONTRATO: 2234955 CPF: 148524994XX, CONTRATO: 2133760 CPF: 
009834914XX, CONTRATO: 0500785 CPF: 051845674XX, CONTRATO: 6202948 CPF: 
058310394XX, CONTRATO: 6200190 CPF: 012316014XX, CONTRATO: 2238062 CPF: 
157126794XX, CONTRATO: 2103800 CPF: 029530884XX, CONTRATO: 2238032 CPF: 
167696844XX, CONTRATO: 1202778 CPF: 678771768XX, CONTRATO: 2220570 CPF: 
132687534XX, CONTRATO: 21102056 CPF: 145092364XX, CONTRATO: 2205621 CPF: 
380517024XX, CONTRATO: 2139014 CPF: 337973314XX, CONTRATO: 2612064 CPF: 
073765364XX, CONTRATO: 2120106 CPF: 119380544XX, CONTRATO: 2181457 CPF: 
789938904XX, CONTRATO: 0241638 CPF: 131879104XX, CONTRATO: 2149713 CPF: 
008913944XX, CONTRATO: 0504965 CPF: 109731504XX, CONTRATO: 2609972 CPF: 
173880794XX, CONTRATO: 2212539 CPF: 121269124XX, CONTRATO: 2236295 CPF: 
804779254XX, CONTRATO: 2124362 CPF: 103862994XX, CONTRATO: 2187873 CPF: 
031792784XX, CONTRATO: 0501392 CPF: 497715904XX, CONTRATO: 4102925 CPF: 
032470174XX, CONTRATO: 2100564 CPF: 109155824XX, CONTRATO: 0500341 CPF: 
035710761XX, CONTRATO: 2128572 CPF: 698834914XX, CONTRATO: 0501030 CPF: 
380032794XX, CONTRATO: 2118250 CPF: 093843784XX, CONTRATO: 0503386 CPF: 
273265864XX, CONTRATO: 2609520 CPF: 105852774XX, CONTRATO: 2233968 CPF: 
117548874XX, CONTRATO: 2212595 CPF: 045792584XX, CONTRATO: 2133196 CPF: 
839525864XX, CONTRATO: 0222731 CPF: 092218834XX, CONTRATO: 2172513 CPF: 
700684444XX, CONTRATO: 0212530 CPF: 034679984XX, CONTRATO: 2168422 CPF: 
059002394XX, CONTRATO: 2164784 CPF: 105550524XX, CONTRATO: 0211318 CPF: 
048165604XX, CONTRATO: 1214253 CPF: 691483684XX, CONTRATO: 6103525 CPF: 
277162604XX, CONTRATO: 2224883 CPF: 953779484XX, CONTRATO: 2169475 CPF: 
025328534XX, CONTRATO: 4100568 CPF: 034152784XX, CONTRATO: 2609510 CPF: 
711190824XX, CONTRATO: 0500124 CPF: 251956544XX, CONTRATO: 2215974 CPF: 
048127594XX, CONTRATO: 21104069 CPF: 020555114XX, CONTRATO: 6104290 CPF: 
295156884XX, CONTRATO: 1209370 CPF: 110170744XX, CONTRATO: 2140952 CPF: 
104570184XX, CONTRATO: 0500098 CPF: 145390631XX, CONTRATO: 2606785 CPF: 
066707604XX, CONTRATO: 2220380 CPF: 601612484XX, CONTRATO: 2146945 CPF: 
727536844XX, CONTRATO: 2225002 CPF: 067187924XX, CONTRATO: 2226124 CPF: 
713190524XX, CONTRATO: 0500146 CPF: 250688654XX, CONTRATO: 0501547 CPF: 
769079104XX, CONTRATO: 2701971 CPF: 032930394XX, CONTRATO: 2123836 CPF: 
136753354XX, CONTRATO: 2602020 CPF: 051397114XX, CONTRATO: 1216560 CPF: 
323236894XX, CONTRATO: 2186730 CPF: 071048724XX, CONTRATO: 2123580 CPF: 
739326714XX, CONTRATO: 0501586 CPF: 078654654XX, CONTRATO: 2401072 CPF: 
089575004XX, CONTRATO: 2177960 CPF: 065898424XX, CONTRATO: 0248795 CPF: 
929181314XX, CONTRATO: 0502736 CPF: 025631744XX, CONTRATO: 2210352 CPF: 
021584834XX, CONTRATO: 6101516 CPF: 057511804XX, CONTRATO: 6106479 CPF: 
062402644XX, CONTRATO: 2197120 CPF: 001346934XX, CONTRATO: 2229524 CPF: 
132435664XX, CONTRATO: 2110919 CPF: 110015124XX, CONTRATO: 2181353 CPF: 
092791884XX, CONTRATO: 0501528 CPF: 343724744XX, CONTRATO: 2207687 CPF: 
109831924XX, CONTRATO: 2153013 CPF: 102219884XX, CONTRATO: 2170851 CPF: 
701696114XX, CONTRATO: 0500800 CPF: 136027724XX, CONTRATO: 2612879 CPF: 
159977224XX, CONTRATO: 6200162 CPF: 076982344XX, CONTRATO: 0501140 CPF: 
333738318XX, CONTRATO: 6202950 CPF: 046207864XX, CONTRATO: 2167684 CPF: 
841021284XX, CONTRATO: 2223322 CPF: 041848254XX, CONTRATO: 2195505 CPF: 
007715954XX, CONTRATO: 2150256 CPF: 105789344XX, CONTRATO: 4101219 CPF: 
198702808XX, CONTRATO: 2114000 CPF: 109001934XX, CONTRATO: 2216880 CPF: 
122003004XX, CONTRATO: 0229121 CPF: 467041914XX, CONTRATO: 2609533 CPF: 
712752424XX, CONTRATO: 0502729 CPF: 190861054XX, CONTRATO: 2167657 CPF: 
324693064XX, CONTRATO: 2220648 CPF: 701885574XX, CONTRATO: 4104052 CPF: 
059816824XX, CONTRATO: 6106278 CPF: 007972464XX, CONTRATO: 0212611 CPF: 
586165514XX, CONTRATO: 2176173 CPF: 112862944XX, CONTRATO: 2141288 CPF: 
046112874XX, CONTRATO: 2188528 CPF: 701059154XX, CONTRATO: 0505618 CPF: 
087611224XX, CONTRATO: 2129974 CPF: 888419524XX, CONTRATO: 0501506 CPF: 
010911628XX, CONTRATO: 2218208 CPF: 161797574XX, CONTRATO: 0229263 CPF: 
554338714XX, CONTRATO: 2233419 CPF: 039836854XX, CONTRATO: 2128454 CPF: 
029611934XX, CONTRATO: 2114630 CPF: 091496654XX, CONTRATO: 6106032 CPF: 
033524385XX, CONTRATO: 2126116 CPF: 371448984XX, CONTRATO: 2127205 CPF: 
283367634XX, CONTRATO: 5102716 CPF: 299425274XX, CONTRATO: 0229273 CPF: 
023634701XX, CONTRATO: 2200111 CPF: 041601254XX, CONTRATO: 2107105 CPF: 
701592894XX, CONTRATO: 2166889 CPF: 769103004XX, CONTRATO: 2108976 CPF: 
893808944XX, CONTRATO: 2604717 CPF: 752512804XX, CONTRATO: 1213354 CPF: 
436971354XX, CONTRATO: 2701875 CPF: 007601194XX, CONTRATO: 2188539 CPF: 
713932924XX, CONTRATO: 2205930 CPF: 136740574XX, CONTRATO: 2607262 CPF: 
056598344XX, CONTRATO: 2163803 CPF: 108989574XX, CONTRATO: 2156186 CPF: 
112030284XX, CONTRATO: 4102049 CPF: 673915754XX, CONTRATO: 6202254 CPF: 
100125354XX, CONTRATO: 2119291 CPF: 089331114XX, CONTRATO: 2189157 CPF: 
712264734XX, CONTRATO: 6104761 CPF: 374372084XX, CONTRATO: 2608551 CPF: 
052102901XX, CONTRATO: 2219195 CPF: 424830184XX, CONTRATO: 2169093 CPF: 
034295814XX, CONTRATO: 21104123 CPF: 003659101XX, CONTRATO: 0200279 CPF: 
468432804XX, CONTRATO: 6201904 CPF: 066733954XX, CONTRATO: 0505046 CPF: 
456961444XX, CONTRATO: 2233669 CPF: 086841804XX, CONTRATO: 2158247 CPF: 
121754384XX, CONTRATO: 2125204 CPF: 118257994XX, CONTRATO: 2109999 CPF: 
078535134XX, CONTRATO: 2104090 CPF: 601009904XX, CONTRATO: 2217199 CPF: 
138458174XX, CONTRATO: 4101843 CPF: 068125414XX, CONTRATO: 0502756 CPF: 
840914364XX, CONTRATO: 0211368 CPF: 840965434XX, CONTRATO: 1214747 CPF: 
142038984XX, CONTRATO: 2199880 CPF: 139625364XX, CONTRATO: 6202348 CPF: 
091502234XX

AVIP – AVICOLA PRINCESA S/A – CNPJ nº 03.103.197/0001-82–- Assembleia Geral Extraor-
dinária – EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Srs. Acionistas da AVIP – Avícola 
Princesa S/A, a se reunirem em AGE no dia 07/12/2021, às 10 (dez) horas, na sede social, situada 
no Sitio Padre, Zona Rural, Princesa Isabel-PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia:  a) Mudança da sede social da empresa; Eleição do Conselho de Administração, para o 
triênio 26.11.2021 a 26.11.2024; c) outros assuntos de interesse da Empresa. Princesa Isabel (PB), 
29/11/2021 – José de Arimatéa de Medeiros Francisco – Presidente do Conselho de Administração.

CHAVES CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ/MF N. 09.242.913/0001-99,torna 
público que recorreu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo 
a Licença de Instalação para um residencial multifamiliar edificado na Rua Beira Mar de Ponta de 
Campina, s/n Ponta de Campina, Lto QA, L 23ª, Ponta de Campina Cabedelo, PB.

A EMPRESA, MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.757.801/0001-08, 
VEM POR MEIO DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM (SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE) A LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE Nº 139/2021 PARA CONSTRUÇÃO DE UM 
PRÉDIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA OCEANO ÁRTICO ESQUINA 
COM RUA FRANCISCO PEREIRA DANTAS, ST.03; QD. 097; LT. 0111, JARDIM OCEANIA, 
NESTA CAPITAL.

ABRAÃO JOAQUIM DE ARAÚJO - ME - CPF/CNPJ: 40.948.663/0001-57, torna público que em 
29/11/2021, recebeu referente ao Processo nº 339/2021 a Licença de Operação nº 057/2021 da 
Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de Campina Grande, para fabricação de embalagens de material plástico. Na Rua João 
Alves da Silva, 85, Cruzeiro, Campina Grande/PB. Com validade de 730 dias. 

3HM ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO CNPJ:23.472.068/0001-79, SOLICITA JUNTO A SE-
MAM, AS LICENÇAS PREVIAS, INSTALAÇAO E OPERAÇÃO DA OBRA SITUADA A RUA: NILO 
PEÇANHA ST.01 QD.077 LT. 0482, BAIRRO DO BESSA.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LI = INCLUSÃO DE UNIDADES QUE COMPÕE O RAMAL DE CURIMATAÚ 
= IT: 7.000.000,00 = AC: 3.400,3M² = NE: 50 = L/ATV: DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DA 
PARAÍBA. Processo: 2021-009096/TEC/LI-8220.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP, CNPJ N° 09.123.027/0001-46, 
torna público que recebeu do Conselho de Proteção Ambiental do estado da Paraíba – COPAM 
a Licença Prévia de N.º C5/2021, com prazo de vigência de 365 dias objeto do requerimento 
constante no Processo SUDEMA de N.º  2021-004302/TEC/LP-3471 referente a Viabilidade 
Ambiental do DISTRITO INDUSTRIAL METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA com a Área de 
149,96 hectare entre os municipios de Cruz do Espirito Santo e Santa Rita na Margem direita da 
BR 230 sentido João Pessoa – Campina Grande. KM 49.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 2 de dezembro de 2021         28
Publicidade


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Cultura
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Politicas
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Economia
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Esportes
	Pag 21
	Pag 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidades

