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Com o objetivo de garantir e ampliar a conectividade no ensino híbrido, João Azevêdo distribuiu, ontem, 260 mil chips 3G/4G para alunos e professores. Página 13

Governo investe em tecnologia na educação
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Arame sobre tela Museu do Artesanato Paraibano recebe, a partir de 
hoje, a exposição ‘Vínculos da Memória’ do artista Wilson Figueiredo. Página 9

Cultura
Foto: Marcos Russo

Na capital Levantamento mostra que o custo dos imóveis subiu 7,48% 
e o Cabo Branco possui o metro quadrado mais caro da cidade. Página 17

Nova plataforma vai apoiar a 
agricultura familiar no Estado

Ministro anuncia R$ 126 mi 
para escolas e creches em JP

Queda consecutiva do PIB leva 
Brasil a uma recessão técnica

Como o ‘Feng Shui’ pode ajudar 
a lidar com a energia dos mortos

Sistema de Informação Regional da Agricultura Familiar 
do Nordeste facilitará a atuação dos produtores.  Página 3

Repasse para João Pessoa foi anunciado ontem pelo 
ministro da Educação, Milton Ribeiro.  Página 13

Produto Interno Bruto cai 0,1% e coloca o país em 26o 
lugar em ranking de classificadora de risco.  Página 18

Consultores utilizam arte milenar chinesa para colocar em 
harmonia pessoas e os ambientes onde vivem. Página 24

Colunas
Mostrar-se frágil é reconhecer-se 

incompleto, dependente, é sair do ‘ilhamento’ 
de si para poder se enxergar e perceber o 

mundo a sua volta.  Página 10
Leo Barbosa
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Últimas

Futebol Com o paraibano Hulk em campo, Atlético-MG 
vence o Bahia e é o Campeão Brasileiro de 2021. Página 4
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Imprensa Oficial Em JP, reunião da Abio 
discute renovação tecnológica e a Lei nº 13.818. Página 20

Políticas

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

460.917

22.117.364 

262.806.448

9.535

615.225

5.215.558
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

5.836.913

311.667.224

8.068.819.385
Praia Limpa 2022 Sudema amplia para nove cidades 
iniciativa que promove conscientização ambiental. Página 5
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Recentemente, um professor da USP 
resolveu ‘ressuscitar’ Pedro Poti e Felipe 
Camarão, ‘mortos’ e esquecidos pelos 

historiadores positivistas.  Página 24
Carlos Azevedo

Opera Paraíba: meta 
de 12 mil cirurgias é 
atingida antes do prazo
Expectativa era de que esse número fosse alcançado no fim de dezembro, mas, um mês 
antes, Estado já computa 12.434 cirurgias, 10 mil delas nos últimos quatro meses. Página 8
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Nas sociedades de todos os tempos e espaços, homens 
e mulheres, uns mais outros menos, sempre enfrentaram 
dificuldades de toda ordem, na vida. No entanto, uma das 
adversidades que, além do sofrimento físico ou mental, afetam 
diretamente a dignidade humana é a falta de solução para os 
problemas de saúde, em especial, os que demandam cirurgia.

As pessoas que necessitam passar por procedimentos 
cirúrgicos e permanecem durante um espaço de tempo 
prolongado à espera de uma vaga em uma clínica ou hospital 
vivem um drama diário. É muito difícil mensurar este 
sofrimento, pois depende do mal em si e da capacidade de cada 
uma delas de suportar a dor e saber lidar com situações tão 
humilhantes.

Foi exatamente com este quadro que se deparou João 
Azevêdo, ao ser eleito, em 2018, para governar a Paraíba. Como 
ele próprio revelou, ao visitar as cidades paraibanas, no início 
de seu mandato, para conhecer a realidade social de cada 
município, sempre se deparava com pessoas que reclamavam 
pelo fato de estarem há muito tempo à espera de uma cirurgia.

Atento às demandas do povo, João Azevêdo tratou logo 
de fazer uma espécie de censo estadual na área das cirurgias 
eletivas, e descobriu que mais de 12 mil pessoas compunham o 
que ele mesmo denominou de “fila da vergonha”. Mais de 12 mil 
cidadãs e cidadãos paraibanos padecendo de males de natureza 
vária, sonhando dia e noite com a cirurgia reparadora.

Ontem, João Azevêdo comemorou um feito inédito: o 
programa Opera Paraíba, fruto de suas observações in loco, 
cuja meta inicial era realizar 12 mil cirurgias em várias regiões 
do Estado, até dezembro deste ano, foi atingido com um mês 
de antecedência. “Hoje nós podemos celebrar que estamos 
conseguindo zerar essa fila. É uma vitória muito grande”, disse 
o gestor.

O Opera Paraíba não pode impedir que pessoas continuem 
adoecendo e carecendo de cirurgias. Mas pode impedir a 
formação de novas filas da vergonha. Por isso, o programa, por 
determinação de João Azevêdo, terá continuidade, no próximo 
ano, além de ampliar os atendimentos, “de modo a melhorar a 
saúde e qualidade de vida dos paraibanos”.

Opera Paraíba Se os peixes falassem...
Se os peixes falassem, eles pedi-

riam aos pescadores para que os de-
volvessem ao mar; também para que 
lhes devolvessem o mar. Se os bichos 
falassem, com certeza seríamos mais 
humanos. Contudo, haveria vários tipos 
de pescadores, de diferentes atitudes, 
com graus de sentimento. Muitos lhes 
negariam o que fora pedido, porque 
achariam que Deus fez o mundo para 
que tudo fosse do mar ou terra lhes 
pertencesse ou se destinasse a tirar 
proveito, vantagem ou, especialmente, 
lucro. E responderiam, substituindo o 
pássaro, proverbialmente: Mais vale 
um peixe na mão, do que dois nadan-
do. Talvez alguns ficassem em dúvida: 
devolvê-lo ao mar ou matá-lo para lhe 
calar a boca. Mas poucos reconhece-
riam, naquela súplica, o 
quanto eles próprios lutam 
para sobreviver. Os medi-
tabundos nem pescariam, 
convencidos de que amar e 
respeitar a vida fazem par-
te da criação, elevando-se 
de apenas animal para ca-
tegoria de cocriador, como 
vislumbra o antropólogo evolucionista 
Teilhard de Chardin, da ordem jesuíta 
do Papa Francisco. 

Os peixes, por sua vez, além de usa-
rem a fala, alertar-nos-iam do óbvio: 
os peixes pertencem ao mar. Alguns 
deles saíram aos céus voando, como os 
pássaros, em busca de qualquer galho 
de árvore, ou andando como os patos, 
gansos e cisnes, pela vontade de Deus 
de assim criá-los, fora dos imaginados 
sete dias da criação da natureza em 
evolução. Dizem que os golfinhos, sem 
eloquência e loquacidade, quase che-
gam a falar. Lendas amazônicas creem 
que os botos cor-de-rosa, em noites en-
luaradas, conquistam as nativas nuas, 
banhando-se, nos rios ainda escondidos 

entre as altas árvores das f lorestas 
virgens, daquelas bandas. E que acon-
tecem por ali fenômenos considerados 
sobrenaturais. 

Nunca estive vendo a vegetação e as 
pedras, no mais fundo do oceano, que 
me causam intensa curiosidade. Por 
lá, quem sabe, encontraríamos coisas 
nunca vistas, sem necessidade de irmos 
a Marte ou a outras galáxias. Quiçá 
melhores, não acontecendo maldades 
urbanas, do dia a dia, existam, segundo 
alguns crentes ufólogos, como o estu-
dioso Severino Elias Sobrinho, enormes 
naves espaciais submersas, construin-
do cidades inteiras de extraterrestres, 
que saibam, sabiamente, melhor do que 
nós, conviver com as mais puras mara-
vilhas da nossa inexplorada natureza e 

preservá-la. 
Os tubarões desisti-

ram de aprender a falar. 
Usam seus próprios afiados 
dentes, nos nossos balneá-
rios e praias, como defen-
dessem que o mar é deles; 
ou que “devolvam-nos o 
mar”. Ainda se falassem, 

reclamariam os dejetos, lixos, sacos 
plásticos, e toneladas de petróleo, que 
sacodem ao mar, reduzindo-lhes a vida, 
do meio ambiente, que é tão sagrado 
como nosso próprio lar. Há quem pes-
que por deleite ou lazer, pegado o peixe, 
tira uma self, vibra conforme o tamanho 
do pescado e, depois, solta-o para a 
vida, na intenção de voltar a pescá-lo. 
Dizem ser terapêutico pescar, mirando 
demoradamente a água, que nos acalma 
e cura, propicia paciência. Imagine-se, 
caro leitor, horas e horas, segurando 
um anzol, diante de um buraco de tatu, 
à espera da caça... Os peixes, mesmo 
calados, têm-me falado, até inspirado 
crônica ou poesia, enfim, melhor do que 
pescar é soltar o peixe.

O que me inspira
Um primo situado entre meus 

minguados leitores diz que gosta de 
meus escritos, sobretudo quando tra-
go como mote situações e causos vivi-
dos na minha infância e adolescência, 
em Impueiras. Confesso que registrar 
um pouco esse período me dá uma 
imensa satisfação. Talvez esse seja 
meu estilo. Desculpem-me a preten-
são. Falar de lembranças, momentos 
prazerosos vividos na infância e ado-
lescência me inspira. 

Como não se deleitar com as re-
miniscências das bocas de noites em 
que primos e compadres de meus pais 
nos visitavam na luz bruxuleante das 
lamparinas de querosene 
que projetavam sombras 
e davam materialidade 
aos causos de almas pe-
nadas, visagens, viagens 
fantásticas, parentes que 
arribavam nas secas e que 
surgiam nas cartas mal 
escritas que papai lia na 
sala de nossa casa entre 
murmúrios e lágrimas de 
saudades e sonhos de um 
lugar distante e diferente 
do sertão marcado pelos 
seus contrastes de secas e pujança das 
invernadas.

Como não ter prazer em lembrar o 
cheiro da terra molhada nas primeiras 
enxurradas e nos tampos de terra que 
rompiam com a força da babugem que 
vestia de verde os campos e roçados. 
A alegria de colher a água da chuva 
nas biqueiras da casa e usufruir mais 
tempo para brincadeiras uma vez que 
não teríamos que abastecer a casa com 
a água das cacimbas que, à medida que 
avançava o período de estiagem, ia se 
aprofundando em degraus vencidos 
com nossa força de crianças se equi-

librando na lama formada pelos furos 
das surradas latas de querosene Jacaré 
transformadas em vasilhame para o 
transporte do líquido.

Como não ter o sabor da cana caia-
na descascada e degustada a sombra 
das frondosas mangueiras jasmin. 
Roletes que eram consumidos com o 
apetite despertado no intervalo en-
tre as obrigações de casa e de ajuda 
nos afazeres domésticos e escolares 
e que deixavam marcados em braços 
e barrigas os vincos da garapa que 
escorria de nossas bocas inocentes. 
Como não reviver o gosto dos canapus, 
dos trapiás, dos oitis, dos jenipapos, 

das azeitonas, dos cajus 
colhidos nas aventuras de 
subir na árvore sem os li-
mites do perigo. Do assar 
das castanhas e das brin-
cadeiras de bitelo. Dos ba-
nhos de açudes e riachos 
na aprendizagem do nado 
com os cavaletes de tronco 
de bananeira. Das moa-
gens no engenho da Coréia 
com o cheiro impregnado 
do velho motor a diesel, 
do sabor dos alfenins, das 

rapas de gamela, da prosa solta dos 
trabalhadores e cambiteiros, dos voos 
das abelhas de arapuá na festa em tor-
no das colunas de rapadura.

São episódios que, perdidos na po-
eira do tempo, ressurgem como seiva 
que alimenta a vida e mantém acesa 
a capacidade de sonhar e acreditar 
que, como as lembranças da infância 
e adolescência, hoje ainda podemos 
construir outros reinos, possíveis ou 
encantados, como encantados eram os 
reinados que Dona Elvira Paulo asse-
gurava existir nas rugas e franjas do 
Serrote do Quati.

 Se os bichos 
falassem, com 

certeza seríamos 
mais humano   

 São episódios 
que, perdidos na 
poeira do tempo, 
ressurgem como 

seiva que alimenta 
a vida   

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

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaborador Fotolegenda
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Ferramenta oferecerá aos produtors benefícios como visibilidade da produção e facilidade no processo de comercialização

Plataforma vai desenvolver
agricultura familiar no Estado 

Com a iminente decisão de 
Romero Rodrigues (PSD) de não 
mais disputar o Governo do Es-
tado pela oposição – ele deverá 
aliar-se à base governista e dis-
putará cadeira para Câmara 
Federal –, o grupo oposicionista 
se movimenta para lançar Pedro 
Cunha Lima (PSDB) como candi-
dato a governador. O deputado 
Ruy Carneiro crava que até o dia 
15 o anúncio oficial será feito. 

Até o diA 15 
“O meu coração está no que 
eu faço atualmente [pastor e 
diretor da Universidade Ci-
dade Viva], mas o meu futuro 
está nas mãos de Deus”. A 
declaração de Sérgio Queiroz, 
ex-auxiliar da gestão Bolson-
aro, deixa em aberto a possi-
bilidade de ele disputar cargo 
eletivo em 2022. Logicamente, 
com o apoio do atual ocupante 
do Palácio do Planalto.  

Ruy Carneiro (PSDB) negou que es-
tivesse com as malas prontas para em-
barcar no PL, partido ao qual se filiou 
o presidente Jair Bolsonaro. “A impren-
sa é que fez essa mala pra mim. Meu 
plano A é o meu partido. A maioria dos 
partidos querem tutelar a atuação do 
deputado. Eu não fico em partido onde 
eu não tenha 100% de liberdade [de 
opinião]”. E o PL é assim? 

Não fez As mAlAs 

NA hipótese de o mdB sAir dA BAse goverNistA, 
pArtido ficArá rAchAdo quANto às eleições 2022  

“NAs mãos de deus” 

Membro do diretório estadual do MDB, o deputado estadual Raniery Paulino (foto) se mostra inco-
modado com a indefinição sobre os rumos que o partido pretende tomar nas eleições do próxi-
mo ano. Sua fala, na prática, representa uma ‘cobrança’ ao presidente da legenda na Paraíba, 
senador Veneziano Vital do Rêgo. O deputado quer a resposta do presidente para a seguinte 

pergunta: o MDB, enquanto instituição partidária, irá se manter na base do governador João 
Azevêdo? Essa indagação que ele quer ver respondida, oficialmente, é motivada por 

uma questão: a indefinição gera instabilidade na legenda e prejudica a vinda de novos 
filiados e, deste modo, dificulta a formação das chapas proporcionais – de candida-

tos a deputado federal e estadual. Há que se ressaltar que a resposta do partido 
– e do senador – àquela indagação, caso ela seja negativa, não irá alterar a 

convicção já formada pelo deputado e pelo seu pai, Roberto Paulino, que é 
vice-presidente estadual da legenda, quanto ao apoio à reeleição do gover-
nador João Azevêdo. Ambos já declararam que essa decisão não tem volta. 
Ou seja: se o MDB – leia-se o senador Veneziano – optar por outro camin-
ho, a divisão interna estará consolidada, de véspera, podemos assim dizer.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

João Azevêdo foi provocado pela imprensa a co-
mentar declaração do senador Veneziano, segun-
do a qual há sete meses não tinha contato com o 
governador. “Recebo todos que pedem audiência. 
É importante perguntar se ele pediu audiência, é 
essa a questão. Estou à disposição, atendo todos, 
principalmente aliados, pessoas que construíram 
conosco uma eleição em 2018”, respondeu.    

goverNAdor: “receBo todos  
que pedem AudiêNciA comigo”  

Aos olhos dA lei 

por fAltA de provAs 

Quase 500 mil pessoas ainda não tomaram 
a segunda dose da vacina contra a Covid-19 
na Paraíba. Importante alertar que essas pes-
soas, devido à vigência de uma lei aprovada 
na ALPB e regulamentada pelo governo, ficam 
impedidas de frequentar bares, restaurantes, 
cinemas e casas de show, entre outros, porque 
não completaram o esquema vacinal.    

A Procuradoria-Geral da República (PGR) fez o pedido 
e o ministro Edson Fachin, do STF, acolheu e determi-
nou o arquivamento do inquérito contra o ministro do 
Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo. O 
inquérito investigava repasses de dinheiro da empresa 
J&F para políticos do MDB. A PGR não identificou pro-
vas suficientes contra o ex-senador.  
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O governador João Aze-
vêdo participou, ontem, da 
live de lançamento do Sis-
tema de Informação Regio-
nal da Agricultura Familiar 
do Nordeste (Siraf/NE). O 
evento, transmitido nas re-
des sociais e no canal oficial 
do Governo da Paraíba no 
YouTube, apresentou uma 
ferramenta que vai oferecer 
aos agricultores familiares 
benefícios como visibilidade 
da produção e facilidade no 
processo de comercialização. 

Na solenidade de lança-
mento do Siraf/NE, o chefe do 
Executivo estadual ressaltou a 
importância da ferramenta no 
desenvolvimento da agricul-
tura familiar. “Eu tenho cer-
teza absoluta de que nós só 
vamos desenvolver, cada vez 
mais, a agricultura familiar - e 
esta é uma compreensão que 
este Governo tem - quando 
nós entendermos claramente 
que, o que tiver de tecnolo-
gia de ponta, sendo usado em 
todos os segmentos, possa 
também chegar à agricultura 
familiar. Dotar a agricultura 
familiar de todos os meios, 
mecanismos, instrumentos 
para o seu desenvolvimento é 
fundamental”, disse.

“Nós temos buscado na 
Paraíba fazer com que deter-

minados segmentos - que vão 
do artesanato à agricultura fa-
miliar - possam ser inseridos 
neste contexto de tecnologia, 
já que temos um Governo com 
grande competência nesta 
área”, prosseguiu João Azevê-
do, citando diversos investi-
mentos do Governo do Esta-
do na Agricultura Familiar, a 
exemplo da aquisição de ali-
mentos desta modalidade de 
produção e que foram distri-
buídos com famílias carentes, 
além dos incentivos ofereci-
dos pelo Governo do Estado - 
com subsídio alto - aos produ-
tores de leite de cabra.  

Por sua vez, o secretá-
rio de Estado da Agricultura 
Familiar e Desenvolvimento 
do Semiárido (Seafds), Bivar 
Duda, ressaltou que a ferra-
menta integra um conjun-
to de ações adotadas pelo 
Governo do Estado a favor 
do segmento. “Isso parte da 
política pública voltada para 
a agricultura familiar que o 
governador João Azevêdo, 
por meio desta Secretaria, 
vem desenvolvendo. Não po-
demos ter políticas públicas 
se não for em cadeia, desde a 
semente, desde a preparação 
do solo, produção e comer-
cialização”, acrescentou.

O secretário executivo 

da Agricultura Familiar e de 
Desenvolvimento do Semiá-
rido (Seafds), Jonildo Caval-
canti, disse que o Siraf/NE 
trará muitos benefícios para 
a agricultura familiar parai-
bana. “Essa plataforma tem 
vários benefícios para a agri-
cultura familiar, não apenas 
no aspecto de potencializar 
as compras institucionais 
do Governo do Estado e de 
prefeituras do Estado da Pa-
raíba. Essa plataforma abre 
outras vertentes importantes 

para que possamos implan-
tar políticas públicas através 
das informações desse cadas-
tro, a exemplo de produtos e 
de um levantamento mais 
preciso sobre nossos homens 
e mulheres do campo, sobre 
nossa juventude e comunida-
des tradicionais, comunida-
des quilombola”, explicou. 

Participaram ainda da 
solenidade de lançamento 
do Sistema de Informação 
Regional da Agricultura Fa-
miliar do Nordeste o coor-

denador da ferramenta na 
Paraíba, Thiago Leite, e o 
professor Francisco Chagas, 
coordenador regional da pla-
taforma.

A plataforma
Desenvolvido pelo Go-

verno do Rio Grande do 
Norte (RN), o Sistema de 
Informação da Agricultura 
Familiar da Região Nordeste 
oferecerá visibilidade ao que 
é produzido pelo segmento 
em nível regional, fortalecen-

do ainda mais associações e 
cooperativas. 

 Francisco Chagas expli-
cou que o Siraf/NE terá três 
divisões. “São três itens: ca-
dastro de informações, onde 
o agricultor acessa e se cadas-
tra, assim como associações e 
cooperativas. Nesse módulo 
é possível cadastrar todos os 
produtos; acesso público à in-
formação, em que a população 
vai ter acesso ao que é pro-
duzido e onde é produzido; e 
acesso à informação privada, 
que compõe o módulo gestor, 
permitindo o compartilha-
mento de informações estra-
tégicas pelos estados”, disse.

O Siraf/NE é um sistema 
WEB que funciona no formato 
cliente-servidor, de forma que 
todos os estados nordestinos 
tenham acesso ao módulo 
gestor, compartilhando infor-
mações estratégicas.

É, ainda, uma platafor-
ma digital para gestão, mo-
nitoramento e avaliação do 
Programa Alimentos Sau-
dáveis do Nordeste (PAS/
NE), com o objetivo de 
ampliar a participação dos 
agricultores familiares nas 
compras governamentais e 
a possibilidade da abertura 
de seus produtos a outros 
mercados.

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 

Governador prestigia formatura de novos aspirantes a oficial
O governador João Aze-

vêdo participou, ontem, no 
Centro de Educação da Po-
lícia Militar da Paraíba, em 
João Pessoa, da solenidade 
de formatura de conclusão 
do curso de formação de 51 
novos aspirantes a oficial da 
Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar. 

Na PMPB foram forma-
dos 37 aspirantes, sendo um 
do Rio Grande do Norte. Já 
no CBMPB são 14 novos as-

pirantes, dos quais três tam-
bém são do Estado vizinho. 

Na ocasião, o chefe 
do Executivo estadual pa-
rabenizou os formandos 
e ressaltou que os novos 
profissionais ingressam em 
instituições respeitadas na-
cionalmente pela eficiência 
e resultados positivos de 
suas ações. “Vocês são espe-
ciais por concluírem o curso 
em meio a uma pandemia 
e terão uma grande missão 

pela frente, por isso, desejo 
uma carreira de sucesso a 
todos e todas. A Segurança 
Pública da Paraíba foi re-
conhecida pelo Centro de 
Liderança Pública como a 
melhor do Norte/Nordeste 
e tem realizado um trabalho 
integrado com todas as For-
ças que compõem o sistema 
com o objetivo de prestar 
um melhor atendimento à 
população. A Paraíba conta 
hoje com o serviço de UTI 

aeromédico para transpor-
tar pacientes da rede públi-
ca de saúde, um serviço ope-
racionalizado pelo Corpo de 
Bombeiros, demonstrando o 
cuidado, a qualidade e com-
promisso das corporações 
com o povo da Paraíba”, fri-
sou.

O secretário de Estado 
da Segurança e da Defesa 
Social, Jean Francisco Nu-
nes, evidenciou que o in-
gresso dos novos aspirantes 

na Polícia Militar e no Corpo 
de Bombeiros fortalece as 
ações de proteção ao povo 
paraibano. “Esse é mais um 
fruto do trabalho e do pla-
nejamento comandado pelo 
governador João Azevêdo 
no sentido de investir em 
estrutura, tecnologia, mas 
sem descuidar dos recursos 
humanos. Também já está 
em andamento o concurso 
da Polícia Civil para 1.400 
vagas, demonstrando a va-

lorização profissional, seja 
com o ingresso de novos po-
liciais, capacitações, aquisi-
ção de novos equipamentos 
e ascensão funcional, repre-
sentando o reconhecimento 
por parte do Governo”, pon-
tuou. 

O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Euller 
Chaves, explicou que todos os 
formandos atuarão na área 
operacional de diversas re-
giões do Estado. 

João Azevêdo participou da “live” de lançamento do Sistema de Informação Regional da Agricultura Familiar do Nordeste

Foto: Secom-PB
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Outros oito casos estão sob investigação; Prefeitura de São Paulo cancelou o Réveillon devido às incertezas da variante
Agência Brasil

Ministério confirma cinco casos 
da variante Ômicron no Brasil

O Ministério da Saúde 
confirmou ontem cinco ca-
sos da variante Ômicron no 
Brasil – três em São Paulo e 
dois no Distrito Federal. São 
quatro homens e uma mu-
lher, todos vacinados contra a 
Covid-19. Eles estão isolados 
e pelo menos um apresen-
ta sintomas leves. A maioria 
está assintomática.

De acordo com a pasta, 
há ainda oito casos da varian-
te em investigação no país, 
sendo um em Minas Gerais, 
um no Rio de Janeiro e seis 
no Distrito Federal.

“Hoje, temos uma si-
tuação sanitária bem mais 
equilibrada, mas lidamos 
com a imprevisibilidade bio-
lógica desse vírus, que sofre 
mutações. A vigilância em 
saúde está atenta e atuante 
pra que essas variantes se-
jam identificadas e pra que 
se avalie o potencial dessa 
variante complicar o cenário 
pandêmico”, disse o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga.

Réveillon cancelado
O prefeito de São Pau-

lo, Ricardo Nunes, informou 
ontem que a tradicional fes-
ta de Réveillon realizada na 
Avenida Paulista será cance-
lada. “O que pesou muito foi 
a questão da nova variante 
Ômicron”, disse. O anúncio foi 
feito em coletiva de imprensa 
em Nova York.

A cidade de São Paulo 
decidiu também pela conti-
nuidade da obrigatorieda-
de do uso de máscaras em 
ambiente aberto. Segundo o 
prefeito, um estudo realizado 
pela Vigilância Sanitária mu-

nicipal analisou os efeitos da 
chegada da nova variante na 
cidade e estabeleceu que o 
momento atual é de cautela. 

O Governo do Estado de 
São Paulo optou pela mesma 
decisão em relação às másca-
ras. Com relação ao Carnaval, 
o prefeito disse que haverá 
tempo para a melhor tomada 
de decisão.

Máscaras
O governador de São 

Paulo, João Doria, determi-
nou ontem que o uso de más-
caras em ambientes aber-
tos será mantido, devido às 
incertezas sobre o impacto 
do surgimento da variante 
Ômicron. Anteriormente, ha-
via sido anunciada a flexibili-
zação da medida a partir do 
próximo dia 11.

A recomendação foi feita 
pelo Comitê Científico, que 
mencionou os riscos das 
aglomerações em festas de 
Natal e Réveillon.

Em São Paulo, a vacina-
ção contra a Covid-19 regis-
tra 78 milhões de doses apli-
cadas nos 645 municípios 
paulistas; 76,15% da popu-
lação tem esquema vacinal 
completo e 84,7% está com 
uma dose de imunizante.

Sindicato
O Sindicato dos Hospi-

tais, Clínicas e Laboratórios 
do Estado de São Paulo (Sin-
dHosp) se posicionou ontem 
contrário a aglomerações nas 
festas de virada de ano, tema 
que vem sendo debatido pe-
las prefeituras a partir do 
surgimento da variante Ômi-
cron do novo coronavírus. O 
médico e presidente do sin-
dicato, Francisco Balestrin, 

defendeu que a chegada do 
novo ano seja comemorado 
apenas em família.

Com a preocupação em 
razão da Ômicron, a orienta-
ção do SindHosp às unidades 
de saúde é para que redo-
brem a atenção nas consultas 
com pacientes suspeitos [da 
doença], especialmente entre 
os que estiveram no exterior. 
As informações devem ser 
comunicadas às autoridades 
sanitárias.

Desmobilização
Segundo o sindicato, o 

aparato nos hospitais parti-
culares para o atendimento 
de pacientes com Covid-19 
foi desmobilizado, já que 
apenas 14,71% dos leitos clí-
nicos estavam ocupados em 
novembro. A ocupação em 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) teve índice de 20,5%.

Um conjunto de 20 pes-
quisas feitas pelo SindHosp 
durante a pandemia apon-
tou os principais problemas 
enfrentados no combate ao 
novo coronavírus, como a 
falta de médicos (78% dos 
hospitais indicaram essa 
questão nas pesquisas de 
março e abril de 2021); au-
mentos abusivos de preços 
de equipamento de proteção 
individual (61% das insti-
tuições fizeram a reclama-
ção em fevereiro de 2021) 
e dificuldade de reposição 
de estoques de materiais e 
medicamentos (reclamada 
por 58% dos hospitais). Em 
praticamente todas as pes-
quisas, 81% das entidades 
destacaram a falta de profis-
sionais de saúde.

Leia mais na Página 16

Seis vidas salvas

Central contabiliza mais duas 
doações de múltiplos órgãos

Duas  doações  de 
múltiplos órgãos foram 
registradas pela Central 
Estadual de Transplantes 
só ontem, e seis vidas mo-
dificadas através do gesto. 
A primeira retirada acon-
teceu no Hospital de Trau-
ma de Campina Grande, 
durante a madrugada. O 
doador foi um jovem de 21 
anos, que teve como causa 
da morte um traumatismo 
craniano grave. 

Para que a doação 
aconteça, é necessária a 
confirmação da morte 
encefálica, que é feita por 
meio de dois exames clíni-
cos e um exame de imagem, 
em intervalos de tempo di-
ferentes. Além do protocolo 
de morte encefálica fecha-
do, também é preciso a au-
torização da família. 

Após o “sim” dos fami-
liares, foram doados fígado, 
rins e córneas. Os órgãos 
foram encaminhados para 
dois estados diferentes. O 
fígado foi destinado a um 
adolescente de 16 anos do 
Estado de Alagoas. E os rins, 
foram para duas mulheres, 

de 42 e 46 anos, do Estado 
de São Paulo. 

Já a segunda doação 
registrada pela Central 
aconteceu no Hospital de 
Trauma de João Pessoa. O 
doador também foi um ho-
mem, que tinha 47 anos e 
morreu devido a um trau-
ma na cabeça. A família au-
torizou a doação dos múlti-
plos órgãos, que ajudaram a 
salvar três pessoas.

O fígado foi recebido 
por um paraibano de 27 
anos. O rim direito teve 
como receptora uma mu-
lher de 40 anos, do Estado 
de São Paulo, e o rim es-
querdo foi destinado a um 
homem, também paulista, 
de 44 anos.

Nos dois casos, as cór-
neas também foram doa-
das, e encaminhadas para 
o Banco de Olhos. 

“Com essas duas doa-
ções foi possível ofertar 
uma esperança de vida 
nova a seis pessoas. A im-
portância de manifestar-
mos aos nossos familiares, 
em vida, o desejo da doa-
ção de órgãos, salvará ainda 

mais vidas,” pontuou a che-
fe do Núcleo de Ações estra-
tégicas da Central Estadual 
de Transplantes, Rafaela 
Carvalho.

Este ano a Paraíba já 
realizou 266 transplan-
tes de órgãos e tecidos, 
número que representa 
o melhor desempenho 
do Estado nos últimos 20 
anos. Ainda estão na fila, 
308 pessoas à espera de 
uma córnea, três pessoas 
aguardando um coração, 
12, esperando um fígado 
e 185 pessoas precisam, 
atualmente, de um trans-
plante renal. 

“O transplante de ór-
gãos representa a mudança 
de vida de uma pessoa, e 
às vezes, a última esperan-
ça de alguém. O Estado da 
Paraíba tem avançado nos 
transplantes graças à sensi-
bilidade do governador, que 
vem fazendo investimen-
tos significativos na área 
da saúde. Nosso objetivo 
é cada vez mais salvar vi-
das,” disse o secretário de 
Estado da Saúde, Geraldo 
Medeiros.

Atlético é bicampeão brasileiro 
após vitória por 3 a 2 sobre o BA

O Atlético-MG é o Cam-
peão Brasileiro 2021, en-
cerrando um jejum que já 
durava meio século no fu-
tebol brasileiro. O título foi 
confirmado após a vitória, 
por 3 a 2, sobre o Bahia, 
em jogo realizado na noite 
de ontem, na Fonte Nova, 
em Salvador (BA). Com o 
resultado, o Galo chegou a 
81 pontos e não pode mais 
ser alcançado pelos adver-
sários.

O próximo compro-
misso do Alvinegro será no 
domingo, dia 5, às 16h, no 
Mineirão, contra o Red Bell 
Bragantino. A equipe ergue 
a taça de campeão diante 
da torcida mais engajada 
do Brasil, a mesma que re-
gistrou recordes de público 
nesta edição do torneio. O 
triunfo diante do tricolor 
baiano foi o 25° do Atlético 
no torneio e se tornou, ain-
da, o melhor visitante do 
Brasileirão, com 32 pontos 
conquistados fora de casa.

O jogo
O Alvinegro partiu para 

o ataque já no pontapé ini-
cial. A primeira boa opor-
tunidade surgiu logo aos 4 
minutos. Keno tabelou pelo 
meio e bateu da entrada da 
área para Danilo Fernandes 

mandar por cima da meta.
O Bahia deu o troco aos 

13 minutos, após bate re-
bate na área. Éverson apa-
receu bem para ficar com 
a bola. A melhor oportuni-
dade do Galo no primeiro 
tempo foi na marca dos 37 
minutos. Nacho recebeu 
pela direita, invadiu a área 

e bateu forte. Danilo Fer-
nandes conseguiu mandar 
para escanteio.

A equipe baiana levou 
perigo ainda no final da 
etapa inicial. Após tabela 
na entrada da área, Mug-
ni levantou na área para 
Rodriguinho cabecear por 
cima do gol.

Segunda etapa
O Galo voltou sem al-

terações para a segunda 
etapa. Com 3 minutos de 
jogo, Hulk recebeu de Za-
racho e bateu firme. A bola 

desviou no zagueiro Conti 
e saiu pela linha de fundo.

Na jogada seguinte, o 
Bahia desceu em veloci-
dade pela esquerda com 
Raí, que rolou para Rossi, 
mas Arana chegou primei-
ro para mandar pela linha 
lateral.

Aos 16, após cobrança 
de escanteio, Luiz Otávio 
marcou de cabeça e abriu 
o marcador para o time 
da casa. Quatro minutos 
depois, em jogada pela es-
querda Gilberto se livrou 
da marcação e marcou o 
segundo da equipe baiana. 
Foi então que começou a 
reação atleticana!

Cuca mandou a campo 
Sasha e Nathan, nos lugares 
de Vargas e Nacho, respec-
tivamente. E deu certo! Aos 
25, o árbitro marcou pênalti 
em Sasha. Hulk foi para a 
cobrança e diminuiu a di-
ferença.

Dois minutos mais tar-
de, Mariano cruzou da direi-
ta, Keno se livrou do mar-
cador e mandou no ângulo 
para igualar a partida: 2 a 2!

A virada veio! Aos 32, 
Keno, mais uma vez, rece-
beu de Nathan na entra-
da da área e mandou uma 
bomba para estufar as re-
des do Bahia. Galo 3 a 2!

O tema da educação 
sexual segue sendo, ain-
da em 2021, um tabu para 
muitas famílias e espaços. 
A falta de diálogo sobre o 
tema que vai além das re-
lações sexuais, pode causar 
danos aos mais jovens. Com 
aumento de contaminados 
entre as faixas etárias de 13 
a 25 anos, a média de novos 
casos de HIV representa 
uma preocupação para os 
especialistas e para a saú-
de pública, principalmente 
porque muitos se conta-
minam, não possuem o 
diagnóstico e aumentam a 
possibilidade de alta trans-
missibilidade.

Para resolver o proble-
ma, a saída é, para Gaê, en-
trevistado do Giro Nordes-
te de ontem, o diálogo com 
a juventude, cada dia mais 

exposta ao HIV e doenças 
sexualmente transmissí-
veis.

“A gente precisa enten-
der que podemos ser ‘crin-
ges’, eu não preciso ser jo-
vem para falar com jovem. 
Não tem mistério porque 
nós temos que entender 
que o jovem é jovem, quer 
experimentar, que signifi-
ca, necessariamente, risco. 
Se a gente tenta fazer com 
que o jovem não corra risco, 
a gente mata a essência da 
juventude porque a pessoa 
está se construindo, vai ex-
perimentar várias formas 
de ser, de se relacionar, se 
não reconhecermos isso, o 
diálogo não flui”, destacou 
o cantor que é soropositivo.

A ciência avança dian-
te de medicamentos e tra-
tamentos mais potentes 
contra o vírus e que permi-
te que as pessoas soropo-
sitivas consigam conviver 

bem, com saúde. Por isso, 
a necessidade de tornar o 
tema presente no cotidiano 
social. Para Gaê, os adultos 
não podem e nem devem 
impedir que os jovens vi-
vam sua juventude, mas o 
alerta é uma responsabili-
dade que deve existir.

“Não temos o direito 
de impedir, mas temos res-
ponsabilidade, enquanto 
comunidade, com a juven-
tude. Precisamos [conver-
sar] para saber quais riscos 
eu permita que a juventude 
corra”, ressaltou.

Além de cantor,  Gaê é 
consultor em Comunica-
ção e Saúde. Desenvolveu 
o Projeto “Boa Sorte” com 
reconhecimento interna-
cional do Unaids-ONU, é 
roteirista do documentá-
rio “Cartas para além do 
Muro”, disponível na Net-
flix, e do projeto “Deu Posi-
tivo e Agora?”, da ONU.

Para evitar o HIV, é preciso 
diálogo com público jovem

Após o “sim” dos familiares, foram doados fígado, rins e córneas, sendo os órgãos encaminhados para dois estados diferentes

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

Com o resultado, o 
Galo chegou a 81 
pontos e não pode 
mais ser alcançado 
pelos adversários

Foto: Secom-PB
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A meta do programa Opera Paraíba foi atingida. A previsão 
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Orla receberá ações de conscientização, preservação e educação ambiental; programa será lançado segunda-feira

Sudema amplia para nove 
cidades o Projeto Praia Limpa
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A Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema) lançará, na 
próxima segunda-feira (6), a 
edição 2022 do Projeto Praia 
Limpa, que este ano se esten-
derá a outros municípios do 
Litoral paraibano. O lança-
mento será realizado em uma 
solenidade na Fundação Casa 
de José Américo, localizada no 
bairro do Cabo Branco, em João 
Pessoa, a partir das 9h, com 
vagas limitadas a convidados e 
representantes de instituições 
parceiras.

O Projeto Praia Limpa tem 
o objetivo de realizar um traba-
lho de conscientização, preser-
vação e educação ambiental. As 
ações consistem em abordagem 
a banhistas, proprietários de 
bares e restaurantes e motoris-
tas, com orientações e distribui-
ção de sacolas biodegradáveis 
e lixocar.

Nesta edição, uma das 
grandes novidades é a expan-
são do projeto para outras ci-
dades, por meio de parcerias 
firmadas entre a Sudema e as 
Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente dos municípios cos-
teiros. As praias de Pitimbu, 

Mataraca, Marcação, Baía da 
Traição, Lucena, Cabedelo, Rio 
Tinto, Conde e João Pessoa rece-
berão as ações do projeto sem-
pre nas sextas-feiras e sábados 
até fevereiro do ano que vem. 

Outra novidade será o cur-
so de capacitação voltado para 
os profissionais das redes de ho-
telaria, turismo, marinas e cata-
marãs, com o objetivo de tratar 
sobre a importância da gestão e 
do descarte correto de resíduos 
nesses locais, bem como sobre 
o regramento das unidades de 
conservação marinhas do esta-
do. As inscrições serão lançadas 
durante o evento.

Além das gestões muni-
cipais, estão juntos no projeto 
instituições parceiras como a 
Cagepa, Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur), ONG Guajiru, 
InPact, Capitania dos Portos, 
Batalhão Ambiental, Bombei-
ros, além da Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB), por meio 
do Projeto Mares Sem Plástico.

O evento de lançamento 
contará com a apresentação 
cultural do Grupo de Percussão 
Bate com Lata, da Emlur, e com 
a participação de representan-
tes de instituições parceiras. Praia do Cabo Branco, em João Pessoa, é uma das que receberá a visita das equipes do Projeto Praia Limpa, promovido pela Sudema em parceira com outros órgãos

Foto: Edson Matos

Papai Noel dos Correios

Mais de mil cartinhas ainda 
esperam por adoção na PB

A campanha Papai Noel 
dos Correios na Paraíba está 
na sua terceira semana e mui-
tas cartinhas esperam por 
algum padrinho para tirar 
sonhos do papel. Em todo o 
Estado, 1,2 mil cartinhas ainda 
estão disponíveis para adoção. 
Para quem quiser participar 
da campanha e adotar uma 
cartinha ainda dá tempo: o 
prazo final para adoção e en-
trega dos presentes é até o dia 
10 de dezembro.

Em João Pessoa , Campi-
na Grande, Patos, Monteiro e 
Sousa, as cartinhas físicas es-
tão a disposição nos pontos 
de apadrinhamento. Ainda é 
possível adotar no formato on-
line através do blog do Papai 
Noel dos Correios.

As cartas que atendem 
aos critérios estabelecidos 
da campanha são lidas, ca-
dastradas e disponibilizadas 
para apadrinhamento. A cam-
panha contempla as cartas de 
estudantes das escolas da rede 

pública (até o 5º ano do ensi-
no fundamental) previamente 
selecionadas pelas secretarias 
de Educação do estado e dos 
municípios participantes, 
além das cartas das crianças 
da sociedade, com até 10 anos 
de idade, e que escrevem dire-
tamente ao Papai Noel ou pelo 
blog da campanha (https://
blognoel.correios.com.br)

Como adotar no formato 
on-line – Para adotar, é simples 
e fácil. A adoção on-line pode 
ser feita em todo o Estado por 
meio do endereço https://
blognoel.correios.com.br/. 
Na página, é preciso clicar em 
“Adoção On-line” e seguir os 
passos indicados pelo siste-
ma. Será necessário escolher 
a localidade para visualizar as 
cartinhas disponíveis em cada 
cidade ou município.

A entrega de presentes 
deverá ser feita presencial-
mente, no mesmo local onde 
o padrinho adotou a cartinha 
física, ou no ponto de entrega 

mais próximo da localidade in-
dicada no blog. O atendimento 
presencial será realizado com 
atenção aos protocolos de se-
gurança – uso de máscaras e 
distanciamento –, para evitar 
aglomerações.

As datas, locais e horários 
de atendimento dos pontos de 
adoção e de entrega dos presen-
tes podem variar em cada Esta-
do. Todas as informações estão 
disponíveis no endereço https://
blognoel.correios.com.br/

Através do QR Code acesse as 
cartinhas disponíveis para serem 

adotadas na Campanha Papai 
Noel dos Correios

Prazo final para adoção e 
entrega dos presentes do 
Papai Noel dos Correios é o 
próximo dia 10 de dezembro

Foto: Marcus Russo
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Ação social visitou várias cidades paraibanas e realizou 
4.469 atendimentos; amanhã, estará em Itabaiana

Caravana da 
Rede Cuidar 
estará hoje em 
Mamanguape

A Caravana da Rede Cui-
dar, chegou ontem, na cidade 
Guarabira, a 11ª visitada pela 
ação. Hoje, ação social esta-
rá em Mamanguape e ama-
nhã será em Itabaiana, onde 
acontecerá o encerramento. 
A caravana, promovida pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), já passou por Monteiro, 
Princesa Isabel, Itaporanga, 
Cajazeiras, Sousa, Catolé do 
Rocha, Pombal, Patos, Picuí e 
Queimadas. Até agora, já fo-
ram 4.469 atendimentos. 

A cidade de Queima-
das, a 140 km de João Pes-
soa, estreou na Caravana, na 
quarta-feira (1º), na Escola 
Estadual Francisco Ernesto, 
para pacientes de 26 muni-
cípios da 3ª e 15ª Regiões 
de Saúde: Queimadas, Catu-
rité, Boqueirão, Cabaceiras, 

Umbuzeiro, Natuba, Alcantil, 
Barra de Santana, Barra de 
São Miguel, Gado Bravo, Santa 
Cecília, Aroeiras, Riacho de 
Santo Antônio, São Domingos 
do Cariri, Alagoa Grande, Ala-
goa Nova, Areial, Areia, Arara, 
Algodão de Jandaíra, Espe-
rança, Lagoa Seca, Matinhas, 
Montadas, São Sebastião de 
Lagoa de Roça e Remígio.

Andressa Francisco, 
de Caturité, tem 24 anos, 
está com cinco meses de 
gestação de trigêmeos. “Na 
primeira ultrassonografia 
viram que eram gêmeos. Na 
terceira, descobriram que 
tinha mais um. Eu e o meu 
marido ficamos assustados, 
porque a gente queria muito 
um filho, mas, logo três, de 
uma vez?”, brincou.

Ela contou que veio para 

a Caravana porque a gravidez 
é de alto risco e no pré-natal, 
ela foi encaminhada para a 
ação, onde assistiu palestra e 
passou por diversos atendi-
mentos, no Hospital Regional 
de Queimadas.

A peque-
n a  V i t ó r i a 
Ângela, de 3 
anos,  mora 
em Ligeiro, 
no município 
de Queima-
das. Ela tem 
paralisia ce-
rebral e está 
com luxação 
no quadril. Foi atendida na 
ortopedia, da Caravana da 
Rede Cuidar, que fez o enca-
minhamento da criança para 
fazer o tratamento no Hospi-
tal Arlinda Marques.

“Não tenho palavras para 
agradecer por esse momento 
onde minha filha foi muito 
bem atendida e será acompa-
nhada por especialistas. Estou 
muito feliz e parabenizo a to-

dos da equi-
pe”, destacou 
a mãe, Luciana 
Gomes.

A ortope-
dia é a grande 
novidade da 
caravana des-
te ano e o co-
ordenador de 
Pediatria da 
Rede Cuidar, 

Cláudio Régis, avalia como 
um grande ponto positivo da 
ação em 2021.

 “A Caravana começou a 
funcionar somente com tria-
gem e, depois, busca ativa 

em cardiologia pediátrica. 
E a gente sempre entendeu 
que esse mesmo modelo se 
aplicaria a outras especia-
lidades, a exemplo da orto-
pedia que tem uma deman-
da imensa no nosso Estado”, 
pontuou. Ele acrescentou 
que “a caravana deste ano 
nem terminou ainda, mas, já 
podemos afirmar, categorica-
mente, que trazer o serviço 
de ortopedia foi uma decisão 
mais do que acertada”.

 O secretário de Saúde de 
Queimadas, Josué Casimiro, 
esteve no local da Caravana da 
Rede Cuidar  e destacou que, 
com a pandemia, ficou uma 
grande demanda reprimida. 
“Outro detalhe que quero des-
tacar é a parceria que há en-
tre o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Saúde e 

os municípios. Tudo isso com 
uma só intenção que é bene-
ficiar a população”, declarou.

José Matheus Barbosa, 
de oito anos, da cidade de 
Esperança, é atendido pela 
caravana desde que nasceu. 
Com 15 dias de nascido, fez 
cirurgia do coração e, desde lá, 
é acompanhado pela caravana. 
Desta vez, foi para o ortopedis-
ta. Está com encurtamento na 
perna direita. O médico reco-
mendou fisioterapia.

“Só tenho a agradecer 
por tudo que a caravana tem 
feito pela saúde do meu fi-
lho, em todos esses anos, e 
também das outras crianças 
que, mesmo morando lon-
ge, são muito bem atendidas 
aqui com tudo que têm di-
reito”, ressaltou a mãe, Ana 
Paula da Silva.

Cidades
Com Guarabira ontem, a 
Caravana da Rede Cuidar 

somou 11 cidades visitadas.

Cores e luzes

Ônibus temáticos de Natal circulam 
nos principais corredores da capital

Levar o espírito natali-
no aos principais corredores 
da cidade. É com este objeti-
vo, que a Prefeitura de João 
Pessoa, através da Superin-
tendência Executiva de Mo-
bilidade Urbana (Semob-JP) 
e do Sindicato das Empresas 
de Transporte Coletivo Ur-
bano de Passageiros (Sintur) 
colocou em circulação, ontem 
à noite, 30 ônibus adesivados 
com temáticas natalinas e or-
namentados com iluminação 
de lâmpadas de led.

O prefeito Cícero Lucena 
esteve na Lagoa acompanhan-
do a iniciativa de perto, quando 
três dos veículos personaliza-
dos permaneceram estaciona-
dos à disposição da população, 
para que confiram de perto os 
ônibus e registrem este mo-
mento especial. Os visitantes 
também tiveram acesso ao 
Papai Noel que esteve presente.

De acordo com George 
Morais, superintendente da 

A Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Ur-
bana (Emlur) está reali-
zando um trabalho preven-
tivo no entorno do córrego 
de Mandacaru para evitar 
o alagamento nas residên-
cias próximas, no período 
de chuvas de verão. 

Os agentes da equipe 
aquática estão executan-
do serviços de capinação e 
retirada de entulhos para 
evitar a obstrução da tubu-
lação que passa por baixo 
do asfalto, possibilitando o 
escoamento da água.

O superintendente 
da Emlur, Ricardo Veloso, 
destaca a necessidade da 
consciência ambiental da 
população, devendo evi-
tar o descarte irregular de 
resíduos. 

“Quando as pessoas 
descartam pneus, produ-
tos de plástico e até mobi-
liário próximo a córregos 
ou barreiras, isto obstrui o 
fluxo de água, o que pode 

causar prejuízos como des-
lizamento das barreiras ou 
alagamentos dos córregos”, 
explica.

Os serviços estão sen-
do executados em Man-
dacaru, entre as avenidas 
Airton Senna e Tancredo 
Neves. 

“Iniciamos o trabalho 
nesta quinta-feira e esta-
mos retirando todos os en-
tulhos para prevenir alaga-
mentos, com as possíveis 
chuvas de verão. Até ago-
ra, a equipe já encontrou 
pneus e cadeiras”, comenta 
o monitor da equipe aquá-
tica, Joseilton da Silva.

No início da semana, 
a equipe aquática realizou 
serviços na escadaria da 
Avenida João Úrsula, no 
bairro Cristo Redentor. A 
escadaria serve para ate-
nuar a força da água ao 
escorrer, evitando danos 
ao calçamento. Foi feita a 
capinação e a retirada e 
entulhos, no local.

Emlur faz limpeza em 
córrego de Mandacaru

Limpeza do córrego visa evitar alagamentos com as chuvas de verão

Semob-JP, esta ação também 
faz parte do Projeto Natal dos 
Sentimentos, organizado pela 
gestão municipal, e ocorrerá 
ao longo de todo o mês de 
dezembro.

"Esta é mais uma das 
atividades que a Prefeitura 
encontrou, em parceria com 
os empresários do transporte 
público, para levar este mo-

mento lúdico aos usuários 
do transporte público. Sem 
sombra de dúvidas, algo que 
alivia e alegra a rotina árdua 
dos usuários de ônibus, prin-
cipalmente, o público infantil", 
ressaltou George Morais.

 O presidente do Sintur, 
Izac Moreira, explica que os 
ônibus temáticos serão de li-
nhas diversas, mantendo alter-

nância para que a maior parte 
delas seja contemplada. "Os 
30 veículos vão circular pelos 
principais corredores, como 
Epitácio Pessoa, Cruz das Ar-
mas, Pedro II, entre outros. A 
iluminação de lâmpadas de led 
será alternada entre as linhas, 
para que consigamos alcançar 
o maior número delas possí-
vel", explicou Izac.

Ônibus foram 
adesivados com 
temática natalina 
e receberam 
ornamentação 
com iluminação de 
lâmpadas de led

Foto: Secom-JP

Entregue primeiro abrigo climatizado de JP
O prefeito Cícero Lucena en-

tregou, na manhã de ontem, o 
primeiro abrigo de ônibus climati-
zado de João Pessoa, que já está 
disponível à população. O espaço, 
que foi construído por meio de 
uma parceria público-privada com 
o empresário Roberto Santiago, 
proprietário do Manaíra Shopping, 
fica localizado na Avenida Flávio Ri-
beiro Coutinho (Retão de Manaíra).

De acordo com Cícero, a ideia 
do espaço é garantir mais segu-
rança e conforto aos usuários do 
transporte público. “Essa unidade 
de acolhimento de passageiros tem 

ambiente climatizado, com espa-
ço para as pessoas se sentarem, 
agora na pandemia com o devido 
protocolo de distanciamento, com 
as informações tecnológicas de em 
quanto tempo passará o ônibus e 
a linha que a pessoa é usuária”, 
destacou.

Além de climatizado, o novo 
abrigo é espaçoso, comportan-
do 16 pessoas sentadas na área 
externa, 40 pessoas sentadas na 
área interna e dois cadeirantes. 
Coberto, os usuários permanece-
rão protegidos da exposição do sol 
ou chuva, além disso, um monitor 

estará informando, em tempo real, 
os horários e linhas que estarão 
passando pelo local.

Segundo o superintendente 
da Semob-JP, George Moraes, 
o intuito é expandir o obrigo 
climatizado para outras áreas 
da cidade. “Vamos continuar 
conversando com o empresariado 
para que a gente possa buscar 
implantar abrigos assim em ou-
tros bairros”, contou.

Entre as linhas de ônibus que 
passam pelo local estão: 600, 601, 
602, 604, 1001, 5100, 5600, 5603 
e a T003. 

População de cidades do interior recebe atendimento médico de profissionais de várias especialidades, como a pediatria

Foto: Secom-PB

Foto: Secom-JP
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Jonatas da Silva foi preso na casa de sua avó, em João Pessoa; ele é investigado por mais quatro homicídios

O segundo suspeito de 
assassinar um policial pe-
nal foi preso por agentes da 
Delegacia de Crimes contra 
o Patrimônio de João Pes-
soa. Jonatas da Silva Souza, 
de 33 anos, foi localizado na 
manhã de ontem na casa da 
avó, no bairro Jardim Veneza, 
na capital. Ele não ofereceu 
resistência ao receber voz 
de prisão, sendo levado para 
a Central de Polícia, e ontem 
mesmo foi transferido para 
um presídio da capital.

O latrocínio
O policial penal José 

Derlano da Silva Bezerra foi 
assassinado na manhã de 
23 de junho de 2019, na Rua 
Odon Bezerra, centro de João 
Pessoa. Outro envolvido no 
crime, identificado por Edil-
son, também foi preso e já 
está recolhido no Presídio de 
Segurança Máxima PB1.

O delegado João Paulo 
Amazonas, da Delegacia de 
Crimes Contra o Patrimô-
nio, disse que os policiais 
cumpriram dois mandados 
judiciais contra Jonatas, que 
é investigado também por 
homicídios em Bayeux e em 
Sapé. Segundo o delegado, 
no dia 25 de outubro deste 
ano, imagens de câmeras de 
segurança mostram o mo-
mento em que Jonatas come-
te um homicídio no interior 
de uma sucata, na cidade de 
Bayeux.

Um fato que chamou a 
atenção da polícia, segundo o 
delegado, foi que no momen-
to da prisão, o suspeito usava 
a mesma bermuda identifi-
cada no dia do homicídio em 
Bayeux.  “As diligências con-
taram com o apoio do Siste-
ma Penitenciário da Paraíba”, 
concluiu João Paulo.

O policial penal foi mor-
to ao ser abordado pela du-
pla quando caminhava pela 
Rua Odon Bezerra. Ele ainda 

tentou reagir, sendo balea-
do, inclusive, quando estava 
no chão. Em seguida, os sus-
peitos pegaram a arma do 
policial. “Esse elemento é de 
extrema periculosidade”, re-
velou o delegado, referindo-
se a Jonatas.

João Paulo Amazonas 
disse que, apesar de imagens 
mostrarem os crimes come-
tidos por Jonatas, tanto em 
Bayeux - quando matou uma 
pessoa num ‘ferro velho’ - e 
também o policial penal, ele 
negou todos os crimes. 

Com a prisão de Jona-
tas, a Delegacia de Proteção 
à Pessoa fará um levanta-
mento de todos os crimes 
praticados pelo acusado, 
como também de seu primo, 
pois os dois sempre agiam 
juntos. 

“A população pode aju-
dar a polícia a desvendar 
crimes ligando para o 197 
(Disque Denúncia)”, lembrou 
o delegado de Crimes Contra 
o Patrimônio.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Segundo suspeito da morte 
de policial penal é localizado

Professor é vítima de sequestro

Presos envolvidos em estupros

‘Bike’ de R$ 40 mil 
é recuperada

Trio é flagrado com drogas em Cabedelo

Quatro suspeitas de sequestrar um 
professor de 65 anos foram presas 
pela Polídcia Militar, em Campina 
Grande. Com eles foi apreendido 
um revólver calibre 38. O sequestro 
aconteceu por volta das 21h de quar-
ta-feira (10), no bairro Bela Vista, em 
Campina Grande, no momento que 
ele chegava em sua residência. Os 
quatro bandidos estavam armados e 

seguiram com a vítima pelas ruas da 
cidade. A PM foi acionada, através 
do CIOP e passou a diligenciar. Ao 
localizar o veículo os policiais segui-
ram até o bairro da Prata onde hou-
ve a abordagem. Segundo a polícia, 
o professor foi ferido com uma coro-
nhada na cabeça. Os detidos são do 
bairro Pedregal e foram conduzidos 
para a Central de Polícia.

A Polícia Civil da Paraíba prendeu 
na noite da última quarta-feira, 
dois homens envolvidos com atos 
de violência contra a mulher. A 
‘Operação Mulieribus’ foi desenca-
deada pela 12ª Delegacia Seccio-
nal de Polícia Civil (12ª DSPC). O 
primeiro homem preso já tem con-
denação definitiva pelo crime de 
estupro de vulnerável. Ele tem 51 
anos, é natural de Campina Grande, 
mas estava foragido no município 

de Lagoa de Roça, onde foi preso. 
A segunda prisão foi em flagrante 
delito, de um homem suspeito de 
cometer lesão corporal em contexto 
de violência doméstica, na cidade 
de Esperança. Os dois presos estão 
à disposição da justiça. 

Operação Mulieribus
O nome dado à operação é uma 
expressão do Latim, que traduzida 
significa ‘mulheres’. 

Uma bicicleta avaliada em R$ 40 
mil foi recuperada pela Polícia Ci-
vil na cidade de Alagoinha e um 
homem que estava com o veículo 
foi preso por receptação. O dele-
gado João Paulo Amazonas infor-
mou que a bicicleta foi furtada 
no dia 17 de outubro deste ano 
no bairro de Tambaú, em João 
Pessoa. A ocorrência mobilizou as 
redes sociais para sua localização, 
devido ao alto custo e por se tra-
tar de um objeto especial. A bici-
cleta furtada é uma Cannondale 
(fibra de Carbono) de alto padrão. 
Ela estava em posse de um re-
ceptador em Alagoinha, já com a 
numeração raspada e pintada de 
outra cor, para dificultar o rastreio 
e identificação. “As investigações 
continuam, no sentido de identifi-
car a rede criminosa que envolve 
esse tipo de comércio paralelo”, 
disse o delegado.

Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e do Núcleo de Repressão Qualificada de Cabedelo, prenderam um homem 
e duas mulheres por tráfico de drogas. Segundo o delegado Bruno Victor, titular da DRE, as prisões aconteceram na Comunidade 
Oceania, bairro do Jacaré, em Cabedelo. No local foram apreendidos aproximadamente dois quilos de maconha, dezenas de em-
balagens com a droga fracionada e outros instrumentos característicos do tráfico ilícito. “Interessante ressaltar que, neste mesmo 
local, há alguns meses, foi preso o companheiro, de uma das presas, pelo mesmo delito. Os investigados foram autuados em 
flagrante deito pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico”, destacou Bruno Victor.

Curtas
Foto: Divulgação

Mesmo sendo flagrado por câmeras de segurança, Jonatas da Silva negou ter cometido os assassinatos 

Morte de adolescente

Motorista é condenado a pena de 30 
anos de reclusão em Mamanguape

O caminhoneiro Josué 
Cabral dos Santos foi con-
denado a 30 anos de prisão 
pelo estupro e morte da es-
tudante Karolina Oliveira 
Gomes, de 16 anos. A sessão 
que durou mais de dez horas 
aconteceu na quarta-feira 
(1º) no Fórum de Maman-
guape, presidida pela juíza 
Brunna Melgaço Alves. O 
Ministério Público foi re-
presentado pela promotora 
Juliana Salmito. Familiares e 
amigos da vítima acompa-
nharam a sessão.

O corpo de Karol, que 
residia em Goianinha, no Rio 
Grande do Norte, foi encon-
trado no dia 6 de agosto de 
2019, às margens da estrada 
de acesso a Capim, Litoral 

Norte da Paraíba. Estava des-
pido, com sinais de estupro, 
estrangulamento e golpes 
de faca, conforme a perícia. 
A adolescente morava com a 
família e passou 24 horas de-
saparecida após sair de casa 
para imprimir um trabalho 
da escola em uma lan house, 
segundo os pais da jovem.

A sessão foi iniciada 
com a leitura da denúncia 
do Ministério Público. Em 
seguida, dois policiais civis 
da Paraíba foram ouvidos 
pelos jurados, seguidos 
pelos pais da vítima e o 
ex-namorado de Karol. O 
caminhoneiro também foi 
ouvido. A promotora Juliana 
Salmito pediu a condenação 
por homicídio triplamente 

qualificado e estupro da ví-
tima. Ao fim dos depoimen-
tos, os jurados decidiram 
pela condenação, fixada em 
30 anos. O réu está recolhi-
do a um presídio de João 
Pessoa. Ele ainda pode re-
correr da sentença.

O caso
Karol desapareceu no 

dia 5 de agosto de 2019, 
quando saiu de casa à noite, 
em Goianinha. Após o de-
saparecimento, teve início 
a investigação. Câmeras 
de segurança registraram 
a adolescente caminhando 
próximo a um posto de com-
bustíveis, quando foi abor-
dada por Josué Cabral, que 
hoje tem 35 anos. As inves-

tigações apontaram que ela 
foi levada pelo homem até 
uma estrada carroçável em 
Capim, onde foi violentada, 
estrangulada e esfaqueada 
até a morte. 

O corpo foi encontrado 
no dia 7 de agosto. Exames 
confirmaram a violência 
sexual e a investigação con-
firmou o trajeto percorrido 
pelo caminhoneiro, graças 
ao celular da vítima, que foi 
recolhido pelo caminhonei-
ro e vendido a um terceiro, 
que indicou Josué como 
autor da venda. Além dis-
so, foram recolhidos fios de 
cabelo da vítima no cami-
nhão de Josué. Ele foi preso 
na cidade de Custódia, em 
Pernambuco.

Um homem identifi-
cado por Ayslland Alves 
Guimarães, 33 anos, foi 
preso por uma guarnição 
do 50 BPM acusado de fur-
tar motos do estaciona-
mento onde funciona um 
telemarketing.

Segundo o tenente-
coronel Marcos Barros, 

o ladrão agia sempre no 
mesmo dia da semana - às 
quartas-feiras. “Imagens 
de câmeras da localidade 
foram importante para a 
identificação dele”, disse.

Nessa quarta-feira 
(10) houve o flagrante, a 
prisão e a recuperação de 
motos furtadas.

Homem é preso após 
furtar várias motos

Ayslland agia sempre nas quartas-feiras; roubava e escondia as motos
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Foto: Divulgação
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Previsão era atingir o objetivo estabelecido até o fim de dezembro, mas a marca foi ultrapassada um mês antes

Opera Paraíba bate meta de 
12 mil cirurgias antes do prazo

O governador João 
Azevêdo anunciou, ontem, 
o cumprimento da meta es-
tabelecida para o programa 
Opera Paraíba. A previsão 
inicial seria atingir 12 mil 
cirurgias até o fim de de-
zembro, mas a marca já foi 
ultrapassada. Desde o início 
do funcionamento, o Estado 
realizou nos 223 municí-
pios, 12.434 cirurgias.

O programa foi retomado 
em agosto, após a diminuição 
das internações causadas pela 
Covid-19. Nos últimos quatro 
meses, foram realizadas mais 
de 10 mil cirurgias contem-
plando todas as regiões da 
Paraíba. As especialidades 
oferecidas são de cirurgia 
geral, ginecológica, urológica, 
oftalmológica e da otorrino-
laringologia. Além do público 
adulto, o programa também 
passou a contemplar crianças 
e adolescentes.

Após o retorno, o Opera 
Paraíba também ganhou um 
reforço na realização dos 
procedimentos. Com a inau-
guração do bloco cirúrgico 
do Hospital de Clínicas, em 
Campina Grande, a unidade 
passou a integrar a rede de 
hospitais participantes do 
programa, e vem realizando 
cirurgias diariamente. Fo-
ram quase 2 mil interven-
ções cirúrgicas registradas 
no hospital só nos últimos 
dois meses. O objetivo do 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Litoral Norte 

Réveillon

Areia

JOãO PEssOA

O Natal dos Sentimentos começa 
hoje, em três polos de João Pessoa. A 
festa natalina conta com apresenta-
ções de música, teatro e outras per-
formances artísticas, e acontece até o 
Natal, dia 25 de dezembro. A celebra-
ção será dividida em polos no Parque 
Solon de Lucena, Praça da Indepen-
dência e Busto de Tamandaré. As 
apresentações artísticas acontecem 
também nas igrejas São Francisco, da 
Misericórdia, das Mercês e na Catedral 
de Nossa Senhora das Neves.

Pilões

Até o momento, 64 municípios paraibanos decidiram cancelar as festas de Réveillon. A informação 
foi repassada pela Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup). Os gestores tomaram 
a decisão em comum acordo com autoridades sanitárias, após o surgimento de uma nova variante da 
Covid-19. O presidente da Famup, George Coelho, parabenizou os prefeitos pela decisão tomada e afirmou 
que é fundamental seguir as recomendações da ciência. Ele destaca que a vacinação vem avançando e 
que os gestores têm feito o dever de casa, seguindo todas as medidas sanitárias para combater o vírus. 

Com aproximadamente 60 quilômetros de praias, o Litoral Norte paraibano 
caracteriza-se por rios, falésias e preservação da Mata Atlântica. A região também é 
conhecida pela existência de aldeias dos índios potiguaras, preservando a história e 
tradição das tribos. Para facilitar o acesso de turistas e visitantes, o Governo do Esta-
do investiu na construção e pavimentação de rodovias que dão acesso às cidades de 
Lucena, Baía da Traição, Mamanguape e Mataraca, esta última faz divisa com o Estado 
do Rio Grande do Norte.

Para celebrar o período natalino repleto de luz e esperança a Associação de Turismo Rural e Cultural 
de Areia - PB (Atura) está realizando o Natal Rural Iluminado. Os empreendimentos associados iniciaram a 
programação no dia 26 de novembro e segue até o final de dezembro, em uma extensa programação com foco 
no tema rural. Hoje é a vez do Engenho Triunfo abrir as suas portas e receber os visitantes na festa do Natal 
Iluminado. Tudo está sendo preparado com muito carinho pelos proprietários do engenho, que prepararam 
um cardápio especial para a noite, com direito a degustação de cachaças, petiscos e frios. Cada participante da 
festa levar deverá levar um quilo de alimento para ser doado para a campanha do Natal Sem Fome do município. 
Na abertura do Natal Rural Iluminado, foi realizada uma carreata de Mamãe Noel, Papai Noel e os Elphos que 
farão visitas aos empreendimentos participantes. 

Pertinho da Vila Pau D’arco, zona rural de Pilões, a família Targino abriu 
as portas para o turismo e oferece o turismo de experiência para quem visita. 
Com produção artesanal de licores, passeio na Fazendinha Targino’s e colheitas 
de frutas, o patriota da família, senta com os visitantes e faz uma contação de 
história da família. O pôr do sol é algo encantador no local, ele conta com a vista 
de 360°, e é apreciado com um clima ameno de 19º acompanhado com mesa de 
frios e um delicioso vinho ou café. Tudo por agendamento através do telefone 
(83) 998448928.

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

O Hospital Geral de Ma-
manguape (HGM), que integra 
a rede hospitalar do Estado, 
recebeu o título de Hospital 
Amigo da Criança (IHAC). A 
iniciativa é um selo de qua-
lidade conferido pelo Minis-
tério da Saúde aos hospitais 
que cumprem a Portaria Nº 
1.153/2014, cujo objetivo é 
mobilizar os funcionários dos 
estabelecimentos de saúde 
para que mudem condutas 
e rotinas e adotem práticas 
que promovam o aleitamento 
materno exclusivo desde as 
primeiras horas de vida, e o 
fortalecimento do cuidado aos 
recém-nascidos nas unidades 
neonatais. 

A solenidade comemora-
tiva aconteceu, ontem, com o 
descerramento da placa. Na 
ocasião, o secretário de Saúde, 
Geraldo Medeiros, destacou o 
valor do título para evolução 
da assistência materno-infan-
til no Estado. “Esse selo esti-
mula uma mudança de com-
portamento necessária, com 
valorização do parto normal e 
incentivo ao aleitamento ma-
terno, fatores determinantes 
para diminuir a morbimorta-
lidade tanto materna quando 
neonatal”, ressaltou. 

Geraldo Medeiros elo-

giou a estatística de incidência 
de partos normais no HGM, 
a menor da Paraíba. “Em no-
vembro, 71% dos partos reali-
zados no HGM foram normais. 
Isso reforça o compromisso 
com a saúde e demonstra que 
os profissionais da unidade 
compreendem a exata dimen-
são da importância do parto 
normal”, observou. 

Sobre a assistência ofe-
recida no HGM, o diretor da 
unidade, Daniel Gonçalves, 
citou o compromisso com 
as melhorias. “Conhecemos 
nossas fragilidades e temos 
trabalhado para melhorar 
nossos índices e ofertar um 
cuidado com ética, seguran-
ça e de maneira humanizada”. 
Ele mencionou o aprimora-
mento do parque tecnológi-
co da unidade, o que reflete 
na qualidade da assistência 
aos pacientes: “Temos uma 
Unidade de Terapia Intensiva 
bem equipada, com leitos no-
vos para ofertar o melhor tra-
tamento aos nossos usuários”.

A Paraíba já conta com 
16 hospitais com o título 
Hospital Amigo da Criança. 
A iniciativa é uma estratégia 
de intervenção na assistên-
cia hospitalar do pré-natal, ao 
parto e nascimento.

Ministério confere título 
a hospital da Paraíba

governador João Azevêdo de 
tirar da fila de espera pesso-
as que aguardavam há anos 
por uma cirurgia está sendo 
cumprido.

“Quando eu comecei a 
andar pelo Estado, encon-
trava pessoas reclamando 
que esperavam há anos por 
uma cirurgia eletiva, e le-
vantamos quantas cirurgias 
nós tínhamos pendentes e 

quais as especialidades mais 
necessárias. Então nós en-
contramos uma fila de mais 
de 12 mil pessoas e naquele 
momento eu tomei a decisão 
de acabar com aquela fila da 
vergonha. Hoje nós podemos 
celebrar que estamos con-
seguindo zerar essa fila. É 
uma vitória muito grande”, 
pontuou.

Ainda segundo o go-

vernador João Azevêdo, o 
programa terá continuida-
de em 2022, ampliando os 
atendimentos e melhorando 
a saúde e qualidade de vida 
dos paraibanos.

“O problema não aca-
bou, as pessoas continuam 
adoecendo, mas o nosso 
compromisso está sendo 
cumprido, e vamos conti-
nuar”, acrescentou.

Desde o retorno do programa, em agosto, foram realizadas mais de 10 mil cirurgias, contemplando todas as regiões da PB

Foto: Secom-PB
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Posse na APL
Eleito para a Cadeira 26, jornalista e escritor Hélder Moura 
será empossado, hoje, na sede da Academia Paraibana de 
Letras, no Centro da capital paraibana. Página 12

Fo
to

: E
ds

on
 M

at
os

A técnica mais inovado-
ra e criativa do trabalho do 
desenhista, pintor e escultor 
paraibano Wilson Figuei-
redo surgiu através de uma 
grande dose do acaso. Re-
cém-aposentado da antiga 
Saelpa – como era denomi-
nada a empresa de distri-
buição de energia elétrica 
do Estado –, ele procurava 
algo para trabalhar nas artes 
plásticas que o distinguisse 
de tudo que já havia visto: 
vislumbrou no desenho com 
o fio de metal essa possi-
bilidade. “Trabalhei a cena 
no arame e a proposta era 
colocá-la diretamente na 
parede. Era noite, por volta 
das 19h, quando eu fui pen-
dura-lá, surgiu uma sombra 
ao aproximar e foi quando 
surgiu toda a ideia. Daí em 
diante, tudo partiu desse 
momento”, relembra o artis-
ta, que abre hoje a exposição 
Vínculos da Memória com a 

técnica desenvolvida por ele 
desde 2006.

São 20 peças que esta-
rão dispostas no Museu do 
Artesanato Paraibano Janete 
Costa, localizado em frente 
da Praça da Independência, 
no bairro de Tambiá, em João 
Pessoa, a partir das 10h de 
hoje até o mês de março de 
2022. As visitas podem ser 
realizadas gratuitamente de 
terça à domingo, das 9h às 
17h. Na coleção estará desta-
cada a criatividade do artista 
com o arame sobre uma tela 
em acrílico. Nela, o fio metá-
lico fica afastado de sua base 
por uma distância de três 
centímetros, o que confere à 
obra um sombreado natural 
causado pela incidência da 
luz, criando uma sensação de 
tridimensionalidade. 

Para dar um grau de di-
ficuldade maior, as peças 
metálicas não passam por 
um processo de soldagem. 
“Costuradas” parte por par-
te, as emendadas são reali-
zadas com o próprio arame. 

Esse aspecto imprime ao 
trabalho do artista uma leve-
za e movimento característi-
cos. O efeito pretendido por 
Wilson depende da projeção 
da sombra, mas a luz natural 
mais difusa em ambientes 
amplos costuma garantir a 
apreciação ideal aos visitan-
tes da exposição. “Isso me 
deu muita ousadia ao criar 
essa técnica e teve a apro-
vação desde quando expus 
pela primeira vez”, aponta 
Figueiredo, cuja aprovação 
atravessou o oceano e fez 
dele um mestre ao receber o 
título de ‘Chevalier Académi-
cien’, da Mondial Art Acade-
mia da França, em 2015.

O nome Vínculos da Me-
mória tem relação com os 
temas retratados por ele em 
suas telas. Uma mulher que 
vende milho assado na es-
quina, uma outra que colhe 
algodão na zona rural, ou 
um rabequeiro que reúne ao 
redor de si os dançantes de 
folguedo. “Eu valorizo muito 
a mulher brava no seu dia 

a dia, seja no trabalho, na 
maternidade ou no roman-
tismo”, descreve ele. “Todo 
o meu trabalho é focado no 
Sertão, na região sertaneja, 
nas minhas origens. Vínculos 
da Memória foca no meu co-
tidiano na infância, o que eu 
via nos adultos na época: no 
lazer, na dança, no trabalho e 
no circo”, complementa Wil-
son, que é natural de Patos 
(PB), e está radicado em João 
Pessoa desde 1973.

O sol causticante de sua 
terra natal também está re-
presentado em suas obras. 
No processo de criação do 
artista, a definição das cores 
vem primeiro. Existe uma 
predominância no trabalho 
de Wilson por tons entre o 
amarelo, o laranja e o verme-
lho. A saturação remete mais 
uma vez ao interior paraiba-
no. “Isso justifica a região de 
por do sol do Sertão. Todos 
os meus quadros focam nesse 
fundo forte, de luz quente”.

Além das telas em acrí-
lico com desenhos em ara-

me, a exposição vai contar 
ainda com outro tipo de 
trabalho desenvolvido por 
Wilson Figueiredo. Uma es-
cultura de grandes propor-
ções formada por sucatas de 
chapas de ferro e parafusos 
será instalada nos jardins 
do Museu do Artesanato. A 
obra somada a uma série de 
maquetes de outros traba-
lhos conhecidos do artista, 
por quem costuma circu-
lar por diversos bairros e 
prédios públicos de João 
Pessoa, é uma lembrança de 
outra área bastante explora-
da por ele. 

“Isso fará uma alusão 
ao meu trabalho em geral 
para as pessoas associarem 
a minha arte, que se diver-
sifica nesse sentido”, explica 
Wilson, que começou a criar 
esculturas com essas ca-
racterísticas em 2009 com 
a confecção de O cavaleiro 
alado, peça disposta em um 
girador viário localizado 
nas imediações da UFPB, 
próximo a entrada do bairro 

dos Bancários. Depois des-
ta, já vieram O bem do mar, 
disposta em frente à sede 
da PBTur, Flor de cactos, na 
orla de Cabo Branco, e O 
legionário, na Praça Alcides 
Carneiro, em Manaíra, den-
tre outros.

Wilson Figueiredo, hoje 
com 72 anos, é um homem 
franzino. As suas escultu-
ras costumam medir mais 
de três metros de altura. 
As partes que formam suas 
obras são pesadas e de difícil 
manipulação. Mesmo o ara-
me não costuma se dobrar 
com facilidade às formas 
imaginadas por seu cria-
dor. “A dificuldade vem junto 
com o amor desde que eu 
iniciei. No começo, eu me 
furava bastante e isso me in-
comodou. Mas, com o tempo, 
a manutenção atenta ao uso 
dos alicates eu passei a nem 
tocar mais no arame com 
os meus dedos”, conta ele. 
“Acho que as coisas aconte-
cem quando têm de aconte-
cer”, finaliza o artista.

Artista plástico e escultor Wilson Figueiredo lança 
hoje, no Museu do Artesanato Paraibano, em João 
Pessoa, a exposição ‘Vínculos da Memória’

“Meu trabalho 
é focado no 
Sertão”

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

No trabalho com o arame sobre tela de Wilson, o fio 
metálico fica afastado da base, o que confere à obra 

um sombreado natural causado pela incidência da luz
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Dentre as 20 peças presentes na 
mostra, obras tridimensionais 
com o arame sobre uma tela em 
acrílico e escultura de grandes 
proporções formada por sucatas 
de chapas de ferro e parafusos 

Energisa retoma programação presencial com ‘Natal na Usina’
Após quase dois anos 

com eventos remotos, a Usina 
Energisa já está pronta para 
reabrir as portas para a cul-
tura paraibana. A retomada 
dos eventos presenciais será 
realizada nesta sexta-feira, 
às 18h, com a abertura da 
edição 2021 do sempre tão 
aguardado ‘Natal na Usina’.  

Como a situação ainda 

requer cautela, a reabertura 
do espaço será feita de forma 
gradual, com adequação do 
evento à realidade atual da 
pandemia, especialmente 
após a descoberta da varian-
te Ômicron.

A programação do ‘Natal 
na Usina’ será realizada até o 
dia 26 deste mês, incluindo 
19 pocket shows, o IV Encon-

tro Nacional de Forrozeiros, 
um final de semana dedicado 
a apresentações de músicos 
paraibanos, contação de his-
tórias e mostra de Corais, 
além da reabertura das expo-
sições nas galerias Principal 
e Alexandre Filho. Entre as 
novidades deste ano, está a 
parada do ‘Ônibus Iluminado’ 
na Usina, com apresenta-

ção de Gitana Pimentel, no 
formato drive-in, e o retor-
no da tradicional Feirinha 
Gastronômica e Artesanato, 
realizada no formato virtual 
na edição do ano passado por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus. 

“O cenário ainda é de 
muita cautela, mas não pode-
ríamos deixar de promover 

Fotos: Evandro Pereira

este evento tão tradicional e 
aguardado pelos paraibanos. 
Por isso, estamos abrindo as 
portas de forma gradual, com 
muita segurança, sem deixar 
de oferecer o que temos de 
melhor: os nossos artistas 
locais. Com a possibilidade 
de acompanhar a programa-
ção de forma remota, tam-
bém, o evento se torna ainda 
mais grandioso, alcançando 
pessoas de todo o país e do 
mundo”, destacou Marcio Zi-
dan, diretor-presidente da 
Energisa na Paraíba.

Para participar das ativi-
dades do evento presencial, 
é necessário seguir todos os 

protocolos sanitários, que 
incluem distanciamento mí-
nimo, restrição de público, 
verificação da temperatu-
ra, certificado de vacinação 
completo ou Cartão de vacina 
com a 2ª dose aplicada há 
mais de 15 dias, uso de álcool 
gel e obrigatoriedade de uso 
correto de máscara. 

Além da opção presen-
cial, o Natal na Usina tam-
bém será transmitido pelos 
canais Artistas da Paraíba 
e Fundação Cultural Ormeo 
Junqueira Botelho, no You-
tube (youtube.com/c/Artis-
tasdaParaíba) e (fundacaoor-
meo.org.br/youtube).

Confira a programação

SExtA-FEirA (3/12)
18h às 22h - Abertura Natal na Usina iluminação
18h, 19h e 21h - Pocket show “Ônibus iluminado”, Gitana Pimentel
18h às 22h – reabertura exposição “Sapiens”, Edilson Parra

SábAdo E doMiNGo (4 E 5/12)
13h às 19h – Exposição “Sapiens”, Edilson Parra
18h, 19h e 21h - Pocket show “Ônibus iluminado”, Gitana Pimentel
18h às 22h – iluminação Natal 

tErçA A SábAdo (7 A 12/12)
13h às 17h – Exposição “Palco Usina 18 Anos”, Edson Matos
13h às 19h – Exposição “Sapiens”, Edilson Parra
18h, 19h e 21h - Pocket show “Ônibus iluminado”, Gitana Pimentel
18h às 22h – iluminação Natal 

tErçA A SExtA (14 A 17/12)
08h às 22h – iV Encontro Nacional de Forrozeiros
13h às 19h – Exposição “Sapiens”, Edilson Parra
18h, 19h e 21h - Pocket show “Ônibus iluminado”, Gitana Pimentel
18h às 22h – iluminação Natal 

SábAdo (18/12)
13h - Exposição “Palco Usina 18 Anos”, Edson Matos
13h - Exposição “Sapiens”, Edilson Parra
15h – Feirinha de Artesanato e Gastronomia
18h – iluminação
18h, 19h e 21h - Pocket show “Ônibus iluminado”, Gitana Pimentel
19h – Show renata Arruda convida Nathalia bellar e Sandra belê

doMiNGo (19/12)
13h - Exposição “Palco Usina 18 Anos”, Edson Matos
13h - Exposição “Sapiens”, Edilson Parra
15h – Feirinha de Artesanato e Gastronomia
16h30 – Castelo de Histórias
17h30 – Mostra de Corais 
18h - iluminação 
18h, 19h e 21 - Pocket show “Ônibus iluminado”, Gitana Pimentel

tErçA, qUArtA E qUiNtA (21 A 23/12)
13h às 17h – Exposição “Palco Usina 18 Anos”, Edson Matos
13h às 19h – Exposição “Sapiens”, Edilson Parra
18h às 22h – iluminação Natal 

SExtA, SábAdo E doMiNGo (24 A 26/12)
18h, 19h e 21h - Pocket show “Ônibus iluminado”, Gitana Pimentel Reabertura da Usina Energisa será forma gradual, seguindo normas de segurança

Foto: Divulgação
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Deixe-me ser

Barbosa
portuguesleobarbosa@gmail.com

Leo

Escuta: eu te deixo ser, deixa-me ser então.
(Clarice Lispector)

“Crescer é entender a limitação que atinge a todos, 
é saber que a condição humana é falha, que um dia nós 
é que tropeçaremos.” Mário Corso, psicanalista gaú-
cho, nos aponta para a necessidade de ruptura com a 
soberba como caminho para a maturidade emocional. 
Penso eu que essa constante sensação de infalibilidade 
é realmente um traço juvenil, pois amadurecer consis-
te em retirar as armaduras, permitir-se deixar o peito 
aberto para as aventuras e desventuras. Assim, será 
possível encontrar, ao menos em parte, uma autentici-
dade para chamar de sua. 

Não é fácil esse desnudamento. Mostrar-se frágil 
é reconhecer-se incompleto, dependente, é sair do ilha-
mento de si para poder se enxergar e perceber o mundo 
a sua volta. Desse modo, quem sabe, haverá uma desa-
lienação, porque nesse processo o ser humano passará 
a ser menos estrangeiro de si. Sócrates já dizia há sé-
culos que um dos grandes pré-requisitos para alcançar 
a sabedoria é conhecer-se. Daniel Goleman, na década 
de 1990, desenvolveu sua teoria acerca da inteligência 
emocional e, mais recentemente, sobre a inteligência 
social. Não basta, pois, saber de si sem considerar o ou-
tro. Afinal, não há descentramento sem a vida em socie-
dade. Todavia, noto que essa dissociação está cada vez 
mais difícil de ser alcançada, visto que o individualismo 
é pauta constante na contemporaneidade. 

Manter a esperança nunca foi um exercício tão di-
fícil, de modo que esta tem morrido em tantas pessoas 
antes mesmo de ela nascer. Sucede, então, o adoeci-
mento – a depressão, resultado de tantas angústias. O 
mundo em um compasso maior que nossa alma. O cor-
po vai, a mente fica, divaga, devagar vai e rapidamente 
se perde. E vamos nos medicando quando, na verdade, 
precisamos romper os silêncios. Pausar. Respirar. Sen-
tir-se. Perceber-se. E até lembrarmos que vamos mor-
rer para assim nos atentarmos sobre a urgência de 
viver, pararmos de perder tempo demais com aquilo 
que é de menos.

É que a noção da efemeridade nos traz para o 
presente. Como disse o escritor Raduan Nassar: “O 
tempo é o maior tesouro de que o homem pode dis-
por. Embora inconsumível, o tempo é o nosso melhor 
alimento. Sem medida que o conheça, o tempo é, con-
tudo, nosso bem de maior grandeza, não tem começo, 
não tem fim”. 

Eis o nosso grande desafio cotidiano: ser. Ser 
jovem é mais que estar jovem. Ser velho e não estar 
velho. A gente precisa se reinventar todo dia. Essa 
dinâmica da vida exige que tenhamos um desprendi-
mento muito grande da pessoa que queremos ser, mas 
que ainda não temos os instrumentais para, de fato, 
nos guiar. A linguagem é essa bússola para não nos 
perdermos neste mundo de possibilidades. Em con-
trapartida, há momentos em que nos deparamos com 
pessoas que não nos deixam ser. A isso se dá o nome de 
sequestro da subjetividade. Estejamos atentos e não 
nos deixemos ser orquestrados por um maestro que 
nunca compreendeu sua própria partitura. 

Tenho refletido sobre o quanto há pessoas que 
não nos deixam ser porque, talvez, nem elas mesmas 
saibam viver suas vidas. Se um dia tiveram sonhos, 
perderam. Acho que somente isso pode explicar o por-
quê de se incomodarem tanto com a vida alheia e por 
isso se sentem tão necessitadas de atravancar a vida 
de quem está repleto de propósitos. Triste de quem 
sonha e apenas se mantém no mundo das ideias, expe-
rienciando um amor platônico consigo mesmo.

O escritor Oscar Wilde foi certeiro ao dizer que 
“viver é algo muito difícil. A maioria das pessoas ape-
nas existem”. Permitamos nos autenticar, (re)conhe-
cermos para que nossa vida não seja exercida por 
uma personagem cujo papel não é o que de fato quer 
apropriar. Mudemos os cenários, as personagens e, por 
conseguinte, a plateia. Alguém disse que, quando que-
remos ser maestros é necessário dar as costas para os 
expectadores. Em nosso regimento interno, deve ha-
ver cláusulas claras sobre nossos anseios. 

A liberdade consiste nisto: ser verdadeiro consi-
go, apesar de, apesar de e mesmo assim. Talvez nos 
sintamos sós, mas esses momentos serão os mais 
preciosos. É preciso coragem. Num mundo de fra-
gilidades é fácil demais idealizar e é bastante difícil 
demolir os desejos. Há em rupturas um certo refazer-
se que precisamos (des)cobrir. Nessa ambivalência, 
revela-se que, quando a gente assume que perdeu, 
então passamos a ganhar.

Colunista colaborador

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

Ouvir imagens
Minha geração escutava a narração 

dos jogos de futebol ao pé do rádio Phil-
lips ou do Pilot, sem imagens, a não ser as 
que gerávamos sintonizando o dial do rá-
dio nas ondas da imaginação. As vozes de 
Jorge Curi, Valdir Amaral e Oduvaldo Cozi 
eram vagens de imagens que debulháva-
mos uma a uma, grão a grão. Ouvíamos 
imagens! Não tínhamos a tirania da televi-
são, a imagem imposta, a mentira impos-
ta! Criávamos a nossa realidade, cada qual 
com o seu patrimônio de imagens como as 
figurinhas dos álbuns que trocávamos nas 
matinais dos cines Rex ou Plaza: “Foi gol!” 
“Não foi!” “Foi!” “Não foi!” “Foi!”, tal e qual o 
berro do sapo-boi.

Mais do que as mil imagens da inexis-
tente televisão, valiam as palavras e a ima-
ginação dos meninos, que reverberavam o 
sol do gol nas tardes de domingo!

nnnnnnnnnn

Registros
José Inácio Vieira de Melo já tem uma 

fortuna crítica considerável, fruto de sua 
pertinácia, de sua perseverança, no trato da 
linguagem poética. Garatujas selvagens, li-
vro recém-publicado sob a chancela da Edi-
tora Arribaçã (Cajazeiras, Paraíba, 2021), 
confirma os depoimentos elogiosos sobre 
a sua poesia, dentre eles os de Denise Em-
mer, Ana Miranda, Maria Vásquez Váldez, 
Fernando Py, Thiago de Mello e outros.

Poeta receptivo a muitos temas, José 
Inácio Vieira de Melo evita a cristalização 
da linguagem para cumprir uma traje-
tória que não quer chegar a lugar algum, 
mas, tão somente, ocupar todos os lugares 
e empregar a linguagem reivindicada no 
momento mesmo em que as musas o pro-
vocam. Fora disso, creio que a linguagem 
soa para ele como excrescência, como car-
ta fora do baralho, como mero ornamento, 
na medida em que carece de emoção. Ou 
seja, a linguagem puramente experimental 
passa ao largo de sua poesia, que prefere 
se impregnar da vida que lateja fora do es-
téril virtuosismo verbal, do gratuito jogo 
de palavra-puxa-palavra.

Os poemas de Garatujas selvagens 
mantêm praticamente o mesmo nível qua-
litativo, embora eu destaque entre eles 
os que compõem a seção Cartografia do 
medo, que utiliza como epígrafe dois ver-
sos de uma canção de Antonio Carlos Bel-
chior: “Eu tenho medo de abrir a porta / 
que dá pro sertão da minha solidão”. Que 
o leitor atente no jogo imagético, na origi-
nalidade dos versos, no dizer enviesado de 
José Inácio Vieira de Melo.

Ramiro Bernabó é o autor das ilustra-
ções de Garatujas selvagens. 

Poemas entubados a vácuos, de 
Antônio Aurélio Cassiano de Andrade, 
compõe uma espécie de folha corrida na 
qual o eu lírico não é tão fingidor quan-
to o de Fernando Pessoa. Na verdade, a 
maioria dos poemas expressam os desa-
bafos e as circunstâncias do homem, do 
ser social, Antônio Aurélio Cassiano de 
Andrade. 

Mas embora articulados na primeira 
pessoa do singular, os poemas desse livro 
nem sempre gravitam em torno do eu, 
pois também contemplam o leitor com 
uma dicção plural, coletiva: (...) “Que a 
poesia avise em casa / que vai à luta / E 
não sabe se voltará como ela”. No arrema-
te, eis o eu lírico convocando os poetas 
para combater o bom combate: “Escreva-
mos / soldados!”.

Apesar de desaclimatado, de impri-
mir aos poemas a sua condição de “gau-
che”, o eu lírico não grita a plenos pul-
mões, dificilmente o faz, optando quase 
sempre pelo tom de conversa, algumas ve-
zes de confidência: “Quando Deus / Fizer 
um corpo / Para o meu / E igual ao meu / 
Amar / Vou amar Deus / Por entender / 
Que Ele / Finalmente / Me entendeu”. 

Este é um dos bons momentos de 
Poemas entubados a vácuos, lançamen-
to da Editora Arribaçã com prefácio de 
Linaldo Guedes.

 As vozes de Jorge Curi, Valdir 
Amaral e Oduvaldo Cozi eram vagens 
de imagens que debulhávamos uma a 

uma, grão a grão 

Fundação 
Ernani SatyroFunes Cultural

Dois grandes patoenses
Flávio Sátiro Fernandes

O título deste artigo remete às figu-
ras de Ernani Sátyro e Dom Fernando 
Gomes dos Santos, dois grandes pa-
toenses, dois grandes paraibanos, dois 
grandes brasileiros.

Nascidos em Patos, foram compa-
nheiros de escola, foram amigos de infân-
cia, foram colegas de brincadeiras, sepa-
rando-se quando tiveram de prosseguir 
os estudos na capital paraibana. O Amigo 
Velho matriculou-se no Colégio PIO X, em 
seguida, no Liceu Paraibano, ingressando, 
concluídos os estudos preparatórios, na 
Faculdade de Direito do Recife, por onde 
se graduou. Dom Fernando, por sua vez, 
entrou no Seminário de João Pessoa, 
transferindo-se, em seguida, para Roma 
onde fez os cursos de Filosofia e Teologia 
no Seminário Pio Americano, ordenando-
se sacerdote na Cidade Eterna.

Ernani Sátyro, após bacharelar-se em 
Direito, no Recife, ingressou na política, 
elegendo-se deputado estadual, pela le-
genda do antigo Partido Libertador. Com 
isso sucedia a Miguel Sátyro na liderança 
política de sua terra. Algum tempo depois, 
a convite do governador Argemiro de 
Figueiredo, foi chefe de polícia e prefeito 
da capital, mas logo depois caiu no ostra-
cismo, acompanhando seu chefe e amigo 
Argemiro, alijado do governo, por ato do 
ditador Getúlio Vargas.

Por sua vez, depois de receber as 
ordens sacras, Dom Fernando voltou ao 
Brasil e à Paraíba, tendo sido designado 
vigário da Paróquia de Cajazeiras, sendo 
transferido, posteriormente, para Patos, 
sua cidade natal, onde foi vigário, realizan-
do uma obra paroquial das mais notáveis, 
quer do ponto de vista religioso, quer do 
ponto de vista secular, construindo uma 
moderna igreja que ainda hoje chama a 
atenção pelo seu arrojo arquitetônico, 
enriquecida pelas pinturas feitas em seu 
interior, pelo pintor baiano J. Lima, con-
tratado pelo sucessor de Pe. Fernando, o 
padre Zacarias Rolim de Moura.

A partir daí, ambos bateram as asas 
em longos remígios, atingindo os pínca-
ros de suas respectivas atividades, para 
gáudio dos patoenses e paraibanos.

Ernani Sátyro elegeu-se deputado 
à Assembleia Nacional Constituinte de 
1945, que deu origem à Constituição de 
1946. Após, foi reconduzido seguidas ve-
zes à Câmara dos Deputados. Nomeado 
ministro do Superior Tribunal Militar, 
exerceu o cargo com proficiência, aposen-
tando-se para candidatar-se a Governador 
da Paraíba, através da Assembleia Legis-

lativa. Eleito, tomou posse e realizou uma 
das mais profícuas administrações que 
a Paraíba conheceu. Retornou à Câmara 
dos Deputados, eleito para dois mandatos, 
quando se desincumbiu de importantes 
tarefas que lhe foram confiadas pelo parla-
mento nacional, destacando-se entre elas 
as relatorias do projeto de lei de anistia e o 
projeto de lei instituindo um novo Código 
Civil para o Brasil. Nas letras, foi roman-
cista, poeta, cronista, ensaísta, publicando 
livros, artigos, em jornais e revistas espe-
cializadas. Não mais fez porque encantou-
se, a 8 de maio de 1986, em Brasília, onde 
foi sepultado.

Dom Fernando Gomes empreendeu, 
por seu turno, não menores voos, alçando-
se, primeiramente, no episcopado brasilei-
ro, a bispo de Penedo, Alagoas. Em seguida, 
foi distinguido com sua escolha para bispo 
de Aracaju, Sergipe. Por fim, foi alçado à 
alta posição de Arcebispo de Goiânia, Goiás, 
onde realizou obra notável.

A Arquidiocese de Goiânia deu a D. 
Fernando a oportunidade de atuar em vá-
rios sentidos, esforçando-se por dinamizá
-la e fazê-la crescer, inclusive, instituindo 
uma Universidade Católica, criando meios 
de comunicação e, sobretudo, aproximan-
do-se da gente goiana e, notadamente, de 
sua mocidade estudiosa. Esta última ação 
despertou a atenção e a vigilância dos 
órgãos de informação que, àquela épo-
ca, monitoravam o comportamento e a 
atividade de pessoas tidas por eles como 
perigosas à segurança nacional. Em seu 
pastoreio, naquela capital, Dom Fernando 
no amparo religioso e temporal à moci-
dade de sua Arquidiocese, ajudando-a 
a suportar os rigores do mandonismo 

militar, chegou a granjear a animosidade 
dos círculos castrenses, culminando as re-
presálias à sua pessoa na invasão da cate-
dral, aprisionamento e agressão a jovens 
fiéis que ali estavam reunidos e ali mesmo 
foram agredidos a arma de fogo, por ele-
mentos da Polícia Militar do Estado de 
Goiás, fato ante o qual ele manifestou o 
seu mais veemente protesto.

A essa época, Ernani Sátyro desem-
penhava a função de líder do Governo Cos-
ta e Silva na Câmara dos Deputados, época 
conturbada de nossa história, em que, 
quase diariamente, noticiavam-se fatos 
políticos de gravidade, os quais, mesmo 
não sendo de responsabilidade do Gover-
no federal, como o que se deu na Arquidio-
cese e na Catedral de Goiânia, enredava-o 
e o punha na mesma refrega.

O mais importante, no caso, era o 
estado de espírito do Pastor et Magister, 
Dom Fernando, também cognominado, 
por Leonardo Boff, como Defensor et Pro-
curator Populi, o qual, apesar da fortaleza 
que o recobria, sentia-se deprimido, não 
por si, mas pelos jovens agredidos pela 
polícia, dentro de sua igreja.

Sensível a isso, Ernani Sátyro não 
pensou duas vezes: chamou a Anto-
nietta, sua esposa, e partiram, de au-
tomóvel, para Goiânia, a fim de levar 
uma palavra de solidariedade ao amigo 
oprimido, em que pese sua posição de 
líder do Governo Federal. Esse episódio, 
que dá bem a medida da personalidade 
do Amigo Velho e da sua lealdade e cor-
reção de atitudes, foi narrado por ele 
próprio, no discurso pronunciado na 
tribuna da Câmara, logo após o faleci-
mento de Dom Fernando Gomes.

Fotos: Funes/Divulgação

Amigos de infância: Dom Fernando Gomes dos Santos (E) e o político e escritor Ernani Sátyro (D)



Um minicurso virtual ‘O 
Nordeste na obra de José Lins 
do Rego’, organizado pela Uni-
versidade Federal da Paraíba, 
tem início hoje às 14h, de forma 
gratuita. Com carga horária 
total de 10h, as aulas serão de-
senvolvidas em dois encontros 
(hoje e no dia 10) e buscam 
contribuir para um melhor co-
nhecimento da obra do roman-
cista paraibano, em seus con-
textos intelectuais e materiais, 
temas, influências e percepções 
sociológicas.

O foco principal é dar 
uma visão ampliada na obra 
de José Lins do Rego e desta-
car as visões de Nordeste que 
são impressas em sua obra, 
sobretudo nos seis romances 
que compõem o ‘Ciclo da Cana-
de-Açúcar’ e como a sociabili-
dade dos engenhos aparece no 
trabalho do escritor paraibano. 
“Nós queremos refutar a ideia 
que José Lins do Rego só fala da 
decadência dos engenhos. Ele 
é muito mais do que isso. Nós 
podemos destacar os aspec-
tos sociológicos de sua obra”, 
destaca o professor, mestre em 
Sociologia do Departamento 
de Ciências Fundamentais e 
Sociais, Cauby Dantas.

Para a participação no 
curso é indicado que se reali-

ze a leitura prévia dos livros 
Menino de Engenho, romance 
inaugural de Zé Lins, de 1932, 
e de Fogo Morto, obra-prima 
mais celebrada do escritor de 
Pilar. Outro destaque do curso 
será a influência do sociólo-
go pernambucano Gilberto 
Freyre, autor de Casa-Grande 
& Senzala nas obras do amigo 
paraibano.

A realização das aulas é 
da Comissão do Livro, Leitura 

e Literatura do CCA/UFPB em 
parceria com a Biblioteca Seto-
rial Francisco Tancredo Torres. 
Os encontros serão realizados 
na plataforma do Classroom e 
na sala de aula do Google Meet. 
Com cerca de 150 inscrições, 
o público-alvo é de estudantes 
do Ensino Médio e universitá-
rios. As vagas são limitadas e 
podem ser reservadas através 
do endereço: even3.com.br/
joselinsdorego2021.
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‘Entrevista Funesc’ recebe hoje a atriz Suzy Lopes (E) e o cantor Fernando 
Macieira (D); no ‘Bangüê On-line’, curtas como ‘Fort Acquario’ (abaixo)

Audiovisual

Funesc leva música 
e cinema para ‘web’

O projeto ‘Entrevista Funesc’, da Fundação Es-
paço Cultural da Paraíba, recebe hoje a atriz Suzy 
Lopes e o cantor de samba e pagode Fernando Ma-
cieira. O bate-papo será mediado por Jãmarrí No-
gueira, às 19h, no perfil do Instagram da Fundação 
(@funescgovpb). A transmissão acontece ao vivo, 
mas depois fica salvo no IGTV.

Suzy Lopes é gerente de teatro da Funesc e 
já formou diversas turmas de novos atores e atri-
zes através do curso que há anos é ofertado pela 
Fundação. Como atriz, já atuou em mais de 32 pro-
duções, entre elas: Bacurau, de Kleber Mendonça 
Filho e Juliano Dornelles; Fim De Festa, de Hilton 
Lacerda, Divino Amor, de Gabriel Mascaro e A Febre, 
de Maya Da-rin. Conquistou 10 prêmios como me-
lhor atriz em festivais de cinema e teatro. Traba-
lhou com o Piollin Grupo de Teatro sendo dirigida 
por Luiz Carlos Vasconcelos e faz parte do Grupo 
Galharufas com direção de Paulo Vieira. Atual-
mente, está no elenco da novela Quanto mais vida, 
melhor, da Rede Globo com direção de Allan Fiter-
man. Sua formação Acadêmica é Bacharelado em 
Teatro pela UFPB (2013) e Mestrado em Literatura 
e Interculturalidade pela UEPB, com pesquisa na 
dramaturgia paraibana dos anos 1990 (2017).

Aos 13 anos, o mineiro de Belo Horizonte Fer-
nando Macieira compreendeu que era pelo samba 
que seu coração batia mais forte. A descoberta 
aconteceu principalmente por apoio dos padri-
nhos, que foram os responsáveis por presentea-
rem o afilhado com seu primeiro instrumento 
musical: um pandeiro. No processo de estudar 
e tocar o instrumento, Fernando descobriu que 
amava música e, com o passar dos anos, se iden-
tificou com o cavaquinho. Em 2018, o sonho que 
nasceu na adolescência culminou no lançamento 
do seu primeiro álbum, Segredos de Amar, produ-
zido por Felipe Fantoni e Márcio Brant. Em Minas 
Gerais, tocou em várias bandas do projeto Samba 
da Quadra, e gravou um videoclipe com a partici-
pação de Thiago Delegado, um dos grandes músi-
cos da cena do samba mineiro.

‘Cine Bangüê On-line’
Hoje também é dia de mais uma sessão, dentro 

do projeto ‘Cine Bangüê On-line’. Serão exibidos três 
curtas-metragens do diretor cearense Pedro Dióge-
nes: Fort Acquario, Filme Selvagem e Fim de Semana, 
documentário no qual divide a direção com Ivo Lo-
pes Araújo. A exibição única ocorre às 20h, no canal 
TV Funesc no YouTube (/tvfunesc). Após a sessão, os 
filmes não ficarão mais disponíveis.

Fort Acquario (2016, 7min. Classificação indica-
tiva: livre) fala sobre o capitalismo na especulação 
imobiliária. Filme Selvagem (2014, 13min. Classifica-
ção indicativa: livre), mostra que toda forma de go-
verno está destinada ao fracasso. Já Fim de Semana 
(2014, 25min. Classificação indicativa: livre) acom-
panha o trabalho de uma banda de forró viajando 
pelo interior do Nordeste entre asfalto, guitarras e 
painéis de LED.

Pedro Diógenes nasceu em 1984 e se formou na 
primeira turma da Escola de Audiovisual de Fortale-
za em 2008. Integrou o coletivo Alumbramento en-
tre 2010 e 2016. Pedro dirigiu e roteirizou sete lon-
gas-metragens, realizou 10 curtas e trabalhou como 
técnico de som em mais 60 filmes.

Da Redação

Centro Cultural Espaço Mundo retoma 
atividades no Centro Histórico de JP

Depois de 22 meses de 
portas fechadas, o Centro Cul-
tural Espaço Mundo anuncia 
a retomada de suas ativida-
des hoje, com programação 
cultural e mudanças no fun-
cionamento a fim de atender 
aos protocolos sanitários de 
prevenção à Covid-19. De sex-
ta a domingo, a agenda de 
reabertura conta com mostra 
fotográfica de Rafael Passos, 
roda de samba com grupo 
Trem das Onze e show com o 
Coco de Oxum.

O Centro Cultural Espa-
ço Mundo ocupa o mesmo 
casarão na esquina da Praça 
Antenor Navarro, no bair-
ro do Varadouro, em João 
Pessoa, desde abril de 2009. 
Serão cumpridos alguns pro-
tocolos para que os eventos 
se mantenham seguros para 
colaboradores e público, tais 
como exigência de compro-
vação do esquema vacinal 
completo, uso de máscaras e 
distanciamento social, além 
da capacidade limitada de 
público que terá acesso ao 
centro cultural.

A reabertura do Espaço 
Mundo conta com a mostra 
fotográfica Viva a Música, do 
paraibano Rafael Passos, a 
partir das 18h. O evento con-
ta ainda com discotecagem 
de Radiola Jamaicana e pro-
jeções de VJ Metralha, além 
de intervenções artísticas 
surpresa. O couvert artístico 
custa R$ 10 por pessoa e a 
entrada é limitada à capaci-

dade da casa dentro dos pro-
tocolos de segurança.

Atuando desde 2008 
como um dos principais fotó-
grafos da cena independente 
paraibana, Rafael Passos já 
registrou imagens do Abril 
Pro Rock (Recife), Festival 

Mundo (João Pessoa), Festi-
val DoSol (Natal) e Festival 
Radioca (Salvador).

O projeto ‘A Ordem é 
Samba’, com o grupo Trem 
das Onze, também está de 
volta. Todos os sábados deste 
mês, sempre às 15h. A pri-

meira edição, amanhã, conta 
com a presença de Polyana 
Resende e Seu Pereira.

Por fim, no domingo, às 
18h, haverá apresentação do 
Coco de Oxum, que conta com 
participação especial do pro-
jeto Mandinga de Fulô.

Da Redação

Através do QR Code acima, 
acesse a inscrição on-line 
do curso de Cauby Dantas
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Minicurso gratuito será desenvolvido em dois encontros remotos com 
professor de História do Brasil e mestre em Sociologia, Cauby Dantas

Curso virtual analisa 
Nordeste de Zé Lins 

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Objetivo do curso ministrado por Cauby é contribuir para um melhor conhecimento da obra do romancista paraibano

Haverá exposição ‘Viva a Música’ (foto maior), de Rafael Passos, e shows com Coco de Oxum (E) e Trem das Onze (D)

Foto: Rafael Passos/Divulgação

Foto: Rafael Passos/DivulgaçãoFoto: Divulgação
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Estive um longo período sem escrever 
diariamente a coluna por estar todos 
os dias concluindo um livro.

       Acho que a astrologia começa na própria 
Bíblia nas citações permitidas pelo Vaticano, 
como está no capítulo I do Gênesis: “Disse 
também Deus: façam-se luzeiros no firma-
mento do céu, e separem o dia da noite, e 
sirvam para sinais, e para (distinguir) os 
tempos, os dias e os anos...” Está bastante 
claro, não? “E sirvam para sinais...” 
       É o Gênesis iniciando a astrologia como 
ciência da natureza.
       E a Igreja Católica a negar o que ela 
própria publica e tem como origem. Por 
que qualquer personagem da Igreja Cató-
lica, na Paraíba, ou fora daqui, nunca pro-
vou que existe incompatibilidade entre a 
astrologia e a Bíblia, a astrologia e o Cristo, 
a astrologia e as leis autônomas e sábias 
da natureza?

nnnnnnnnnn

       Cabe dizer que no início da ciência não 
havia astrologia e astronomia. A ciência dos 
astros sempre foi única. A divisão surgiu 
quando o homem deixou de viver segundo 

a ciência natural para viver segundo o or-
gulho de ser cientista e impor dogmas que 
provocaram inquisições, torturas, assassi-
natos, repressões, suicídios.
       Desde que a Igreja Católica traiu seu 
próprio grande Mestre – Jesus – e passou 
a viver pelos interesses imediatistas de 
poder. A ponto de gerar um Clemente V. 
De criar um sistema de controle financeiro 
segundo as frias leis do capitalismo, afas-
tando-se do que está, por exemplo, nos 
Evangelhos.
       São Mateus: “Não queirais entesourar 
para vós tesouros na terra, onde a ferru-
gem e a traça consome, e onde os ladrões 
desenterram e roubam, mas entesourai 
para vós tesouros no céu, onde nem a 
ferrugem nem a traça consome, e onde os 
ladrões não desenterram nem roubam. 
Porque onde está o teu tesouro, aí está 
também o teu coração”.
       As influências dos astros não impe-
dem o livre arbítrio humano. É parte dele 
escolher entre conhecer, ou não, as influên-
cias, a elas estar submetido. De Fragmentos 
da sabedoria Rosacruz, livro de Raymond 
Bernard (foto), retiro, como reforço dessas 
noções, um trecho luminoso:

       “Há leis universais que nosso primeiro 
dever é respeitar, pois elas visam à evo-
lução da Humanidade. Ora, entre essas 
leis, há o que se chama o carma, tão mal 
compreendido pela maioria. A Humanida-
de, assim como o indivíduo, deve aprender 
pelo carma, que não é, de modo algum, 
uma punição. O carma tem sua origem 
na humanidade e nela encontra o seu 

resultado”. Como esclarecimento, repasso 
informação da existência do Alto Conse-
lho, “governo oculto do mundo”, com 12 
pessoas conhecendo o ponto que a Terra 
atingirá em sua evolução. 
       O papel do Alto Conselho é cuidar para 
que cada etapa esteja concluída no tempo 
determinado e apressar ou retardar isso, 
segundo o caso.
       Em maio de 1964, em Londres, um 
personagem ligado ao Alto Conselho reve-
lou a Raymond Bernard que “na maioria 
das vezes, o Alto Conselho deve trabalhar 
para apressar”. Que seus membros se 
reúnem em colégios quatro vezes por ano, 
em períodos fixos. Que quando a política 
perturba a evolução mundial, “nós inter-
viemos, mas por meios que nada tem a ver 
com a política”.

nnnnnnnnnn

       Nada melhor do que tudo é reler o dito 
por Jesus no Sermão da Montanha, con-
forme São Mateus: “Enquanto não passar 
o céu e a terra, não desaparecerá da lei um 
só jota ou um só ápice, sem que tudo seja 
cumprido”.

Alto Conselho existe como governo oculto do mundo
Foto: Divulgação

Eleito com 17 votos para 
a Cadeira número 26 da ins-
tituição, ocupada anterior-
mente por Juarez Farias, o 
jornalista e escritor Hélder 
Moura será empossado hoje, 
a partir das 19h, na Aca-
demia Paraibana de Letras 
(APL), localizada no Cen-
tro de João Pessoa. O novo 
imortal vai assumir a vaga 
depois de vencer o advogado 
Cleanto Gomes, que obteve 
14 sufrágios, em pleito rea-
lizado no último dia 10 de 
setembro. Por causa da pan-
demia, a sessão vai ocorrer 
ao ar livre, no Jardim de Aca-
demus, obedecendo aos pro-
tocolos de prevenção contra 
a covid-19, a exemplo do uso 
de máscara e álcool em gel e 
distanciamento social. 

“Depois de todo o perío-
do eleitoral, que durou pra-
ticamente um ano, a posse 
chega como um coroamento 
desse processo. É um sonho 
realizado passar a compor 
um colegiado formado por 

pessoas ilustres”, confessou 
Hélder Moura. “Vai ser um 
rito simples, mas de hábito, 
numa programação que terá 
a apresentação da cantora 
Adriana Cabral, leitura da ata 
da posse e, depois, deverei 
ser conduzido até o púlpito 
pelos acadêmicos Itapuan 
Botto Targino, Sales Gaudên-
cio, Ângela Bezerra de Castro 
e Chico Pereira para tomar 
posse”, detalhou ele.

Na ocasião, Hélder Mou-
ra proferirá o seu discurso de 
posse, cujo título é O mágico 
ofício da palavra. “Vou pro-
curar destacar a importância 
da palavra no universo lite-
rário do nosso tempo como 
elemento de identidade de 
uma gente”, resumiu ele. Em 
seguida, o novo imortal ouvi-
rá discurso de apresentação, 
em tom de saudação, a ser 
proferido pelo acadêmico 
José Mário da Silva e, depois, 
o presidente da Academia 
Paraibana de Letras, Rama-
lho Leite, declarará empos-
sado o ocupante da Cadeira 
número 26, cujo patrono é o 
padre Inácio Rolim.

Natural da cidade de 
Campina Grande, Hélder 
Moura publicou seu pri-
meiro livro, a antologia 
poética Coração de Cedro, 
em 1984. Em 2012, publi-
cou pela editora Chiado, 
de Portugal, o romance O 
Incrível Testamento de Dom 
Agápito, já traduzido e lan-
çado nos EUA, México, Es-
panha, Itália e Argentina. 
Ele é um dos fundadores do 
Grupo Sol das Letras, que 
desde 2013 realiza o even-
to ‘Pôr do Sol Literário’, em 
parceria com a APL.

“Hélder Moura é um 
jornalista combativo, co-
rajoso e até atrevido, além 
de escritor prestigiado que 
agora é acolhido pela Aca-
demia. Ele é um dos mais 
jovens integrantes da APL 
e, com isso, vem dar sangue 
novo e vai estar creden-
ciado para dar apoio às 
iniciativas que serão de-
senvolvidas pela institui-
ção, contribuindo para o 
dinamismo da instituição”, 
disse o presidente Rama-
lho Leite.

Os próximos projetos 
da Academia Paraibana de 
Letras será firmar convê-
nio com o Governo do Es-
tado, através da Secretaria 

da Educação e da Ciência e 
Tecnologia, para iniciar, no 
próximo ano, um trabalho de 
incentivo da leitura nas es-
colas. “Isso será importante 

porque vai contribuir para 
levar o autor para as escolas 
e os alunos para a APL, divul-
gando a literatura paraiba-
na”, disse Ramalho Leite.

Hélder Moura toma posse na APL
Eleito para a Cadeira 26, jornalista e escritor será empossado hoje, na sede da entidade, no Centro da capital
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Foto: Edson Matos

Na ocasião, Moura vai apresentar um discurso sobre a importância da palavra no universo literário do nosso tempo

Cordel é o tema do projeto ‘Conversas Paralelas’ de hoje

O projeto de extensão 
‘Conversas Paralelas - A lite-
ratura paraibana contempo-
rânea’ realiza hoje mais uma 
edição com transmissão ao 
vivo pela internet. Seguindo 
o tema “O cordel é punhal”, os 
convidados da vez são o poe-
ta e pesquisador Aderaldo 
Luciano e o professor Hélder 
Pinheiro. O evento tem cer-
tificação e será transmitido 
pelo canal de Letras EaD/
IFPB no YouTube (acesse 
através do QR Code no final 
da matéria).

Nascido na Paraíba do 
Norte, Aderaldo Luciano é 
poeta e pesquisador da poe-
sia e música brasileira. “A 
contribuição cordelística 
para o currículo de Letras é 
mover o olhar do pesquisa-
dor para a poesia que emerge 
das bases sociais, esquecida 
e ignorada, essa poesia, das 

elites acadêmicas brasileiras. 
O cânone poético oficial é 
completamente estranho ao 
povo”, explicou Aderaldo, que 
também é cordelista. 

O título do debate é, na 
verdade, um tema recorrente 
em aulas inaugurais ministra-
das por Aderaldo. “‘O cordel é 
punhal’ vem da observação do 

poder que o cordel tem de ferir 
os que se propõem a manuseá
-lo com maior rigor. Fere com a 
ponta finíssima de sua estética, 
de seu poder de comunicação, 
de sua ação lúdica e revolução 
dos poetas do povo”, explicou 
Aderaldo Luciano. “Sobretu-
do fere as elites acadêmicas 
que, por não terem à mão uma 
poética para entender essa 
produção, capengam com seu 
arsenal eurocêntrico. Obser-
ve-se que esse punhal não é 
qualquer punhal, mas o punhal 
lampiônico, com cabo adorna-
do de brilhantes e fio agudo e 
sedento”, provocou.

Inquieta com a falta de 
estudo de autores e autoras 
paraibanos contemporâneos 
no ambiente acadêmico, a pro-
fessora Dra. Analice Pereira 
(IFPB/Letras, campus de João 
Pessoa) idealizou o ‘Conversas 
Paralelas’. A primeira edição 
enquanto projeto de exten-
são aconteceu neste segundo 
semestre, com a autora Marí-

lia Arnaud como convidada. 
Antes, participaram nomes 
como Políbio Alves e Roberto 
Menezes. A partir do bate-pa-
po, alunos e alunas do curso de 
Letras Ensino a Distância do 
IFPB fazem produções textuais 
que são publicadas no Correio 
das Artes, suplemento literário 
do Jornal A União e Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), parceira social do pro-
jeto. O projeto também conta 
com a parceria dos professo-
res Expedito Ferraz, da UFPB, 
Valéria Andrade, da UFCG e 
Diógenes Maciel, da UEPB.

Sobre a escolha do tema e 
dos participantes, Analice pon-
derou: “Aderaldo tem estudos 
críticos importantes sobre o 
cordel, não só da região Nor-
deste, mas do Brasil inteiro. 
Porque a gente pensa que cor-
del é um tipo de poesia produ-
zida apenas aqui no Nordeste”, 
disse. “Quanto a Hélder Pinhei-
ro, trata-se de um professor 
de literatura de UFCG, com 

vasta pesquisa sobre ensino 
de literatura e assina um livro 
intitulado Cordel na sala de 
aula. Como nosso evento tem 
como público-alvo, alunos/
as de Letras, considerei mui-
to relevante convidar Hélder 
Pinheiro para bater esse papo 
com Aderaldo”, concluiu. 

Apesar de voltado para os 
alunos do projeto, o ‘Conversas 
Paralelas’ é livre e dá boas-
vindas para todos os públicos. 
Após uma pausa em janeiro, 
a iniciativa será concluída em 
fevereiro de 2022. 

Através do QR Code acima, 
acesse o canal do Curso de 

Letras/EaD da IFPB no YouTube

Foto: Divulgação

Um dos convidados da edição da IFPB é o poeta e pesquisador Aderaldo Luciano

Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com
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Professores da rede pública também serão beneficiados na ampliação do acesso ao ensino remoto na PB

O governador João Aze-
vêdo entregou, ontem, na 
Escola Cidadã Integral Téc-
nica (ECIT) Alice Carneiro, 
em João Pessoa, chips 3G/4G 
para alunos e professores 
da Rede Estadual de Ensino 
com o objetivo de estabele-
cer uma nova estratégia para 
garantir e ampliar a conec-
tividade ao ensino híbrido. 
Ao todo, serão distribuídos 
mais de 260 mil chips, o que 
representa um investimento 
de aproximadamente R$ 14 
milhões.  

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressaltou 
o esforço do governo para 
fortalecer o sistema educa-
cional do Estado. “Nós esta-
mos dando continuidade ao 
grande programa Paraíba 
Educa, que foi iniciado du-
rante a pandemia e que teve 
um resultado extraordinário, 
conquistando o reconheci-
mento nacional pelo Centro 
de Liderança Pública. Vamos 
continuar avançando nesse 
processo e, por isso, fizemos 

contratações com todas as 
operadoras para assegurar a 
todos os alunos da nossa Rede 
de Ensino a universalização 
do acesso ao ensino”, frisou. 

 O gestor também enal-
teceu o compromisso dos 
professores e alunos com a 
educação da Paraíba. “To-
dos os destaques que rece-
bemos são fruto do esforço 
de cada professor e de cada 
aluno e compartilhamos 
essa conquista com todos, 
com a certeza de que vamos 
manter a qualificação e os 
investimentos em educação, 
fazendo com que os nossos 
jovens realizem seus sonhos 
e tenham um futuro brilhan-
te pela frente”, acrescentou.  

O secretário de Estado 
da Educação, Ciência e Tec-
nologia, Cláudio Furtado, evi-
denciou que a distribuição de 
chips representa mais uma 
ação governamental voltada 
para a inclusão de pessoas. “A 
conectividade no momento 
de pandemia mostrou que é 
uma das necessidades desse 

período e estamos inserindo 
os nossos alunos e profes-
sores nesse contexto. Cada 
chip terá 20 GB de franquia 
de dados que só poderão ser 
utilizados para conteúdos 
educacionais, porque vamos 
ter uma plataforma de con-
trole sobre eles. Nós estamos 
programando atividades para 
as férias utilizando os chips ,e 
sabemos que o ensino híbrido 
veio para ficar e, mesmo quan-
do chegarmos ao patamar de 
100% das aulas presenciais, 
várias atividades serão feitas 
remotamente, ou seja, vamos 
continuar com a TV Paraíba 
Educa, formação de professo-
res, cursos extras para alunos, 
promovendo uma educação 
de qualidade e inserida na 

atualidade e na tecnologia, 
formando profissionais para 
o futuro”, declarou. 

 O professor da Base 
Técnica do curso de Hospe-
dagem, Marcell Wanderley, 
afirmou que a entrega dos 
chips irá permitir uma maior 
adesão da comunidade esco-
lar ao ensino remoto. “Essa 
iniciativa vem para colaborar 
e mitigar os desafios impos-
tos pela pandemia, tendo em 
vista que alguns estudantes 
tiveram dificuldade no aces-
so e esse momento vem para 
consolidar ainda mais as prá-
ticas educacionais tanto para 
os docentes, quanto para a 
classe estudantil. Apesar das 
barreiras impostas, os alunos 
conseguiram se organizar e 

atingimos grandes resulta-
dos na educação do nosso 
Estado”, comentou.  

O estudante do 9º ano 
do Ensino Fundamental II, 
José Henrique Barbosa, agra-
deceu a atenção do governo 
para aperfeiçoar a qualidade 
do ensino público. “Eu acho 
bastante importante porque 
a gente não esperava por 
essa pandemia, mas estamos 
aprendendo muito nas nos-
sas aulas, mesmo sendo de 
forma híbrida, e essa ação be-
neficia muito quem não tem 
internet, mas tem o aparelho 
celular”, falou. 

 A ideia é de que, a partir 
do uso dos chips, mais estu-
dantes e professores tenham 
acesso às atividades desen-
volvidas pelas escolas, assim 
como a sites institucionais e 
educativos que poderão ser 
utilizados pelos docentes no 
planejamento escolar, tor-
nando cada vez mais real a 
política de inovação educa-
cional que vem sendo desen-
volvida pela Secretaria de 

Estado da Educação, Ciência 
e Tecnologia. 

Os alunos já poderão re-
tirar os chips a partir de hoje 
nas unidades de ensino em 
que estão matriculados, le-
vando o celular no qual será 
instalado e apresentando um 
documento pessoal com foto.  
Os profissionais das escolas 
ficarão responsáveis por fa-
zer a instalação e validação 
do chip e o estudante já sairá 
do local com a conexão ativa-
da para realizar suas ativida-
des educacionais.

 Com o intuito de tornar 
mais dinâmico o processo de 
distribuição e validação para 
os alunos, foram elaborados 
tutoriais que poderão ser 
consultados pelos gerentes 
regionais de educação e pro-
fissionais escolares na página 
do Paraíba Educa. 

Os deputados estaduais 
Ricardo Barbosa e João Gon-
çalves, o vereador Zezinho 
do Botafogo e auxiliares da 
gestão estadual estiveram 
presentes.

Estado disponibiliza 260 mil 
chips para conectar alunos

Próximo passo
Câmara finaliza o processo da LOA e prepara a votação. 
Próximo passo será a entrega de sugestões dos vereadores para 
alterações nas emendas impositivas e modificativas. Página 14
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O governador João Azevêdo exibe um cartão com o chip semelhante aos 260 mil dispositivos, que começaram a ser distribuídos com alunos e professores da Rede Estadual de Ensino para facilitar e ampliar o acesso remoto à educação

Ministro da Educação anuncia verba para creches

O ministro da Educa-
ção, Milton Ribeiro, anun-
ciou, na tarde de ontem, 
mais de R$ 125 milhões 
em recursos federais para 
a construção de 19 creches 
e nove escolas no município 
de João Pessoa. O anúncio 
foi feito durante solenida-
de realizada no Centro Ad-
ministrativo da Prefeitura 
da capital, em Água Fria, 
onde estavam presentes, 
entre outras autoridades, 
o prefeito Cícero Lucena 
(Progressitas), o deputado 
federal Hugo Motta (Repu-
blicanos) e a secretária de 
Educação América Castro.

Os recursos, que são 
oriundos do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), se-
rão repassados através de 
emendas parlamentares do 
deputado Hugo Motta. 

O ministro Milton Ri-
beiro destacou a impor-

tância da educação para o 
desenvolvimento do país 
e reiterou o compromisso 
da pasta em fortalecer par-
cerias com os municípios 
paraibanos. “Nós vamos ter 
recursos para ampliar os 
investimentos no ano que 
vem. Esta é a prioridade do 
governo: investir e forta-
lecer a educação do país”, 
afirmou.

De acordo com o prefei-
to Cícero Lucena, o apoio do 
Governo Federal vai possi-
bilitar o fortalecimento da 
Rede Municipal de Ensino, 
com mais qualidade e tec-
nologia na infraestrutura 
destes novos equipamentos. 
“João Pessoa tem uma meta 
de fazer a educação pública 
municipal igual ou melhor 
do que as particulares, não 
só na estrutura física, que 
é um item importante, mas 
também na qualificação dos 
trabalhadores”, ressaltou.

Já o deputado federal 
Hugo Motta destacou que 
o Ministério da Educação 

Ítalo Arruda
Especial para A União

vem cumprindo um papel 
importante com políticas 
de financiamento na área 
da educação. “Esses inves-
timentos em João Pessoa, 
assim como os que ainda va-
mos fazer em outros muni-
cípios da Paraíba, com cer-
teza ajudarão a transformar 

para melhor a educação da 
nossa capital”, afirmou o de-
putado, reiterando, ainda, 
a importância dos recursos 
para o fomento de políticas 
públicas voltadas à primei-
ra infância.

Conforme o planeja-
mento da Secretaria Muni-

cipal de Educação e Cultura 
(Sedec), as novas unidades 
de ensino serão construí-
das nos seguintes bairros: 
Bessa, Cidade Verde, Fun-
cionários 4, Geisel, Grama-
me, Mangabeira 4, Paratibe, 
Parque do Sol e Planalto da 
Boa Esperança. Segundo a 

Recursos garantidos por emenda de Hugo Mota (E) foram anunciados pelo ministro Milton Ribeiro (C), ao lado de Cícero Lucena

Foto: Ortilo Antonio

Nós estamos dando continuidade ao grande 
programa Paraíba Educa, que foi iniciado durante a 
pandemia e que teve um resultado extraordinário, 

conquistando o reconhecimento nacional pelo 
Centro de Liderança Pública 

Sedec, foi levada em consi-
deração a urgência de de-
manda escolar nestas áreas.

Após a  solenidade, 
Milton Ribeiro seguiu para 
Campina Grande, onde tam-
bém cumpriu agenda. Na 
ocasião, o ministro da Edu-
cação participou da inaugu-
ração do Centro de Eventos 
da Universidade Federal de 
Campina Grande.

Mais de R$ 125 milhões 
oriundos do FNDE 

serão destinados pelo 
Governo Federal para 

a construção de 
19 creches e nove 

escolas no município 
de João Pessoa
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Próximo passo será a entrega de sugestões dos vereadores para alterações nas emendas impositivas e modificativas
A Câmara Municipal de 

João Pessoa deu, ontem, mais 
um passo com a última au-
diência pública para finalizar 
as etapas que antecedem à 
votação da Lei Orçamentaria 
Anual (LOA) para o próximo 
ano, estimada em aproxima-
damente R$ 3 bilhões para 
todas as despesas e obriga-
ções do Executivo municipal.

De acordo com relator 
da peça, o vereador Carlão 
do Bem (Patriotas), o próxi-
mo e definitivo passo antes 
da votação em plenário da 
LOA será a entrega de suges-
tões dos parlamentares para 
modificações nas emendas 
impositivas e também nas 
modificativas, estas já de 
cunho oriundo do Executivo. 

“Os vereadores terão 
mais 13 dias, a contar desta 
última audiência pública, ou 
seja, até o dia 15 deste mês, 
para apresentarem suas pro-
postas nas duas emendas: as 
impositivas e modificativas. E 
com isso possam ser introdu-

zidas na LOA em tempo hábil 
para sua votação, que deverá 
ocorrer no dia 17”, explicou 
o relator.

Emendas impositivas
Segundo o vereador 

Carlão do Bem as emendas 
impositivas, aquelas que o 
parlamentar impõe pra onde 
ela tem que ir, é no valor de 
R$ 680 mil para cada parla-
mentar, independentemente 
de partido. No entanto, esse 
valor é rateado obrigatoria-
mente para a saúde, sendo 
50% dele, ou seja R$ 340 mil, 
e a outra metade para qual-
quer outro setor da adminis-
tração pública do Executiva 
municipal de João Pessoa.

Não é um valor conside-
rável, mas já é uma evolução 
dentro do nosso parlamento. 
O vereador é, em tese, o po-
lítico que está mais próximo 
do cidadão, aquele mais sim-
ples e que mais precisa da 
atuação do poder público. E 
com essas emendas impositi-

vas, nós podemos ajudar um 
pouco mais eles, disse Carlão.

Esta semana, o prefeito 
Cícero Lucena (Progressistas) 
assinou a liberação de R$ 1,3 
milhão de emendas impositi-
vas de 10 vereadores, que irão 
beneficiar entidades filantró-
picas da capital paraibana. As 
emendas eram, ainda, relati-
vas à legislatura passada. 

“Foi um gesto significa-
tivo do prefeito em liberar 
as emendas impositivas de 
todos os parlamentares, 
inclusive os de oposição a 
ele. Isso demonstra a união 
e o desprendimento entre 
os dois poderes, na capital”, 
comemorou o presidente da 
Câmara Municipal, Dinho Do-
wsley (Avante).

Nesta liberação das 
emendas nesta semana fo-
ram beneficiadas entidades 
filantrópicas como o Institu-
to dos Cegos, Vila Vicentina, 
São Vicente de Paula, Hos-
pital Napoleão Laureano e 
Hospital Padre Zé.

Câmara finaliza o processo 
da LOA e prepara votação
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Os vereadores encerraram as discussões preliminares ontem nos debates sobre a Lei Orçamentária Anual

Foto: CMJP

ALPB aprova projetos, mas decide adiar votações

Na sessão, compareceram apenas 14 deputados

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) aprovou, 
ontem, projeto do deputa-
do Chió(Rede) em defesa da 
mulher gestante e outro de 
autoria da deputada Cida 
Ramos(PSB) proibindo que 
artistas processados pela Lei 
Maria da Penha sejam con-
tratados pelo Estado, mas, 
por falta de quórum, teve 
novamente de suspender as 
votações.

Além das gestantes, o 
projeto do parlamentar de 
Remígio estabelece uma po-
lítica de proteção mais ampla 
e que beneficia também as 
parturientes, assegurando 
a todas elas o direito à assis-
tência, à saúde, ao parto de 
qualidade e à maternidade 
saudável. 

Chió explicou que, ao 
longo dos anos, o Brasil vem 
adotando recomendações e 

protocolos da Organização 
Mundial de Saúde, e cum-
prindo uma série de medidas 
que visam proteger e cuidar 
das gestantes. “É primor-
dial que a proteção familiar 
ocorra antes, durante e após 
o nascimento dos filhos”, 
disse o deputado, ao com-
pletar que o amparo estatal 
é necessário para garantia 
uma maternidade saudável”, 
justificou.

“Esse projeto age no sen-
tido de um enfrentamento à 
violência obstétrica e possui 
um valor inestimável. É um 
projeto de grande relevância 
para a mulher paraibana e 
para a população paraibana 
como um todo”, apoiou a de-
putada Estela Bezerra(PSB), 
sendo seguida pela deputa-
da Pollyanna Dutra(PSB), ao 
alertar que na Paraíba e em 
todo o país tem sido muito 
altas as taxa de mortalidade 
de mulheres gestantes e par-
turientes.

Reunido no regime híbri-
do, o plenário ainda apreciou 
e aprovou outros projetos e 
requerimentos, mas com ape-
nas 14 dos 36 deputados pre-
sentes, as votações voltaram 
a ser atropeladas, adiando, 
inclusive, a conclusão das dis-
cussões sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
que trata do marco da Ciência 
e Tecnologia. A verificação 
de quórum foi pedida pelo 
líder da oposição, deputado 
Cabo Gilberto (PSL), e cum-
prida pelo presidente dos 
trabalhos, o deputado Tião 
Gomes (Avante) que substitui 
o presidente da Casa, Adriano 
Galdino (PSB), desde segun-
da-feira em Brasília. 

A paralisação das vota-
ções esvaziou mais ainda a 
sessão híbrida, com parte dos 
deputados no plenário e ou-
tra parte remotamente, e os 
poucos que restaram tiveram 
de se dedicar somente aos 

discursos, pronunciamentos 
e apartes. Mas outros temas 
foram prejudicados. 

“Ainda bem que a de-
putada Cida Ramos voltou 
a apresentar novo requeri-
mento, caso contrário, a falta 

de quórum e os pedidos de 
destaque iriam inviabilizar a 
realização de uma audiência 
pública para tratar dos des-
pejos na comunidade Dubai”, 
lamentou o deputado Ander-
son Monteiro(PSC).

Juntamente com o depu-
tado Jeová Campos (PSB) e 
principalmente com as de-
putadas Cida Ramos e Estela 
Bezerra (ambas também do 
PSB), Anderson defende que 
a Assembleia precisa discutir 
sobre os despejos que vitima-
ram cerca de 500 famílias na 
semana passada, todas elas 
hoje acampadas em escolas 
da Zona Sul. Na sessão de on-
tem, a primeira a lamentar o 
episódio e a defender a rea-
lização de audiência pública 
foi justamente Estela, seguida 
pela colega Cida Ramos que 
é autora do requerimento 
sobre audiência pública que  
não pôde ser votado por cau-
sa de pedido de destaque.

Ademilson José
ademilson51056@gmail.com

“Nós ainda temos uma 
enorme quantidade de mor-
tes maternas no Brasil e na 
Paraíba. 80% das mulheres 
que morrem no parto, mor-

rem por motivos evitáveis 
como hemorragias, demora 
no parto, doenças pós-parto 
evitáveis, que com medica-
mentos poderíamos salvar 

essas mulheres. É primor-
dial que esta Casa faça esse 
debate”, alertou a deputada 
Pollyanna Dutra.

Sobre o outro projeto, 

a deputada Cida Ramos fez 
questão de lembrar que du-
rante o período de pandemia 
do Covid-19, os casos de vio-
lência contra a mulher se tor-
naram ainda mais frequentes, 
necessitando intervenções 
objetivas por parte do poder 
público e da sociedade. 

“O Estado precisa inter-
vir na prevenção e repressão 
da violência doméstica, pro-
porcionando às mulheres a 
possibilidade de sair desse 
ciclo de violência de forma 
segura e punindo severa-
mente os agressores”, argu-
mentou Cida Ramos.

Projeto estabelece uma 
política de proteção 

mais ampla que 
beneficia, também, as 

parturientes

Projeto aprovado ontem proibe que artistas processados pela Lei Maria da Penha sejam contratados pelo Estado

Foto: ALPB

Estela pede posição no “Caso Márcia”
O pronunciamento mais polê-

mico, até mesmo por envolver um 
ex-integrante da Casa, foi o primeiro 
da sessão de ontem e feito no Pequeno 
Expediente pela deputada estadual 
Estela Bezerra. Ela cobra posição da 
Assembleia Legislativa sobre o “Caso 
Márcia”, a jovem de 20 anos que nos 
anos 1990 teria sido asfixiada pelo en-
tão deputado estadual Aécio Pereira.

Estela lembrou o fato de o caso ter 
levado o Estado brasileiro a ter sido con-
denado na semana passada pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, 
órgão judiciário autônomo da Organi-
zação dos Estados Americanos (OEA), 
isso por causa de o país não ter tratado 
o feminicídio da forma que deveria.

“Acho que através de algum docu-
mento, o Poder Legislativo da Paraíba 
precisa adotar alguma posição sobre 

o caso”, afirmou Estela, levando o 
presidente da Casa, deputado Adriano 
Galdino(PSB), a sugerir algum enca-
minhamento por parte da Secretaria 
Legislativa. 

O Brasil, conforme justificativa da 
Corte Interamericana, foi responsabi-
lizado pela discriminação no acesso à 
Justiça, por não investigar e julgar com 
perspectiva de gênero, pela utilização 
de estereótipos negativos em relação 
à vítima e pela aplicação indevida da 
imunidade parlamentar.

Márcia Barbosa de Souza tinha 20 
anos quando foi morta por asfixia, no 
dia 17 de junho de 1998. Ela se encon-
trou com o então deputado estadual 
Aércio Pereira em um motel e, no dia 
seguinte, testemunhas viram seu corpo 
sendo retirado de um carro e jogado em 
um terreno baldio no Altiplano.

Ainda bem que a 
deputada Cida Ramos 
voltou a apresentar 

novo requerimento, caso 
contrário, a falta de 

quórum e os pedidos de 
destaque iriam 

inviabilizar a realização 
de uma audiência 

pública para tratar dos 
despejos na comunidade 

de Dubai 



Brasil

Alteração do texto garante que, até 2026, o espaço fiscal aberto será totalmente vinculado a gastos sociais

O Plenário do Sena-
do aprovou ontem, por 61 
votos a favor, 10 contra e 1 
abstenção,  a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
23/2021. A PEC dos Precató-
rios, como ficou conhecida, 
abre no Orçamento da União 
de 2022 um espaço fiscal es-
timado em R$ 106 bilhões 
para bancar R$ 400 mensais 
aos beneficiários do Auxílio 
Brasil — programa de trans-
ferência de renda sucessor 
do Bolsa Famíla — por meio 
da mudança da fórmula de 
cálculo do teto de gastos im-
posto pela Emenda Consti-
tucional 95, de 2016, e da 
criação de um subteto para o 
pagamento de precatórios, as 
dívidas da União e dos entes 
federativos oriundas de sen-
tenças judiciais definitivas.

A proposta 
Na sessão, o relator da 

PEC, senador Fernando Be-
zerra Coelho (MDB-PE), líder 
do governo no Senado, fez a 
leitura da última versão de 
seu parecer, que incorporou 
várias sugestões dos senado-
res. Entre elas, ressaltou a in-
clusão na Constituição de um 
dispositivo assegurando que 
“todo brasileiro em situação 
de vulnerabilidade social terá 
direito a uma renda básica fa-
miliar”. A “perenização” desse 
tipo de programa foi uma das 
maiores preocupações dos 

senadores durante a discus-
são da PEC.

Outra alteração do texto 
garantiu que até 2026 o espa-
ço fiscal aberto será totalmen-
te vinculado a gastos sociais 
(programa de transferência 
de renda, saúde, Previdência 
Social e assistência social). Se-
nadores expressaram receio 
de que uma eventual sobra 
seja utilizada pelo governo 
para gastos eleitorais.

“Assim, todo o esforço fei-
to pelo Congresso Nacional na 
busca de recursos estará vin-
culado às finalidades sociais 
mais urgentes neste momento 
de crise”, ressaltou o líder do 
governo.

Bezerra também acolheu 
proposta da senadora Simone 
Tebet (MDB-MS), reduzindo 
de 2036 para 2026 o prazo 
de vigência do subteto dos 
precatórios (ou seja, o valor 
máximo anual que o governo 
pagará sem parcelamento). 
Segundo o relator, isso dará 
“tempo suficiente para o Exe-
cutivo melhor acompanhar o 
processo de apuração e for-
mação dos precatórios e seus 
riscos fiscais, sem criar um 
passivo de ainda mais difícil 
execução orçamentária”.

Pouco antes da votação, 
o líder do governo reconhe-
ceu argumentos de Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) e de 
outros senadores e anunciou 
dois complementos de voto: 
o acréscimo de um inciso no 
texto para uma “leitura mais 
clara de que o encadeamento 

da vinculação do espaço fis-
cal aberto estaria atendido” 
e a supressão de uma frase 
do artigo 4º, para evitar uma 
interpretação de que os gas-
tos com saúde poderiam ser 
excluídos do teto de gastos 
constitucional.

O líder do MDB, Eduardo 
Braga (AM), saudou a inclu-
são na versão final do texto 
de emendas criando uma co-
missão mista para fazer uma 
auditoria dos precatórios e 
garantindo prioridade aos 
precatórios relativos ao paga-
mento de abono salarial à ca-
tegoria dos professores.

“Meu partido entende 
que talvez este não seja o tex-
to ideal. Mas é muito melhor 
termos uma resposta imedia-
ta à fome, e um alto controle 
[sobre a transparência dos 
precatórios], em parceria com 
o Conselho Nacional de Justi-
ça e o Tribunal de Contas da 
União”, afirmou.

Substitutivo
Autores de um substitu-

tivo que propunha outra solu-
ção para a criação do espaço 
fiscal — excluir os precatórios 
do teto de gastos, excepcional-
mente, em 2022 —, Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR) e 
Alessandro Vieira (Cidadania-
SE) e José Aníbal (PSDB-SP), 
declararam apoio à aprovação 
do texto, mesmo tendo traba-
lhado por outra fórmula que 
financiasse o programa de 
transferência de renda.

“O Brasil terá como res-

Jefferson Rudy 
Agência Senado 

PEC dos Precatórios passa no 
Senado, nas duas votações
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posta do Senado um texto sufi-
ciente para atender as exigên-
cias de hoje”, disse Alessandro.

Todos os senadores que 
se pronunciaram na sessão de-
clararam apoio ao Auxílio Bra-
sil. Álvaro Dias (Podemos-PR) 
disse que o Auxílio Brasil de-
veria atingir 20 milhões de fa-
mílias, e não 17 milhões, como 
previsto. Esperidião Amin (PP
-SC) citou estudo segundo o 
qual 10 emendas constitucio-
nais já trataram de precatórios 
no passado.

Senadores do governo, 
da oposição e independentes 
louvaram na tribuna o traba-
lho de negociação desempe-
nhado pelo líder do governo. 

Bezerra agradeceu especifica-
mente aos senadores Eduardo 
Braga, Davi Alcolumbre (DEM
-AP), Esperidião Amin, Anto-
nio Anastasia (PSD-MG), Otto 
Alencar (PSD-BA), Carlos Por-
tinho (PL-RJ), Marcos Rogério 
(DEM-RO), Carlos Fávaro (PS-
D-MT), Rogério Carvalho (PT-
SE) e Jaques Wagner (PT-BA) 
pelas contribuições.

Desmembramento
Diversos senadores, como 

Zenaide Maia (Pros-RN) e 
Izalci Lucas (PSDB-DF) cobra-
ram do líder do governo e do 
presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco, a obtenção jun-
to à Câmara dos Deputados 

do compromisso de que será 
mantido o texto aprovado pelo 
Senado.

Simone advertiu para o 
risco de “desmembramento” 
da PEC na Câmara, que po-
deria levar à promulgação de 
uma emenda sem os aprimo-
ramentos feitos pelos sena-
dores.

Embora a redação possa 
não ser a ideal, queremos o 
compromisso: que lá [na Câ-
mara] eles não tirem aquilo 
que é primordial, que é a vin-
culação de todo o espaço fiscal 
única e exclusivamente para a 
seguridade social. Infelizmen-
te já tivemos situações adver-
sas - cobrou a senadora.

O relator da PEC, Fernando Bezerra (MDB-PE), no detalhe, conversa com o presidente Rodrigo Pacheco durante a sessão

Foto: Agência Senado

O presidente da Câ-
mara dos Deputados, Ar-
thur Lira (PP-AL), afirmou 
ontem, que a Câmara e o 
Senado farão “o máximo 
esforço” para promulgar 
o quanto antes as partes 
comuns da PEC dos Preca-
tórios (Proposta de Emen-
da à Constituição 23/21), 
aprovadas pelas duas Ca-
sas. Trata-se de uma “pro-
mulgação fatiada”, na qual 
a parte aprovada pelas 
duas Casas é publicada e 
entra em vigor, e a parte 
alterada por uma das Ca-
sas continua em análise na 
outra Casa, como proposta 
independente. 

“Nem mercado, bolsa, 
dólar, empresários, muni-
cípios, credores e muito 
mais ainda aqueles que 
precisam do Auxílio Brasil 
podem esperar uma tra-
mitação de novo de CCJ, de 
comissão especial e de Ple-
nário duas vezes. É muito 
normal que textos comuns 
possam ser promulgados”, 
disse Lira. Segundo ele, as 
assessorias de Câmara e 
Senado definirão o que já 
pode ser promulgado e o 
que deve voltar à análise 
dos deputados.

A PEC abre no Orça-
mento da União de 2022 
um espaço fiscal aproxi-
mado de R$ 50 bilhões 
para bancar R$ 400 men-
sais aos beneficiários do 
Auxílio Brasil — programa 
de transferência de renda 

sucessor do Bolsa Famí-
la — por meio da mudan-
ça da fórmula de cálculo 
do teto de gastos imposto 
pela Emenda Constitucio-
nal 95, de 2016, e da cria-
ção de um subteto para o 
pagamento de precatórios, 
as dívidas da União e dos 
entes federativos oriundas 
de sentenças judiciais defi-
nitivas.

Lira voltou a criticar o 
uso do termo “orçamento 
secreto” sobre a alocação 
das emendas de relator do 
orçamento. Segundo ele, 
são atribuições do Congres-
so legislar e executar, junto 
com Executivo, as emendas 
impositivas. “O Brasil num 
ano de saída de pandemia 
não pode se dar ao luxo de 
ter o risco de perder R$ 7 
bilhões não apresentadas 
ao Orçamento de 2021, 
perder quase R$ 5 bilhões 
conveniadas ainda de 2021. 
O que faz com que só tenha-
mos a execução de pouco 
mais de R$ 3 bilhões.”

Enfermagem
Lira concedeu entre-

vista ao sair da reunião do 
Colégio de Líderes. Segundo 
ele, a maioria decidiu enviar 
para uma comissão especial 
a análise da carga horária de 
30 horas semanais para os 
profissionais de enferma-
gem no projeto que define o 
piso salarial da categoria em 
R$ 4.750 (PL 2564/20, de 
autoria do Senado).

Lira promete esforço
para promulgações

Para os pais solteiros

PLN abre crédito de R$ 2,7 bi
para auxílio emergencial 

Proposta enviada ao 
Congresso Nacional pelo 
Poder Executivo (PLN 
43/21) abre crédito espe-
cial de R$ 2,794 bilhões 
para pagar auxílio emer-
gencial a pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade 
por causa da pandemia 
de Covid-19. O objetivo 
é pagar neste mês de de-
zembro uma cota comple-
mentar aos homens mo-
noparentais, que são os 
pais solteiros ou chefes de 
família que criam os filhos 
sozinhos, sem cônjuge, 
companheira ou compa-
nheiro.

Em 2020, apenas 
mulheres monoparentais 
receberam o pagamento 
de cota dupla do auxílio 
emergencial. Para obter o 
benefício, a trabalhadora 
deveria estar inscrita no 
Cadastro Único ou então 
preencher formulário em 
plataforma digital até 2 de 
julho de 2020. Neste ano, o 
Congresso decidiu esten-
der a cota complementar 
para os homens monopa-
rentais (Lei 14.171/21).

Como o cadastro pelo 
aplicativo ou site da Caixa 
não permitia que os ho-
mens marcassem a opção 

de chefe de família, será 
verificado se o beneficiá-
rio de cota simples não 
tem cônjuge ou compa-
nheira, se há pelo menos 
uma pessoa menor de 18 
anos de idade na família, 
e se não houve concessão 
de benefício de cota dupla 
para outra beneficiária ou 
marcação de chefe de fa-
mília por outra pessoa no 
mesmo grupo familiar.

O pagamento de de-
zembro será apenas para 
quem se cadastrou pelo 
aplicativo ou site. Homens 
monoparentais beneficia-
dos pelo programa Auxí-
lio Brasil ou inscritos no 
Cadastro Único receberão 
a cota complementar so-
mente nos primeiros me-
ses de 2022. No total, o 
Ministério da Cidadania 
estima beneficiar 1,283 
milhão de famílias de ho-
mens monoparentais. Para 
isso, serão necessários 
mais R$ 779 milhões para 
os atendidos pelo Auxílio 
Brasil.

Conheça o Auxílio 
Brasil e outras estratégias 
de redução da pobreza 
O Ministério da Cidada-
nia decidiu dividir os pa-
gamentos porque a Caixa 
manifestou ser necessário 
escalonar o público-alvo, 
para não prejudicar a ca-

pacidade de atendimento 
das agências.

Origem
Os recursos para pa-

gamento da cota comple-
mentar do auxílio emer-
gencial serão transferidos 
de dotações do Bolsa Fa-
mília. O Ministério da 
Economia afirma que a 
execução do programa 
não será prejudicada por-
que o cancelamento teve 
como base projeções de 
gastos até o fim do ano. 
Por causa do auxílio emer-
gencial, houve uma sobra 
de R$ 9,5 bilhões de re-
cursos do Bolsa Família. 

Tramitação
A proposta será ana-

lisada pela Comissão 
Mista de Orçamento an-
tes de seguir para vota-
ção do Plenário do Con-
gresso (sessão conjunta 
de Câmara dos Deputa-
dos e Senado Federal). 
 

Marcello Casal
Agência Brasil O presidente Jair Bol-

sonaro editou ontem o de-
creto que regulamenta a 
Lei 14.237/21, que institui 
o auxílio gás. O texto de-
talha regras necessárias à 
operacionalização do pro-
grama, destinado a atenuar 
o efeito do preço do gás li-
quefeito de petróleo (GLP) 
no orçamento de famílias 
de baixa renda.  

O auxílio será conce-
dido às famílias inscritas no 
Cadastro Único para Progra-
mas Sociais cuja renda fa-
miliar mensal per capita for 
igual ou inferior a meio salá-
rio mínimo e às famílias que 
tenham, entre seus mem-
bros, quem receba o Benefí-
cio de Prestação Continuada 
(BPC). A edição do decreto 
viabiliza a implantação do 
benefício a partir deste mês.

A lei prevê ainda que o 
auxílio seja concedido pre-
ferencialmente às famílias 
com mulheres vítimas de 
violência doméstica. 

As famílias beneficia-
das terão direito, a cada 
bimestre, a um valor equi-
valente a 50% da média do 
preço nacional de referên-
cia do botijão de 13 quilo-
gramas (kg) dos últimos 
seis meses. O preço de re-
ferência será estabelecido 
pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP).

Presidente 
regulamenta 
auxílio gás 
de cozinha

O pagamento de 
dezembro será 

apenas para quem 
se cadastrou pelo 
aplicativo ou site 

Agência Brasil



Mundo

País europeu também vai impor medidas mais restritivas para a população que ainda não tomou a vacina

Vacina contra a Covid pode
ser obrigatória na Alemanha
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A vacinação contra a Co-
vid-19 na Alemanha poderá ser 
obrigatória a partir do próximo 
ano, anunciou ontem a chan-
celer Angela Merkel. Em pa-
ralelo, serão também impostas 
medidas mais restritivas para 
a população que ainda não se 
vacinou. Ela ficará impedida 
de ter acesso a grande parte 
de serviços de cultura e lazer.

A decisão foi anunciada 
durante uma conferência que 
reuniu a atual chanceler e o su-
cessor, Olaf Scholz, que deverá 
ser eleito no Bundestag [par-
lamento] na próxima semana.

Merkel e Scholz concor-
daram na elaboração de um 
projeto de lei para tornar a 
vacinação obrigatória. O do-
cumento será submetido ao 
parlamento para entrar em 
vigor entre fevereiro e março.

Os dois líderes chegaram 
também a um acordo com os 
representantes dos 16 estados 
federados da Alemanha para 
impedir o acesso de quem ain-
da não se vacinou a serviços de 
cultura e lazer, com a exceção 
apenas de estabelecimentos 
essenciais como supermerca-
dos, farmácias ou padarias.

Este novo sistema proíbe 
o acesso de pessoas ainda não 
vacinadas a bares, restauran-
tes, teatros, cinemas, recintos 
desportivos ou comércio não 
essencial. Além disso, eles 
ficam também limitados ao 
contato no máximo com duas 
pessoas fora do seu agregado 
familiar.

Números alarmantes
A Alemanha conta até 

ao momento com 68,7% da 
população vacinada (80% 
da população adulta). Nos 
últimos dias, os números 
da Covid-19 no país esta-
bilizaram, mas continuam 
alarmantes, com muitos 
hospitais perto de um ponto 
de ruptura. A emergência 
de uma nova variante, a 
Ômicron, só veio adensar 
ainda mais os riscos de so-
brecarga dos hospitais nos 
próximos dias.

“A quantidade de traba-
lho dos hospitais está perto 
de atingir limites”, alertou 
Angela Merkel. A chanceler 
alemã apelou à vacinação e 
disse que as novas regras 
são “um ato de solidarieda-
de nacional” com o objetivo 
de reduzir o número diário 
de novas infecções.

Olaf Scholz, que deverá 
suceder a Angela Merkel a 
partir da próxima quarta-
feira, reconhece que a si-
tuação de saúde no país é 
“muito, muito difícil” e que 
os números de infecção es-
tabilizaram, “mas a um nível 
demasiado elevado”. Ontem, 
a Alemanha registrou mais 
73 mil novas infecções e 
388 mortes por Covid-19. 

O  futuro chanceler 
alemão disse, ainda, que a 
prioridade agora é “conven-
cer quem ainda não se vaci-
nou”. O governo de Merkel 
e Scholz pretende aplicar 
mais 30 mil doses de vaci-
nas até o Natal.

Conflito

EUA alertam para os planos de 
ataque da Rússia contra a Ucrânia
Agência Brasil/RTP 

O secretário de Estado 
norte-americano garante que 
a Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan) está 
“preparada para impor cus-
tos severos” contra Moscou, 
caso haja tentativa de invasão 
contra Kiev. Antony Blinken 
reforçou os avisos na vés-
pera de uma reunião com o 
ministro russo dos Negócios 
Estrangeiros, em Estocolmo.

Após encontro com 
ministros dos Negócios Es-
trangeiros da Otan em Riga, 
na Letônia, Blinken garantiu 
que as defesas da organização 
serão reforçadas “no flanco 
oriental”.

Ele afirmou que ainda 
não há sinais claros de uma 
decisão de invasão, mas que 
o presidente russo, Vladimir 
Putin, se está se preparando 
para esse cenário: “Ele está 
criando capacidade para fazer 
no curto prazo, caso decida 
avançar. Por isso, apesar da in-
certeza sobre as intenções e o 
timing, devemos nos preparar 
para todas as contingências, 
enquanto trabalhamos para 
que a Rússia reverta a trajetó-
ria”, alerta. Sem garantir uma 
intervenção militar ou outro 

tipo de ação concreta numa 
eventual resposta a Moscou, 
Washington assegura que 
permanece “inabalável no 
apoio à soberania e integri-
dade territorial da Ucrânia”. 
“Se a Rússia seguir o caminho 
do confronto, deixamos cla-
ro que responderemos com 
determinação, inclusive com 
uma série de medidas econô-
micas de grande impacto que 
evitamos adotar no passado”, 
afirmou Blinken.

Diante de “evidências de 
que a Rússia está planejando 
movimentações agressivas 
significativas contra a Ucrâ-
nia”, o chefe da diplomacia 
norte-americana adiantou 
que os Estados Unidos (EUA) 
anunciariam as consequências 
“no momento apropriado”.

Ontem, o ministro ucra-
niano dos Negócios Estran-
geiros, Dmytro Kuleba, disse 
ter debatido com Antony 
Blinken, mas também com o 
chefe da diplomacia europeia, 
Josep Borrell, a imposição de 
sanções econômicas para dis-
suadir Moscou de uma futura 
agressão contra Kiev.

Conflito latente
As advertências do 

ocidente sobem de tom na 

véspera de uma reunião 
entre Antony Blinken e o 
ministro russo dos Negó-
cios Estrangeiros, Sergei 
Lavrov, em Estocolmo. O 
encontro é paralelo a uma 
cúpula da Organização para 
a Segurança e Cooperação 
na Europa (Osce).

De acordo com o gover-
no ucraniano, a Rússia mo-
bilizou recentemente cerca 
de 90 mil a 100 mil solda-
dos para a fronteira, sendo 
que as forças russas realiza-
ram dois grandes exercícios 
militares na região, em abril 
e em setembro.

Nas duas ocasiões, os 
militares deixaram para 
trás  equipamento em 
quantidades substanciais. 
Várias imagens de satélite 
mostram grande concen-
tração de veículos militares 
nas zonas fronteiriças.

Durante o mês de no-
vembro, o secretário-geral 
da Otan tinha alertado para 
a possibilidade de uma 
“ação agressiva” por parte 
da Rússia na fronteira com 
a Ucrânia.

“Vemos uma concen-
tração militar pouco habi-
tual na fronteira e sabemos 
que a Rússia está disposta 

a usar esse tipo de capaci-
dade militar para desenca-
dear ações agressivas con-
tra a Ucrânia”, afirmou Jens 
Stoltenberg. As movimen-
tações russas na fronteira 
com a Ucrânia voltaram 
a despertar os receios de 
um reacender do conflito 
na região. Em 2014, a Rús-
sia anexou unilateralmente 
o território ucraniano da 
Crimeia e, nos meses se-
guintes, tropas separatistas 
apoiadas pela Rússia assu-
miram o controle de parte 
do território leste do país. 
Ainda que latente, o confli-
to na região nunca cessou 
por completo.

O próprio secretário 
de Estado norte-america-
no sugeriu, há alguns dias, 
que Moscou tem procurado 
agir nos bastidores da crise 
migratória das últimas se-
manas na fronteira entre 
a Bielorrússia e a Polônia.

“As ações do regime de 
Lukashenko ameaçam a se-
gurança, semeiam a divisão 
e visam desviar as atenções 
das atividades da Rússia na 
fronteira com a Ucrânia”, 
afirmou o chefe da diplo-
macia norte-americana, por 
meio de um porta-voz.

Variante Ômicron
Agência Brasil/RTP 

Os anticorpos resultantes de uma primeira 
infecção de Covid-19 não impedem uma pessoa 
de contrair novamente a doença com a variante 
Ômicron, afirmou ontem a pesquisadora Anne 
von Gottber, na entrevista coletiva virtual semanal 
do escritório da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) na África.

“Acreditamos que a infecção anterior não pro-
tege contra a Ômicron”, disse Anne, especialista 
em doenças infecciosas do Instituto Nacional de 
Doenças Transmissíveis da África do Sul.

Há ainda muitas incógnitas sobre essa nova 
forma do coronavírus, anunciada na semana 
passada, que tem 32 mutações, incluindo o seu 
potencial de propagação e a sua resistência 
às vacinas.

A investigação está apenas começando, mas 
as observações iniciais sugerem que pessoas an-
teriormente infectadas podem ter sido vítimas 
da forma mutante do vírus, muitas vezes com 
sintomas menos graves, disse ela.

A variante, presente até agora em pelo me-
nos 22 países - segundo a OMS -, foi detectada 
inicialmente na África do Sul e em Botsuana e 
relatada em mais dois países africanos - Gana 
e Nigéria.

O número de casos oficiais de Covid-19 no 
continente aumentou 54% nos últimos sete dias, 
até 30 de novembro, em comparação com o 
mesmo período anterior, devido ao aumento ex-
ponencial de infecções na África do Sul. A previsão 
é que exceda 10 mil casos nas próximas 24 horas, 
de acordo com a OMS África.

O número de casos de infecção diminuiu em 
todas as outras sub-regiões.

Há 15 dias, a África do Sul registrava cerca de 
300 casos por dia. Na última quarta-feira, o país 
comunicou 8.561 novos casos, contra 4.373 no 
dia anterior. Nesta fase, “não sabemos de onde 
vem a variante”, disse o especialista da OMS, 
Ambrose Talisuna.

Papa visita Chipre e Grécia 
e fará apelo pelos migrantes
Agência Brasil

O papa Francisco, que 
iniciou ontem uma viagem ao 
Chipre e à Grécia, pretende 
apelar à situação dos migran-
tes nas fronteiras da Europa e 
contrariar a relutância dos paí-
ses sobre a entrada de pessoas, 
apesar dos apelos do Vaticano.

O número de migrantes 
que chega ao Chipre aumentou 
38% nos primeiros 10 meses 
do ano, em comparação com 
2020. O papa deve abordar a 
questão da migração, assim 
como da divisão do Chipre, em 

Nicósia para a primeira etapa 
de uma visita de cinco dias. A 
viagem também prevê uma 
visita à ilha grega de Lesbos 
que o papa já visitou em 2016 
tendo, na época, promovido 
a transferência, por meio do 
Vaticano, de um grupo de re-
fugiados sírios. 

O papa Francisco vai orga-
nizar uma nova transferência 
de migrantes esta semana: 
cerca de 50 que se encontram 
no Chipre foram identificados 
e vão viajar para a Itália, dis-
seram autoridades cipriotas. 
O Vaticano não descartou que 

“alguns migrantes” que se en-
contram em Lesbos também 
possam ser transferidos para 
a Itália após a visita do papa.

Na cidade de Nicósia, 
Francisco vai permanecer na 
Nunciatura Apostólica, loca-
lizada na zona tampão con-
trolada pelas Nações Unidas. 
A ilha de Chipre encontra-se 
dividida desde a invasão da 
Turquia em 1974, sendo que 
apenas o governo de Ancara 
reconhece a República Turca 
do Chipre do Norte.

Em mensagem divulgada 
ontem e que marca os 70 anos 

da Organização Internacional 
das Migrações, o papa insistiu 
que os refugiados são pessoas 
que merecem tratamento digno, 
tendo se referido igualmente à 
situação dos migrantes que se 
encontram nas fronteiras entre a 
Bielorrússia e a União Europeia.

“O debate sobre a migra-
ção, na realidade, não é sobre 
os migrantes”, disse Francisco. 
“É lamentável o fato de os mi-
grantes estarem sendo usados 
como moeda de troca, como 
peões num tabuleiro de xadrez, 
vítimas de rivalidades políti-
cas”, acrescentou.

Foto: Fotos Públicas

O secretário Antony Blinken garante que a Otan está “preparada para impor custos severos” contra Moscou, caso haja tentativa de invasão contra Kiev
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Levantamento feito em todo o país mostra que o custo dos imóveis subiu 7,48% este ano na capital paraibana 

O preço dos imóveis re-
sidenciais, em João Pessoa, 
aumentou quase 0,89% ao 
longo do mês de novembro, 
acumulando alta de 7,48% 
em 2021, de acordo com 
dados divulgados esta se-
mana pelo índice FipeZap. 
Por causa dos sucessivos 
aumentos que aconteceram 
nos imóveis da capital parai-
bana este ano, o comprador 
vê, mensalmente, o sonho da 
casa própria ser adiado. 

Morando juntos desde 
dezembro do ano passado, 
os estudantes Lucas Dan-
tas e Natanael Viana per-
ceberam que pagar aluguel 
não era algo que almeja-
vam para toda a vida. Foi 
então que o casal decidiu, 
em junho deste ano, fazer 
uma simulação de crédito 
para adquirir seu primeiro 
apartamento. “Como nossa 
renda é informal, o valor da 
carta de crédito foi muito 
baixo e o subsídio não atin-
giu o mínimo necessário 
para dar entrada no imóvel, 
então deixamos o tempo 
passar”, explica Natanael. 

Ainda que a primeira 

Carol Cassoli 
Especial para A União

Preços altos adiam sonho da 
casa própria em João Pessoa

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Na última segunda-feira, enquanto 
participava de uma das mesas de 
discussão da II Semana Estadual do 
Empreendedorismo, fui perguntado 
sobre o momento em que passamos, se 
agora era hora de arriscar ou se ainda 
o empreendedor precisa ser cauteloso. 
Confesso que no primeiro momento 
o meu reflexo foi pensar na cautela, 
estávamos ali falando sobre educação 
financeira e em todos os desafios que 
quem empreende encontra para manter 
as contas equilibradas.

Era mais do que natural que, para 
permanecer coerente ao assunto, minha 
resposta viesse na direção da cautela 
também porque naquele dia, estávamos 
recebendo as primeiras informações 
sobre uma nova variante do Covid-19, a 
Ômicron, que, após descoberta na África 
do Sul, começa a se espalhar com certa 
rapidez pelos cinco continentes e que 
nesse momento já temos notícias de 
brasileiros infectados.

Apesar de até o momento, não 
haverem relatos de casos graves 

causados pela nova variação do vírus, 
as experiências vividas até aqui com 
a pandemia, nos trazem a sensação 
de que tudo voltará como antes, que 
as restrições precisarão ser impostas 
novamente, e que esse movimento de 
vai e vem, aparentemente sem fim, será 
parte de nosso cotidiano daqui pra 
frente. 

Alguns governos, com a necessária 
prudência, já anunciam a suspensão de 
festejos de fim de ano e a possibilidade, 
ainda em análise, de não se realizarem 
os carnavais de rua, tão tradicionais em 
todo o país. Muitos dos comerciantes 
se veem frustrados nesse momento, já 
que esse seria o primeiro período após 
o início da pandemia, em que grandes 
festas de rua começariam a acontecer, 
aquecendo as economias, principalmente 
das cidades turísticas.

Mas, voltando à pergunta feita na 
ocasião, será que é hora de ousar ou 
ser cauteloso? Após alguns segundos 
pensando mesmo durante minha 
fala, comentei o quanto tivemos de 

exemplos de empreendedores que, 
exatamente diante dessas condições tão 
adversas e peculiares, se destacaram 
ousando, buscando se adaptar. 
Houve uma verdadeira explosão de 
empreendedorismo de dois anos pra 
cá, com muitas empresas surgindo, 
principalmente com o uso de tecnologias, 
com os serviços de delivery e retirada, de 
adaptações ao home office.

O que eu tenho a sensação quando 
olho pra todo esse período, é que talvez 
o período de ousar tenha até passado, 
e que os que tiveram coragem e arrojo 
no início da pandemia, já aproveitaram 
essa oportunidade para marcar posição 
no mercado. É possível ver algumas 
áreas apresentando uma certa saturação 
no mercado. Não há praticamente 
mais surpresas nas adaptações que o 
comércio precisou fazer para se adaptar 
ao distanciamento, e que permanecerão 
como opção para seus clientes.

De toda forma, o espírito 
empreendedor é, por definição, ousado. 
Não tenho como não recomendar 

ousadia para quem vai empreender, 
porque é justamente com esse tipo de 
atitude que surgirão novas ideias. A 
sociedade é dinâmica e sempre haverá 
alguma nova necessidade a ser atendida. 

Parando agora para pensar com um 
pouco mais de calma sobre a pergunta 
que me fizeram a poucos dias atrás, agora 
talvez eu me colocasse numa posição que 
não é de meu costume, o meio termo.

Diante das incertezas que ainda, 
aparentemente, não vão nos deixar 
tão cedo, mas ainda de olho nas 
oportunidades que podem surgir, 
recomendaria ao empreendedor não 
fazer grandes apostas, mas tocar o seu 
negócio sem que o medo atrapalhe. 

Sei que minha conclusão parece 
confusa diante desse questionamento, 
como imagino também que essa situação 
que estamos passando cause confusões 
semelhantes na cabeça do empreendedor 
hoje, mas aprendi também com o tempo 
que nem sempre terei as respostas para 
todas as perguntas, e que faz parte do 
aprendizado da vida conviver com isso.

Cautela ou ousadia

Ibovespa 
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tentativa tenha sido frus-
trada, o casal de paraibanos 
não desistiu de adquirir um 
imóvel e, no mês passado, 
organizou novamente a do-
cumentação necessária para 
a simulação. Segundo o ca-
sal, desta vez, os resultados 
foram mais positivos. Ape-
sar disso, no entanto, ainda 
não foi possível comprar a 
residência, pois, além das 

taxas que incidem sobre um 
imóvel, o ano de 2021 apre-
sentou elevados preços nas 
casas e apartamentos.

Realidade nacional
De acordo com o índi-

ce FipeZap, que relaciona o 
preço da venda de imóveis 
em diversas cidades do país, 
incluindo a capital paraiba-
na, a realidade de Natanael 

e Lucas não é uma exceção 
no Brasil. No período que 
compreende novembro de 
2020 e novembro deste ano, 
a taxa aumentou 5,27% em 
todo o país, com elevação de 
0,53% na análise dos preços 
médios apenas em novem-
bro. A alta também chegou a 
João Pessoa, onde a variação 
dos últimos 12 meses che-
gou a 8,50%.

Sem dinheiro para pagar parcelas elevadas de financiamento, compradores aguardam os valores dos imóveis baixarem 

Valores mais baixos
Mesmo com a alta nos valores dos imóveis 

comercializados em solo pessoense, em com-
paração com as demais capitais brasileiras, o 
preço médio do metro quadrado (m²) na cidade 
ainda é um dos mais baixos do país. Enquanto 
o valor ultrapassa R$9,6 mil em capitais como 
São Paulo e Rio de Janeiro, o preço médio do 
metro quadrado dos imóveis de João Pessoa é 
de R$4.849, uma diferença de 50,13%. É esta 
realidade que, de alguma forma, oferece uma 
injeção de ânimo ao casal de estudantes que, 
até o fim do primeiro trimestre de 2022, pre-
tende realizar o sonho do apartamento próprio. 
“Queremos um térreo, de aproximadamente 
55m², com área privativa ou varanda, sala 
ampla, cozinha espaçosa, dois quartos e dois 
banheiros”, detalha Natanael Viana. 

O problema, 
no entanto, é que, 
para realizar a 
compra, o casal 
precisa lidar com 
o índice que tem 
demonstrado au-
mentos durante 
todo o ano e, em-
bora seja 1,87% 
menor que a mé-
dia nacional, vem 
subindo a cada 
mês. “Esse au-
mento prejudicou muito quem quer comprar, 
mas não tem o valor de entrada”, acrescenta.

Sem exigências da região onde querem 
morar, os estudantes não integrarão as zonas 
de maior representatividade no cálculo da taxa 
FipeZap, como o bairro de Cabo Branco, na 
orla de João Pessoa, onde o preço médio dos 
imóveis chegou a R$7.667/m², um valor pró-
ximo à média de preços nacional (referente a 
R$7.839/m²).

“No início, pensamos em comprar ainda 
esse ano para nos mudarmos agora em dezem-
bro. Mas acho que só conseguiremos comprar 
de fato só em fevereiro ou março”, diz Natanael 
ao afirmar que, como o sonho não se tornou 
realidade este ano, a próxima alternativa será 
a compra de um imóvel em construção.

É o preço médio do 
metro quadrado dos 

imóveis de João Pessoa 
em novembro

R$ 4,8 mil

Foto: Marcus Antonius



Economia

Economia do Brasil registrou dois trimestres seguidos de retração e o setor agropecuário foi o mais afetado neste período

O Produto Interno Bru-
to (PIB), a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país, recuou 0,1% no ter-
ceiro trimestre deste ano, na 
comparação com o trimestre 
anterior, confirmando a en-
trada do país em uma nova 
recessão técnica. O PIB, no 
período, somou R$ 2,2 tri-
lhões. Os dados foram divul-
gados ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

A recessão técnica é ca-
racteriza por dois trimestres 
seguidos de retração. A últi-
ma tinha sido registrada nos 
dois primeiros trimestres 
de 2020, quando o PIB ‘en-
colheu’ 2,3% e, em seguida, 
8,9%. Na comparação com o 
terceiro trimestre de 2020, 
no entanto, houve uma alta 
de 4%. O PIB também acu-
mula alta no período de 12 
meses (3,9%).

Na passagem do segun-
do para o terceiro trimestre 
deste ano, a queda foi puxada 
pelo setor agropecuário, que 
teve perdas de 8%. Segundo 
a pesquisadora Rebeca Palis, 
do IBGE, o resultado foi in-
fluenciado pelo encerramen-
to da safra de soja, que fica 
mais concentrada no primei-
ro semestre do ano.

“Como ela é a principal 
commodity brasileira, a pro-
dução agrícola tende a ser 
menor a partir do segundo 
semestre. Além disso, a agro-
pecuária vem de uma base de 
comparação alta, já que foi a 
atividade que mais cresceu 

no período de pandemia e, 
para este ano, as perspecti-
vas não foram tão positivas, 
em ano de bienalidade nega-
tiva para o café e com a ocor-
rência de fatores climáticos 
adversos na época do plan-
tio de alguns grãos”, afirma a 
pesquisadora.

A indústria manteve-se 
estável no período. Por outro 
lado, a alta de 1,1% do setor 
de serviços evitou um recuo 
maior do PIB no terceiro tri-
mestre. A construção cresceu 
3,9% e evitou uma queda da 
indústria.

A alta dos serviços foi 
puxada por outras atividades 
de serviços (4,4%), informa-
ção e comunicação (2,4%), 
transporte, armazenagem 
e correio (1,2%) e adminis-
tração, defesa, saúde e edu-
cação públicas e seguridade 
social (0,8%). As atividades 
imobiliárias mantiveram-se 
estáveis, enquanto atividades 
financeiras, de seguros e ser-
viços relacionados e comér-
cio tiveram quedas de 0,5% e 
0,4%, respectivamente.

Sob a ótica da demanda, 
a formação bruta de capital 
fixo, isto é, os investimentos, 
caiu 0,1%. O consumo das fa-
mílias cresceu 0,9%, enquan-
to o consumo do governo su-
biu 0,8%.

No setor externo, hou-
ve quedas nas exporta-
ções (-9,8%) e importações 
(-8,3%) de bens e serviços.

O IBGE também divulgou 
uma revisão do desempenho 
do PIB em 2020. A taxa de 
queda de 4,1%, informada 
anteriormente, foi corrigida 
para um decréscimo de 3,9%.

PIB cai 0,1% no 3o trimestre e 
país entra em recessão técnica
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Pesquisa da CNT

Com menor investimento, piora 
qualidade das rodovias federais

Quase um quarto da 
malha rodoviária brasilei-
ra pavimentada está em 
estado péssimo (6,9%) ou 
ruim (16,3%). A maior fatia, 
38,6%, se encontra apenas 
regular, contra 38,2% em 
boas ou ótimas condições - 
esse número era de 41% em 
2019. É o que revela nova 
pesquisa da Confederação 
Nacional do Transporte 
(CNT) sobre as rodovias 
do país, divulgada ontem. 
A correção dos problemas 
mais urgentes nas estradas 
demandaria dezenas de bi-
lhões. Para a reconstrução 
e restauração de vias, a CNT 
calculou ser necessário um 
investimento de R$ 62,9 bi-
lhões. Já a manutenção dos 
trechos desgastados custa-
ria R$ 19,6 bilhões.

O quadro de problemas 

piora no recorte de rodovias 
sob gestão pública. Nele, 
apenas 28,2% dos trechos 
analisados estão em estado 
ótimo ou bom. O número 
regrediu em relação à últi-
ma pesquisa feita pela CNT 

em 2019, quando 32,5% das 
rodovias estavam boas ou 
ótimas.

O encolhimento tam-
bém pode ser percebido na 
injeção de investimentos 

públicos nas rodovias, quan-
do analisados os recursos 
federais. Entre 2016 e 2020, 
o investimento médio do go-
verno foi de R$ 8,9 bilhões, 
segundo a entidade. Já em 
2021, se considerado todo o 
montante autorizado no or-
çamento federal para obras 
em rodovias, o valor cai para 
R$ 5,8 bilhões.

Investimento baixo
O investimento abai-

xo do necessário é uma das 
grandes reclamações da 
confederação. “A baixa qua-
lidade das rodovias impacta 
diretamente na segurança 
de seus usuários, havendo 
um maior potencial de ris-
co de acidentes (...) Ela gera, 
portanto, custos intangíveis 
e financeiros para a socie-
dade, que poderiam ser 
evitados com a melhora da 
pavimentação, sinalização, 
densidade e manutenção 

das rodovias”, aponta a CNT 
no estudo.

Outro dado destacado 
pela entidade é que, enquan-
to o valor de investimentos 
pagos em rodovias federais 
neste ano foi de R$ 4,16 bi-
lhões, o custo com acidentes 
representa o dobro. A esti-
mativa é que, até setembro, 
R$ 8,85 bilhões tenham sido 
gastos em razão de aciden-
tes. “É histórico no Brasil o 
custo dos acidentes supe-
rarem o valor investido em 
infraestrutura rodoviária, 
realidade que poderia ser 
evitada com a melhora da 
pavimentação, sinalização 
e geometria das rodovias”, 
afirma a confederação.

Uma das medidas de-
fendidas pela CNT para mu-
dar esse cenário é que as 
outorgas arrecadadas em 
concessões de rodovias se-
jam revertidas em investi-
mentos no próprio setor. 

Amanda Pupo
Agência Estado

Foto: Agência Brasil

Orçamento médio do Governo 
em obras, entre 2016 e 2020, foi 
de R$ 8,9 bilhões, valor que caiu 

para R$ 5,8 bilhões este ano

É o investimento 
necessário para 

recuperar as rodovias 
em todo o país

R$ 62 bi

Para apoiar e qualificar 
100 empresas paraibanas 
a iniciarem suas exporta-
ções de forma planejada e 
segura, será lançado hoje, 
em João Pessoa, o núcleo do 
Programa de Qualificação 
para Exportação (Peiex). O 
Programa é da Agência Bra-
sileira de Promoção de Ex-
portações e Investimentos 
(ApexBrasil) e será implan-
tado no Estado pela Funda-
ção de Apoio à Pesquisa do 
Estado da Paraíba (Fapesq).

Das 100 empresas, 75 
são de bens e serviços e 
25 são de cachaça. A prio-
rização deste setor, dá-se 
em razão de o Nordeste ser 
uma das principais regiões 
exportadoras de cachaça, 
representando mais de 
30% do volume exportado 
em 2020, segundo dados 
compilados pelo Institu-
to Brasileiro da Cachaça 
(Ibrac).  Entre as 25 empre-
sas de cachaça também po-
derão ser atendidas empre-
sas de outros estados do 
Nordeste interessadas no 
atendimento especializado.

De acordo com o Anuá-
rio da Cachaça de 2021 (da-
dos de registro de 2020) do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), a região Nordeste 
é a segunda região com o 
maior percentual de esta-

ApexBrasil lança hoje 
núcleo de apoio na PB

belecimentos de cachaça re-
gistrados, com 14,5 % o que 
equivale a 138 produtores. A 
Paraíba é o principal estado 
do Nordeste em termos de 
número de estabelecimen-
tos registrados de cachaça 
com 40 estabelecimentos.

Há um grande poten-
cial exportador no Estado. 
Conforme o diretor de Ne-
gócios da ApexBrasil, Lucas 
Fiuza, a Paraíba é o oitavo 
principal exportador em 
âmbito regional e, ainda as-
sim, é apenas o 25º coloca-
do no ranking nacional de 
exportações de bens.

A instituição parceira 
Fapesq, vencedora do pro-
cesso de chamamento pú-
blico realizado em 2020, 
teve como principais mo-
tivações para participar 
do edital a geração de em-
prego e o desenvolvimento 
econômico que a interna-
cionalização de empresas 
promove.

Das 100 empresas 
paraibanas que serão 
atendidas por meio da 

parceria, 75 são de 
bens e serviços e 25 

são de cachaça

Brasil fica em 26a posição em ranking

A queda no Produto Interno Bru-
to levou o Brasil para a 26ª posição 
no ranking de 33 países da agência 
classificadora de risco Austin Rating. 
Com isso, o país ficou bem atrás de 
outros sul-americanos como forte 
crescimento, como Colômbia (5,7%), 
Chile (4,9%) e Peru (3,6%).

Em um trimestre de elevado 
preço do barril de petróleo, a Arábia 
Saudita (expansão de 5,8%) aparece 
na liderança do ranking.

Os Estados Unidos estão na dé-

cima posição, com crescimento de 
2,1%. A China está apenas na 21ª 

posição, com avanço de 0,8%.

Variações
As variações consideram a taxa 

do terceiro trimestre frente aos três 
meses imediatamente anteriores.

No ranking da agência Austin 
Rating divulgado em setembro, refe-
rente ao segundo trimestre, o Brasil 
ocupava a 28ª posição numa lista 
maior, de 44 países. O desempenho 
do país perante à agência é impor-
tante para atrair investidores.

Agência Estado

Comparação com 2020

Vendas de motos registram 
alta de 19,1% em novembro

As vendas de motos 
tiveram crescimento de 
19,1% em novembro, na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado, 
informou ontem a Fenabra-
ve, entidade que represen-
ta as concessionárias.

No total, 106,5 mil 
unidades foram vendidas, 

9,8% a mais do que em ou-
tubro.

Com o resultado, as 
vendas de motos fecharam 
os 11 primeiros meses do 
ano acumulando cresci-
mento de 28%, somando 
pouco mais de um milhão 
de unidades emplacadas.

Ao comentar o balan-
ço de novembro, o presi-
dente da Fenabrave, Alari-
co Assumpção Júnior, disse 

que o desempenho se deve 
à melhora no tempo de en-
trega das motos pelas mon-
tadoras.

A indústria, sediada 
no polo industrial de Ma-
naus (AM), vêm acelerando 
a produção após as filas de 
espera formadas nos pri-
meiros meses do ano por 
conta de restrições de fun-
cionamento das fábricas 
em proteção à Covid-19.

Eduardo Laguna
Agência Estado

O Indicador Men-
sal de Formação Bruta 
de Capital Fixo (FBCF), 
divulgado pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) ontem 
apontou recuo de 0,8% 
em setembro frente a 
agosto deste ano, na série 
com ajuste sazonal. Com 
esse resultado, o terceiro 
trimestre teve queda de 
apenas 0,1%, na compa-
ração com o segundo tri-
mestre do ano. Em rela-
ção aos mesmos períodos 
de 2020, em setembro 
verificou-se expansão de 
13,8% e, no terceiro tri-
mestre, houve crescimen-
to de 18,8%.

A FBCF é composta 
por máquinas e equipa-
mentos, construção civil 
e outros ativos fixos. A 
evolução do indicador 
representa o aumento da 
capacidade produtiva da 
economia e a reposição 
da depreciação do esto-
que de capital fixo. No 
resultado acumulado em 
12 meses encerrados em 
setembro, os investimen-
tos tiveram expansão de 
20,2%. No ano, a alta acu-
mulada é de 22,7%.

Indicador do 
Ipea mostra 
recuo na 
economia

Agência Brasil 
Com Redação
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Além da capital paraibana, o ranking tem Gramado, Rio, Recife, São Paulo, Ipojuca, Natal, Maceió, Aracaju e Fortaleza
A cidade de João Pessoa 

foi o 10º destino mais ‘ven-
dido’ pelos sites de viagens 
do Brasil durante a semana 
do Black Friday. Os dados fo-
ram apurados pela P2DTra-
vel - startup voltada para a 
venda de viagens - durante a 
campanha de vendas no mês 
de novembro deste ano, com 
descontos e preços compe-
titivos na venda de hospe-
dagens, passagens aéreas e 
pacotes turísticos.

O destino mais vendido 
foi Gramado, na Serra Gaú-
cha, e, além da capital parai-
bana, o ranking contou com 
mais seis cidades do Nor-
deste: Recife e Ipojuca (PE), 
Natal (RN), Maceió (AL), Ara-
caju (SE) e Fortaleza (CE). 
Rio de Janeiro, em segundo 
no ranking, e São Paulo, em 
quarto, completam o Top 10. 

O resultado das vendas 
do Destino João Pessoa foi 
comemorado pela presiden-
te da Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur), Ruth Ave-
lino, que relaciona o resulta-
do aos investimentos que o 
Governo do Estado, em par-
ceria com o trade turístico, 
vem fazendo em marketing, 
capacitação, workshops, fa-
mtours e fampress, além de 
participação em feiras de tu-
rismo pelo país ao longo dos 
últimos meses. 

“Já tínhamos a informa-
ção de que as vendas na Ope-
radora Azul Viagens apre-
sentaram um crescimento de 
200% em relação ao mesmo 
período do ano passado, as-
sim como em todas as opera-

doras às quais promovemos 
o Destino Paraíba, como a 
CVC Corp, Abreu. Foco, Mas-
terop, entre outras. Teremos 
uma das melhores alta tem-
porada, talvez, antes da pan-
demia da Covid-19”, pontuou 
Ruth Avelino.

 
Sobre a P2D
Estimulando o empreen-

dedorismo digital e capacitan-
do seus parceiros para promo-
ção e vendas nas redes sociais, 
a startup P2D Travel é voltada 
para empreendedores que 
têm na plataforma treinamen-
to, atendimento, ferramentas 
e um site próprio, personali-
zado e sem custos para reali-
zar a venda de passagens aé-
reas, hospedagem e pacotes 
de viagens. Com pouco mais 
de 6 meses de existência, a 
empresa já supera a marca 
de 5 mil parceiros e está pre-
sente no Brasil, em Portugal e, 
agora, no México.

A praticidade da pla-
taforma e o suporte com o 
trabalho de backoffice ga-
rantem que o empreendedor 
direcione seus esforços ex-
clusivamente para as vendas. 
O atendimento aos clientes é 
feito pela equipe da startup, 
que disponibiliza também 
uma ferramenta para criação 
de peças e campanhas publi-
citárias personalizadas para 
redes sociais.

Considerando hospe-
dagens, passagens aéreas e 
pacotes completos, os par-
ceiros da P2D já comparti-
lharam mais de 100 mil car-
rinhos em vendas.

JP está no Top 10 dos destinos
mais vendidos na Black Friday
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Enem 2021

Prazo para solicitar reaplicação de 
provas termina nesta sexta-feira

Os participantes do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2021, que 
deixaram de fazer o exame 
por motivo de doença in-
fectocontagiosa ou por um 
problema de logística ou 
de infraestrutura, previstas 
nos editais das versões im-
pressa e digital, têm até as 
23h59 de hoje, para solici-
tar a reaplicação. Ela deve 
ser feita na Página do Parti-
cipante, onde também será 
divulgado se o pedido foi 
aprovado.

“São doenças infectocon-
tagiosas consideradas como 
condições para pedir a rea-
plicação: coqueluche, difte-
ria, doença invasiva por Hae-
mophilus influenza, doença 
meningocócica e outras me-
ningites, varíola, Influenza 
humana A e B, poliomielite 
por poliovírus selvagem, sa-
rampo, rubéola, varicela e 
Covid-19. É obrigatório in-
serir documento legível que 
comprove a doença”.

Na documentação a ser 
enviada, por meio da Pá-
gina do Participante, deve 
constar o nome completo 
da pessoa, o diagnóstico 

Agência Brasil
Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

com a descrição da condi-
ção de saúde, o código cor-
respondente à Classificação 
Internacional de Doença 
(CID 10), além da assinatu-
ra e da identificação do pro-
fissional competente, com o 
respectivo registro do Con-
selho Regional de Medici-
na (CRM), do Ministério da 
Saúde (RMS) ou de órgão 
competente, assim como a 
data do atendimento.

De acordo com o Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), po-
dem também solicitar a 
replicação os candidatos 

que não conseguiram fazer 
o exame por problemas lo-
gísticos, de infraestrutura 
ou outras ocorrências es-
pecíficas. Entre as quais, 
desastres naturais que pre-
judicaram a aplicação do 
exame devido ao compro-
metimento da infraestrutu-
ra do local; falta de energia 
elétrica que comprometa a 
visibilidade da prova pela 
ausência de luz natural; fa-
lha no dispositivo eletrôni-
co fornecido ao participan-
te ou erro de execução de 
procedimento de aplicação 
que incorra em comprova-
do prejuízo ao inscrito.

Aprovação
Segundo o Inep, quem 

tiver a solicitação aprovada 
poderá participar do exame 
nos dias 9 e 16 de janeiro 
de 2022. Nessas datas, o 
instituto também aplicará 
o exame para pessoas pri-
vadas de liberdade ou sob 
medida socioeducativa que 
inclua privação de liber-
dade (Enem PPL) 2021 e 
para os participantes que 
se inscreveram entre 14 e 
26 de setembro, após nova 
oportunidade destinada às 
pessoas isentas da taxa de 
inscrição que faltaram ao 
Enem 2020.

Segundo o Inep, quem tiver a solicitação aprovada poderá participar do exame nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022

Pedal Cooperativo será realizado dia 
11 de dezembro em Campina Grande

Estão abertas as inscri-
ções do Pedal Cooperativo 
- Edição Campina Grande, 
que acontece no dia 11 de 
dezembro, a partir das 6h. 
O Parque da Criança será o 
ponto de largada e chegada 
de um percurso de cerca 
de 30km. As inscrições po-
dem ser feitas até o dia 6, 
mediante doação de 3kg de 
alimentos não-perecíveis. A 
arrecadação será destina-
da ao Hospital da FAP, Vaso 

Novo - Projeto Sociais, Ins-
tituto São Vicente de Paulo, 
Casa de Acolhida Rosa Mís-
tica e Lar da Sagrada Face.

Os alimentos serão 
entregues no dia 10 de de-
zembro, das 9h às 17h, no 
escritório da OCB/PB, no 
Centro de Campina Gran-
de. Ao doar os alimentos, 
os inscritos receberão kits 
com camiseta, sacochila e 
squeeze. O Pedal Cooperati-
vo é uma iniciativa do Siste-

ma OCB/PB*, em parcerias 
com as cooperativas Sicredi 
Evolução, Sicredi Credu-
ni, Sicoob Paraíba, Unimed 
Campina Grande, Credfisp, 
Cooperural e Uniodonto 
João Pessoa.

Nos anos anteriores, o 
Pedal Cooperativo aconte-
ceu em João Pessoa e, em 
2021, a ação  foi ampliada 
para outras regiões do Esta-
do. “Em outubro, tivemos o 
Pedal Cooperativo em Sou-

sa, que foi um sucesso. Ago-
ra temos a alegria de realizar 
este evento em Campina, a 
segunda maior cidade do 
Estado, importantíssima 
para o cooperativismo. Con-
tamos com a participação 
das nossas cooperativas e 
da comunidade nesta ação 
que estimula o esporte, a 
qualidade de vida e a soli-
dariedade”, afirmou o pre-
sidente do Sistema OCB/PB, 
André Pacelli.

MJ estabelece normas para visitas 
íntimas nas penitenciárias do país

Uma resolução do De-
partamento Penitenciário 
Nacional (Depen), publicada 
no Diário Oficial da União  de 
ontem, estabelece normas 
para as visitas íntimas de 
pessoas privadas de liber-
dade nos estabelecimentos 
penais das unidades federa-
das, cabendo à administra-
ção prisional o cumprimen-
to das normas estabelecidas 
pela resolução.

Em um de seus artigos, 
o documento diz que a ad-
ministração prisional exi-
girá, para a concessão da 
visita conjugal, o prévio ca-

dastro da pessoa autorizada 
no respectivo serviço social 
do estabelecimento penal, 
bem assim a demonstração 
documental de casamento 
ou união estável. E que não 
se admitirá concomitância 
ou pluralidade de cadastros 
de pessoas autorizadas à vi-
sita conjugal da pessoa pri-
vada de liberdade.

No caso de substituição 
da pessoa cadastrada, deve-
rá ser obedecido prazo mí-
nimo de 12 meses, contados 
da indicação de cancela-
mento pela pessoa privada 
de liberdade. A periodicida-
de da visita conjugal deve 
ser preferencialmente men-

sal e observará cronograma 
e preparação de local ade-
quado para a sua realização.

A resolução diz também 
que não será admitida a vi-
sita conjugal por pessoa me-
nor de 18 anos de idade. Ex-
ceto nos casos de casamento 
ou união estável devidamen-
te formalizada em registro 
público para jovens entre 16 
anos e 18 anos de idade.

Em outro item, o do-
cumento ressalta que nas 
situações em que a pessoa 
visitante se faça acompa-
nhar de criança ou adoles-
cente, a visita conjugal só 
poderá ocorrer se o esta-
belecimento penal dispuser 

Para contribuir com 
a segurança das equipes 
de saúde dos municípios 
da Paraíba, a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
em parceria com o Unicef 
e a Associação de Defesa 
da Educação, Saúde e As-
sistência Social (Asserte), 
promove na próxima se-
gunda-feira o curso “Água, 
saneamento e promoção 
de higiene nas unidades 
de saúde”. Esta é uma ação 
implementadora do Selo 
Unicef no Estado. 

A capacitação será 
realizada por meio de 
um encontro na platafor-
ma Zoom, das 14h30 às 
16h30, e é voltada para 
gestores de unidades de 
saúde, profissionais da 
Atenção Básica (médicos, 
enfermeiros, assistentes 
sociais, sanitaristas, psi-
cólogos, odontólogos, nu-
tricionistas, fisioterapeu-
tas, agentes de saúde e de 
endemias, equipes de lim-
peza e apoio, entre outros) 
e estudantes de cursos téc-
nicos e superiores da área 
de saúde.

Serão tratados temas 
como higienização das 
mãos, prevenção e con-
trole de infecções (PCI), 
rotina de higienização 
na atenção primária em 
saúde, processamento de 

equipamentos médicos e 
odontológicos, gestão de 
resíduos na atenção pri-
mária à saúde, medidas 
preventivas para a segu-
rança do paciente e equi-
pamentos de proteção in-
dividual (EPI).   

O curso será minis-
trado por Raul Guerrero, 
responsável pela área de 
WASH do Unicef; por An-
tônio Isídio, especialista 
em saúde pública; por 
Lucilla Vieira Carneiro, 
enfermeira, docente do 
IFPB e doutoranda em 
Modelos de Decisão e 
Saúde pela UFPB; e por 
Liliane de Araújo Lino, 
especialista em Vigilân-
cia em Saúde pelo Insti-
tuto Sírio Libanês de En-
sino e Pesquisa e técnica 
da Gerência Operacional 
de Saúde Ambiental da 
Secretaria de Estado da 
Saúde da Paraíba.

Inscrições
Para se inscrever, bas-

ta acessar o site https://
www.asserte.org.br/ ou o 
link https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIp-
QLSeFcfuZ2AuRxY62Z4O-
vTq6e_o9AzaT4dylyKVV-
ci4h7F1fDHQ/viewforme 
informar os dados soli-
citados. Os participantes 
receberão certificado.

SES promove curso para 
profissionais de saúde

Agência Brasil

de local adequado para es-
pera e acompanhamento da 
criança ou adolescente por 
responsável.

Não será admitida a 
visita conjugal por pessoa 

menor de 18 anos de 
idade. Exceto nos casos 
de casamento ou união 
estável devidamente 

formalizada em 
registro público 
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Reunião da Abio debate temas como renovação tecnológica, maior integração com órgãos de fiscalização e a Lei no 13.818

A cidade de João Pes-
soa sediou, durante a ma-
nhã de ontem, a abertura da 
68ª Reunião da Associação 
Brasileira das Imprensas 
Oficiais (Abio). O evento 
ocorre ainda hoje e segue 
até amanhã no Verdegreen 
Hotel, no bairro de Manaí-
ra. A Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC), órgão 
responsável pela Imprensa 
Oficial na Paraíba é a anfi-
triã do evento deste ano. 

O objetivo é discutir as 
perspectivas relacionadas à 
Imprensa Oficial do Brasil 
através de debates acer-
ca do cenário nacional, a 
transparência das publica-
ções oficiais, renovação tec-
nológica, maior integração 
com órgãos de fiscalização, 
além da integração do pon-
to de vista da promoção, di-
vulgação e preservação da 
memória cultural.  

Cada Estado participan-
te traz a sua contribuição 
neste encontro. Neste senti-
do, um dos principais temas 
da programação deste ano é 
a  Lei nº 13.818/2019, que 
desobriga as Sociedades 

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Imprensa Oficial está reunida 
até amanhã em João Pessoa

Anônimas (SAs) de publica-
rem seus balancetes nas im-
prensas oficiais.

Entre os participantes 
da 68ª Reunião da Abio, 
estão os gestores de im-
prensas oficiais de 12 esta-
dos brasileiros, tais como 
a diretora-presidente do 
Departamento de Imprensa 
Oficial do Espírito Santo e 
presidente da Abio, Madale-
na Santana, e a diretora pre-
sidente da EPC e vice-pre-
sidente Nordeste da Abio, 
Naná Garcez. 

Neste primeiro dia, es-

tiveram presentes os repre-
sentantes das imprensas 
oficiais dos estados da Pa-
raíba, do Paraná, Pará, Ser-
gipe, Pernambuco, Alagoas, 
dentre outros. A solenidade 
teve início às 8h30 dessa 
quinta-feira com o creden-
ciamento. 

Durante a solenidade de 
abertura, a  diretora-presi-
dente da EPC, Naná Garcez 
ressaltou que essa troca de 
experiências entre os es-
tados é muito produtiva e 
visa compreender questões 
relevantes que envolvem a 

Imprensa Oficial e as expec-
tativas para o futuro.

A gestora lembrou ainda 
do papel do setor enquanto 
promotor da cultura direcio-
nado à valorização dos escri-
tores locais. 

Desafios
A presidente da Abio, 

Madalena Santana, por sua 
vez, destacou que as impren-
sas estaduais estão passando 
atualmente por grandes de-
safios, pois estão diante de 
uma possível perda no que 
se refere à questão da deso-

Foto: José Ferreira Júnior/Divulgação

José Alves
Zavieira2@gmail.com

Foto: Roberto Guedes

No primeiro dia do 
evento,  aberto ontem, 
estiveram presentes  
na reunião represen-
tantes dos estados  
da Paraíba, Pará, 
Paraná, Pernambuco,  
Alagoas e outros

brigação de publicação dos 
balanços.

“Nós vamos debater 
este assunto e outros desa-
fiadores para as imprensas 
estaduais. A Abio costuma 
realizar todos os anos even-
tos junto às associadas e, por 
conta da pandemia, ficamos 
sem nos encontrar pessoal-
mente, mas mantivemos o 
ritmo fazendo os encontros 
por vídeo”, declarou.

Ela ressaltou que cada 
Estado tem uma realidade di-
ferente e, por isso, a evolução 
e os desafios enfrentados por 
suas imprensas oficiais tam-
bém estão entre os principais 
tópicos destes três dias de reu-
nião. “Iremos debater de uma 
forma geral,  mas também de 
forma específica os desafios 
das imprensas oficiais do Bra-
sil. Em alguns estados, os de-
safios são maiores do que em 
outros e estes que têm os de-
safios menores estão sempre 
apoiando. Os encontros ser-
vem para apontar caminhos e 
soluções”, elencou.

Segundo o secretário da 
Abio, Samir Mounir, desde o 
seu  surgimento, em 1943, a 
entidade vem servindo à so-
ciedade e um dos problemas 
vivenciados hoje em dia é a 

exclusão dos balanços, ex-
posta na Lei nº 13.818/2019, 
medida que, para ele, preju-
dica a transparência das im-
prensas oficiais, além de suas 
receitas.

“Com a chegada de Dom 
João VI ao Brasil, foi fundada 
a imprensa nacional. Somos 
uma das imprensas mais 
antigas do Brasil e somos 
os guardiões das leis desde 
aquela época. Somos 27 es-
tados e cada um tem a sua 
Imprensa Oficial e a própria 
Lei Estadual que rege. Somos 
100% autossuficientes em 
todos os estados”, explica.

Com sede em São Pau-
lo, a Associação Brasileira 
de Imprensas Oficiais (Abio) 
foi fundada no dia 9 de maio 
de 1943 e representa o con-
junto das organizações go-
vernamentais dentro da es-
trutura federativa brasileira, 
responsáveis pela publicação 
dos atos oficiais dos diversos 
níveis de governo. “A Abio é 
uma entidade sem fins lu-
crativos que tem a missão de 
atuar junto às imprensas es-
taduais, ajudando a vencer os 
obstáculos que têm aconteci-
do em cada Imprensa Oficial 
do Brasil”, completou a presi-
dente Madalena Santana. 

Autodesenvolvimento

Empresária faz palestra 
neste sábado em Tambaú

A escritora, empresá-
ria e palestrante especia-
lista em inspirar o autode-
senvolvimento das pessoas, 
Martinha Gondim, fará 
neste sábado uma apre-
sentação de imersão para 
ativação do Poder Pessoal. 
O evento terá início às 10h 
e se estenderá até as 18h, 
no Hotel Nord Luxxor, na 
Avenida João Maurício, no 
bairro de Tambaú. Segundo 
a palestrante a capacidade 
do local é para 100 pessoas 
e as inscrições no valor de 
R$ 159,00 podem ser feitas 
até às 18h de hoje.

No evento, Martinha 
Gondim informou que os 
participantes vão apren-
der a identificar quais seus 
reais objetivos de vida, 
quais os caminhos para a 
realização do que deseja, e 
cada um vai identificar qual 
o seu propósito de vida. To-
dos terão oportunidade de 
fazer um alinhamento es-
piritual, mental, emocional 
e comportamental a fim de 
identificar quais os reais 
bloqueios que impedem o 
crescimento.  

Os participantes tam-
bém vão aprender a eli-
minar os bloqueios que 
impedem o crescimento, 
desenvolver a autoconfian-
ça, aprender a lidar com as 
emoções para usá-las ao 
seu favor e a medir sua ver-
dadeira capacidade, desco-
brindo suas possibilidades. 
No evento, as pessoas tam-

bém saberão como lidar 
com pensamentos e com-
portamentos que impedem 
o crescimento, como sair 
das amarras de pessoas 
mesquinhas que o impe-
dem de crescer e como criar 
uma nova realidade para o 
seu futuro.

Segundo a escritora, a 
meta é colocar as pessoas 
em primeiro lugar, desper-
tar o conhecimento da ca-
pacidade e o Poder Pessoal 
que todo indivíduo possui. 
“Vamos inspirar o autode-
senvolvimento para reali-
zação de objetivos, atitudes 
empreendedoras, inovação, 
criatividade e transforma-
ção comportamental para 
melhoria de performance 
pessoal e profissional”. Ex-
plicou ela, enfatizando que 
a gente passa a vida toda 
usufruindo apenas de uma 

pequena parte de nosso cé-
rebro, deixando de lado o 
que há de mais profundo e 
poderoso em nós.

Martinha Gondim é 
autora do livro “Descubra 
como Conhecer e Acessar 
o seu Poder Social para 
uma Vida de Sonhos”. Tra-
ta-se de uma obra que 
descreve a visão da es-
critora sobre os ‘Poderes’ 
que todos nós, humanos, 
possuímos para sermos 
tudo o que desejarmos. “É 
um livro que nos possibi-
lita ter e realizar uma vida 
de sonhos. A obra está es-
truturada em 10 capítu-
los representados por um 
‘Poder’, em cada capítu-
lo. A exemplo de atitude, 
autoconfiança, Autorea-
lização e sucesso. É meu 
primeiro livro como escri-
tora”, revelou.

Palestrante Martinha Gondim, durante uma de suas apresentações
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Clube garantiu vaga na elite do futebol estadual ao derrotar o Serrano e é o terceiro time da capital na Série A

Com o retorno do Auto 
Esporte à elite do futebol da 
Paraíba na próxima tempo-
rada, João Pessoa passará a 
ter três clubes garantidos no 
Campeonato Paraibano, em 
2022. Além do “Macaco Auti-
no”, Botafogo-PB e CSP tam-
bém estarão na disputa da 
competição. O alvirrubro foi 
a última equipe a conseguir o 
acesso ao derrotar o Serrano 
por 2 a 0, em confronto úni-
co, no Estádio Almeidão, em 
João Pessoa, na última quar-
ta-feira (1), pela repescagem 
da fase semifinal da Segunda 
Divisão do Campeonato Pa-
raibano 2021.

Douglas Andrade, jovem 
treinador de 29 anos, foi o 
responsável por conduzir 
o clube ao acesso. Ele evi-
dentemente comemorou o 
feito, e já projeta junto com a 
diretoria, as conversações a 
respeito de sua permanência 
no comando do grupo para 
temporada 2022.

“Missão dada é missão 
cumprida. O momento é de 
comemoração e felicidade 
por ter alcançado nosso ob-

jetivo. Divido os méritos com 
a diretoria que acreditou no 
meu trabalho, com os joga-
dores pelo empenho e com 
a torcida que nos apoiou 
durante toda a competição. 
Recolocamos o clube no lu-
gar que ele merece estar. O 
desejo é de permanência, na 
hora certa conversaremos 
com a diretoria para articu-
larmos as possibilidades”, 
afirmou. 

O acesso do Auto Espor-
te não representa apenas 
uma conquista futebolísti-

ca... Ele transcende as qua-
tro linhas e reacende uma 
rivalidade histórica com seu 
rival da Maravilha do Con-
torno, ou seja, em 2022, o 
futebol paraibano voltará a 
ter no seu calendário o clás-
sico “BotAuto”, que estava 
fora do cenário esportivo 
da Paraíba desde 2019, ano 
do último rebaixamento do 
alvirrubro e que também 
simbolizou o aniversário de  
80 anos da rivalidade.

Para o presidente do 
Auto Esporte, Helamã Nas-

cimento, o retorno do clube 
à elite do futebol da Paraíba, 
representa a valorização 
social e esportiva que o clu-
be tem com o Estado. Mas 
também ele cobra o reco-
nhecimento das iniciativas 
públicas e privadas ao apoio 
com o time.

“Não é apenas futebol. A 
nossa instituição representa 
uma ferramenta de ascen-
ção social, vários jovens que 
por aqui passaram, hoje, 
brilham em outros clubes 
do Brasil e do exterior. Em 

2022 teremos novamente 
o clássico BotAuto, e que o 
apoio ao nosso clube não 
seja apenas nas arquibanca-
das. É importante que tam-
bém haja o apoio das ini-
ciativas públicas e privadas 
ao nosso clube, para tornar 
o clássico e o Auto Esporte 
maiores”, argumentou.

A campanha do clube do 
povo no certame estadual da 
Segunda Divisão gerou inte-
resses de times das várias 
regiões do país aos nomes 
de jogadores do atual elenco 

da equipe. Mas de acordo 
com o presidente, o planeja-
mento é de mantê-los para a 
próxima temporada.

“Metade dos jogadores 
do time titular foi sondada 
por clubes de todas as re-
giões do país, inclusive, de 
times que irão disputar o 
Campeonato Brasileiro Série 
B do ano que vem. Mas todos 
os atletas, à princípio, serão 
mantidos. Eles só saem me-
diante uma proposta boa 
para as duas partes”, afir-
mou Helamã Nascimento.

Auto Esporte está de volta 
à 1a Divisão do Paraibano
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Brasileirão
Flamengo e Sport Recife jogam hoje, na Arena 
Pernambuco, pela 35a rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série A. Página 23
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A vibração de jogadores, técnico e dirigentes do Auto Esporte, após a vitória por 2 a 0 sobre o Serrano, quando o Clube do Povo conseguiu o retorno à elite do futebol paraibano

 Missão dada é 
missão cumprida. O 

momento é de 
comemoração e 
felicidade por ter 
alcançado nosso 

objetivo. Divido os 
méritos com a diretoria 
que acreditou no meu 

trabalho 

Foto: Ascom/Auto Esporte

Treze quer volta por cima com reestruturação total do clube

Um ano de desafios, as-
sim será o que irá enfrentar o 
Treze na temporada de 2022. 
Fora das quatro linhas, a nova 
gestão do clube tem como 
foco buscar o equilíbrio das 
contas e gerir os problemas 
existentes no clube. Dentro de 
campo, a missão é de formar 
uma equipe competitiva ca-
paz de trazer glórias e alegrias 
ao torcedor trezeano.

O atual presidente eleito, 
Olavo Rodrigues, sabe como 
ninguém, das dificuldades 
que o alvinegro terá de en-
frentar. Pois segundo ele, o 
time da Rainha da Borborema 
enfrenta a sua pior crise na 
gestão financeira; com muitas 
dívidas trabalhistas, além da 
ausência do clube em com-
petições importantes, contri-
buem com a situação difícil 
enfrentada pelo clube.

“Temos uma dívida gi-
gantesca por conta de pro-
cessos trabalhistas na Justiça. 
Vamos ficar de fora da Copa 
do Brasil, Copa do Nordeste 

e Série D do Brasileiro, o que 
representa a ausência de um 
orçamento de dois milhões e 
meio nos cofres do clube. Pre-
cisamos do apoio do torcedor 
para colocar o Treze no lugar 
que ele merece”, argumentou.

Vale lembrar que o Galo, 
durante toda a temporada 
de 2022, terá participação 

apenas em uma competição 
oficial - o Campeonato Pa-
raibano de Futebol, que será 
disputado por dez clubes, a 
FPF – Federação Paraibana de 
Futebol ainda não divulgou o 
calendário da competição.

Dentro de campo, o clu-
be já começa seus primeiros 
passos visando a formação 

de sua comissão técnica que 
estará à frente no comando do 
elenco no Campeonato Parai-
bano. Oficialmente, a diretoria 
anunciou a chegada do treina-
dor Flávio Barros, ele é quem 
terá a missão de reestruturar 
o desenvolvimento do fute-
bol no alvinegro. Junto com 
o treinador, também foram 

contratados o auxiliar técnico 
Capitão e o preparador físico 
Alexandre Duarte.

Em relação propriamente 
dita a formação do elenco, a 
expectativa é de que os primei-
ros nomes sejam anunciados 
nos próximos dias. O mandatá-
rio, Olavo Rodrigues, garantiu 
que as contratações serão efe-
tuadas de acordo com a atual 
situação financeira do clube.

“A nossa meta é contar 
com pelo menos 25 atletas. 
Estamos dentro da realidade 
do clube chegando a enten-
dimentos com alguns nomes 
que só anunciaremos quando 
os contratos estiverem devi-
damente assinados. Enquanto 
presidente buscarei alternati-
vas para trazer dias melhores 
ao Treze”, explicou.

Jogos no PV
O Treze quer mandar os 

seus jogos oficiais do Cam-
peonato Paraibano de Futebol 
2022 no Estádio Presidente 
Vargas, em Campina Grande, 
exceto os das partidas envol-
vendo duelos contra Campi-
nense e Botafogo, respectiva-

mente. A diretoria do clube já 
demonstrou o seu interesse e 
vem articulando os entendi-
mentos com as autoridades 
de segurança nos estádios, 
no sentido da liberação da 
praça esportiva que o Galo 
quer como casa para o ano 
que vem.

O presidente do clube, 
Olavo Rodrigues, afirmou que 
o andamento das articula-
ções está sendo positiva. O 
comandante alvinegro acre-
dita que até a estreia do Tre-
ze no Paraibano do ano que 
vem, o estádio apresentará 
as condições exigidas pelas 
autoridades.

“Estamos entrando em 
entendimento com todas as 
autoridades, para que pos-
samos estruturar o estádio 
Presidente Vargas, dentro das 
orientações do Ministério Pú-
blico. A recuperação do gra-
mado está em fase adiantada, 
a perspectiva é de que toda 
sua estrutura esteja regulari-
zada até 20 de janeiro, para 
que possamos comandar os 
nossos jogos do Campeonato 
Paraibano”, afirmou.

Foto: Ascom/Treze

Mesmo surpreso com tantas 
dívidas, o presidente Olavo 
Rodrigues não tem dúvidas que 
vai mudar a realidade do Treze



Pernambucano José Ferreira foi medalha de ouro no declato, nos Jogos Pan-Americanos Júnior, na Colômbia

José Ferreira Santana 
(Atletismo Campeão-PE) 
mostrou superioridade no 
decatlo, as provas combina-
das do atletismo, e levou a 
medalha de ouro nos Jogos 
Pan-Americanos Júnior, que 
estão sendo disputados no 
Estádio Pascual Guerrero, 
em Cáli, na Colômbia. José 
Santana, conhecido como 
Balotelli, apelido em refe-
rência ao atacante Mario Ba-
lotelli, da seleção italiana de 
futebol, somou 7.360 pontos 
para ser o atleta sub-23 mais 
completo das Américas. A 
medalha de prata ficou com 
Esteban Ibanez, de El Salva-
dor, com 6.966 pontos, e a 
de bronze com o argentino 
Damian Moretta, com 6.959 
pontos.

Balotelli terminou o pri-
meiro dia de competições do 
decatlo com 3.788 pontos, 
em terceiro lugar, depois das 
disputas dos 100m, salto 
em distância, arremesso do 
peso, salto em altura e 400 

m. Mas teve um excelente se-
gundo dia de disputas sendo 
o melhor dentre os competi-
dores nos 110 com barreiras 
(14.36, 0.2), sob forte chu-

va, no lançamento do disco 
(43,46 m), no salto com vara 
(4,70 m) e no lançamento do 
dardo (57,24 m). Chegou aos 
1.500 m, última das dez pro-

vas, com grande vantagem, 
podendo fechar a prova em 
oitavo (5:31.20) e ainda as-
sim ficar com o título.

Nascido na cidade de 
Pesqueira, no Agreste de 
Pernambuco, é atleta do Pro-
jeto Atletismo Campeão, de 
responsabilidade do trei-
nador Abraão Nascimento. 
Treina no Centro Esportivo 
Santos Dumont, no Recife. 
Desde que mudou para a 
capital, em 2016, trabalhou 
com os técnicos Fernando 
Brito, Abraão Nascimento e 
Felipe Moura, e conseguiu 
melhorar marcas.

“Eu jogava futebol, mas 
num determinado momento 
precisei dar uma força para 
minha mãe, Ana Júlia, e aí 
surgiu a oportunidade de 
ganhar uma bolsa atleta do 
Estado de Pernambuco no 
atletismo. Comecei e gostei”, 
contou. "É muito gratifican-
te ficar com o título, estou 
muito feliz com tudo isso. É 
muito treino e tenho de ser 
guerreiro todos os dias", dis-
se José Santana.

Brasileiro é o atleta sub-23
mais completo das Américas

Duas dores não ocupam conjuntamente a 
mesma mente. A dor predominante sobressai, 
nem que seja momentaneamente. Não necessa-
riamente uma dor maior, na maioria das vezes 
não é, porém é a dor recém-chegada, ou provo-
cada propositalmente para fazer com que aquela 
outra, insistente, moradora do corpo já tão com-
balido pelo sofrimento, saia de cena por alguns 
instantes, dando vez à nova, da exaustão, do es-
forço limite, do prazer que se alcança por meio 
desta dor que, longe de ser masoquismo, é alívio 
físico à chaga do coração. 

Heitor sabia disso desde cedo, quando sofreu 
a primeira desilusão amorosa, aos 17 anos de 
idade. Um fim de namoro sem motivo. Acabado 
somente porque terminou mesmo. Era sonho de 
amor pra vida toda, ilusão que ele vivera sozinho. 
Esgotaram-se a história do jovem casal e a espe-
rança do rapaz na vida. O encerramento se deu na 
manhã do dia em que ele teria treino de atletis-
mo. Aquela era a semana da competição estadual 
na qual Heitor iria representar sua escola. A pro-
gramação previa um treino bem leve, mas o atle-
ta não conseguiu segurar. Treinou forte, treinou 
rude. Se jogou na pista não como em um treino 
de ir ‘apenas’ até o limite. A tristeza pelo amor 
findado o fez treinar como em dia de prova. Hei-
tor bateu o recorde estadual no treino, se esgo-
tou, ficou caído no chão com um sorriso bobo. A 
dor nos músculos posteriores das pernas o fazia 
esquecer aquele fora levado mais cedo. Só não o 
poupava dos gritos de “irresponsável” dados por 
seu treinador. Essa dor provocada serviu para 
aplacar a outra, aprendizado que o adolescente 
levou para a vida adulta.

Homem feito, Heitor praticava atividade fí-
sica regularmente, e sempre que sua alma doía, 
buscava a dor no corpo para sustar momentanea-
mente as outras dores. Produzia dentro de seu 
próprio corpo as drogas necessárias ao alívio. 
No dia seguinte, o sofrimento voltava, e lá esta-
va Heitor de novo, na rua, correndo mais do que 
devia, além do que podia, a se machucar, a sentir 
dor. Feliz, nem que por um lampejo. 

A pandemia complicou sua vida como corre-
dor. Correr de máscara não era a mesma coisa. 
Complicado demais, cansativo de forma nem um 
pouco prazerosa. Ele insistia porque precisava. 
Perdera um irmão para a Covid-19, e não é fácil 
perder quem se ama. Além da morte, crise finan-
ceira, preocupação, mais mortes ao derredor, e 
medo, muito medo. Heitor corria sufocado, exau-
rido em busca de um prazer que não chegava. 

Os problemas cresceram fora de controle, 
além do que o prazer causado pela dor pudesse 
mitigar. Heitor sofreu o fim de um amor verda-
deiro, este sim, diferentemente daquele da ado-
lescência, fora sonhado a dois. Mas nem no me-
lhor dos sonhos há garantia de que perdure. No 
mesmo ano Heitor acompanhou também o sofri-
mento de um filho, história difícil de ser contada.

Era dor que não cabia dentro da respiração 
presa pela máscara, mas que também não justi-
ficava a violação às medidas sanitárias de prote-
ção à saúde coletiva. Heitor então procurou um 
esporte em que pudesse se esgotar sem transgre-
dir. Resolveu nadar no mar. 

O que todo o sal contido no suor, nas lágri-
mas e na água salgada não puder curar, nada 
mais cura. Heitor espantava seus demônios a 
cada braçada. Se despedia da dor em cada batida 
de perna. Entrou no mar para esquecer da dor e 
o mar o abraçou. Nadou até doer, até se perder e 
se encontrar.

Uma dor de cada vez

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador
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A c o n t e c e  n o  p r ó -
ximo sábado, 4, no Sho-
pping Tambiá, no centro 
da capital, o 1° Encontro 
de Xadrez promovido pelo 
Centro Educacional de Ino-
vação e Tecnologia (Inote-
ch).  O evento contará com 
a participação de alunos e 
professores do centro edu-
cacional, inaugurado em 
março deste ano pelo Go-
verno do Estado. O objetivo 
é reforçar a importância do 
esporte -também conside-
rado arte e ciência- para 
o desenvolvimento cogni-
tivo, estimulando as habi-
lidades para o raciocínio 
lógico-matemático e po-
tencializando a memória, 

a criatividade, a antevisão, 
a tomada de decisão e o 
autocontrole. 

“Será uma confrater-
nização, uma intervenção 
solidária e de lazer, para es-
timular o desenvolvimento 
socioemocional, o bem-es-
tar social e a vivência de va-
lores éticos relacionados ao 
respeito para com o outro”, 
pontua o organizador do 
evento e técnico de xadrez 
(1176/P), Klebber Maux 
Dias, que é também profes-
sor de física, lógica e xadrez 
do Inotech. O encontro terá 
dois momentos, como ex-
plica o entrevistado. “De 
início eu jogarei contra 10 
alunos simultaneamente, 
em seguida alunos e pro-
fessores jogam entre si”. 
O evento, que acontece no 

segundo piso do shopping 
Tambiá, terá início às 16h.

Klebber Maux Dias 
sabe bem da importância 
do esporte, tanto que na 
década de 90 conseguiu 
implantar o xadrez como 
disciplina na matriz cur-
ricular de 63 escolas da 
rede privada e pública de 
ensino de João Pessoa, 
tendo capacitado, à época, 
centenas de professores. 
Inseriu também o xadrez 
no Curso de Formação de 
Oficiais Militares e Bom-
beiros do Estado da Pa-
raíba. “O xadrez trabalha 
o pensamento complexo 
onde se faz necessário per-
ceber a realidade para fa-
zer uma escolha baseada 
em um pensamento lógico. 
Geralmente uma atitude 

apresenta a necessidade do 
equilíbrio emocional para 
definir qual melhor decisão  
diante dos conflitos. Diante 
disso, lida-se com sucesso 
e frustração, apresentados 
numa partida”.  

1° Encontro de Xadrez 
promovido pelo Centro 
Educacional de Inovação e 
Tecnologia (Inotech) mar-
ca também a retomada de 
Klebber Maux Dias ao xa-
drez. “Volto após seis anos, 
já que precisei parar em 
2015”. E o retorno não po-
deria ser diferente senão 
jogando. “Durante mais 25 
anos realizei torneios em 
hotéis e shoppings de João 
Pessoa com mais de 100 
alunos e jogadores profis-
sionais do Brasil e de ou-
tros países”, finaliza.

Inotech reúne vários enxadristas no 
1o Encontro de Xadrez na capital
Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Ascom/CBAT
Foto: Ascom/CBAt

José Ferreira é natural de Pesqueira, cidade do Agreste pernambucano

Stephanie Balduccini é recordista de medalhas 
Stephanie Balduccini chegou 

a Cali cansada, após uma longa 
viagem, e sem grandes expectativas 
por resultados. Em suas próprias 
palavras dizia: “Tenho dúvidas se 
subirei ao pódio ou se pegarei al-
guma final”. Uma semana depois, 
volta ao Brasil como a maior me-
dalhista dos Jogos Pan-Americanos 
Júnior: sete ouros em sete provas 
disputadas. 

“O Pan Júnior foi uma compe-
tição super importante. Vim para 
a Colômbia meio preocupada com 
os resultados, porque queria muito 
melhorar meus tempos. Quando 
pulei na água pela primeira vez, 
estava muito pesada e sem me 
sentir muito bem. A viagem foi 
super longa. Mas aí meu treina-
dor e toda a equipe me ajudaram 
bastante. Acabei nadando rápido e 
feliz”, contou a atleta de 17 anos, 
que treina há três com o técnico 
Wlad Veiga, no Paineiras do Mo-
rumby (SP). 

Stephanie Balduccini chegou 
a Cali cansada, após uma longa 
viagem, e sem grandes expectativas 
por resultados. Em suas próprias 
palavras dizia: “Tenho dúvidas se su-
birei ao pódio ou se pegarei alguma 
final”. Uma semana depois, volta ao 
Brasil como a maior medalhista dos 
Jogos Pan-americanos Júnior: sete 
ouros em sete provas disputadas. 

“O Pan Júnior foi uma compe-
tição super importante. Vim para a 
Colômbia meio preocupada com os 
resultados, porque queria muito me-
lhorar meus tempos. Quando pulei 
na água pela primeira vez, estava 
muito pesada e sem me sentir muito 
bem. A viagem foi super longa. Mas 
aí meu treinador e toda a equipe me 
ajudaram bastante. Acabei nadando 
rápido e feliz”, contou a atleta de 
17 anos, que treina há três com o 
técnico Wlad Veiga, no Paineiras do 
Morumby (SP). 

Em Cali, Stephanie foi campeã 
dos 50m e dos 100m livre, provas 

em se classificou para os Jogos 
Pan-Americanos Santiago 2023, e 
ainda integrou outros cinco reve-
zamentos: 4x100m e 4x200m livre; 
4x100m medley; 4x100m livre mis-
to; e 4x100m medley misto. Princi-
pal destaque individual da natação 
brasileira em Cali, Stephanie ajudou 
o país a dominar as competições no 
complexo aquático Hernando Botero 
O’Byrne. Foram 40 medalhas, sendo 
19 ouros, 15 pratas e 6 bronzes.

Stephanie Balducinni conquistou sete 
medalhas de ouro, em sete provas de natação

Foto: Ascom/CBAt
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Partida está programada para começar às 20 horas, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata 

Mesmo com o segundo 
lugar já garantido no Bra-
sileirão, o Flamengo busca 
hoje mais uma vitória para 
terminar a  competição 
dando um pouco mais de 
alegria aos torcedores, que 
andam triste com a perda 
do título da Libertadores 
da América, para o Palmei-
ras, no último sábado. O Fla 
enfrenta o Sport de Recife, 
às 20 horas, na Arena Per-
nambuco, em São Lourenço 
da Mata, em Pernambuco. 
A equipe pernambucana 
já está rebaixada, mas pro-
mete se despedir da Série 
A com dignidade, tentando 
vencer os jogos que restam.

No Flamengo, o técni-
co Maurício Sousa não vai 
poder contar com o meia 
Everton Ribeiro, que levou 
o terceiro cartão amarelo 
na vitória por 2 a 1 sobre 
o Ceará, na última terça-
feira. O goleiro Diego Al-
ves e o zagueiro Gustavo 
Henrique, que deixaram o 
campo machucados ainda 
são dúvidas. Felipe Luís 
também corre risco de ser 
vetado para a partida. A 
expectativa é em relação 
ao retorno da zaga titular 
com Rodrigo Caio e Felipe 
Luiz, além do volante Arão, 
que foram poupados con-
tra o Ceará.

O clube vive um mo-
mento tumultuado por cau-
sa das eleições para presi-
dência, que serão realizadas 
amanhã. Outro assunto que 
vem sendo discutido inter-
namente é a contratação de 
um novo técnico. Mas isto só 
deverá mesmo ser resolvido 
na próxima semana. Nomes 
como Jorge Jesus e Carlos 

Garlhado são os preferidos 
da atual diretoria.

O técnico Maurício Sou-
sa quer o elenco longe da po-
lítica do clube e concentrado 
apenas na partida contra o 
Sport. Possivelmente, essa 
será a última partida da equi-
pe titular na competição. Há 
a possibilidade de dar férias 
logo ao elenco principal e 

disputar as partidas restan-
tes com um time misto, mas 
não tem ainda nada certo 
sobre essa decisão.

A provável equipe do 
Flamengo para esta partida 
é Hugo, Matheuzinho (Isla), 
Rodrigo Caio (Léo), David 
Luis (Bruno Viana) e Felipe 
Luís (Ramon ou Renê), Arão 
(Diego ou João Gomes), An-

dreas e Arrascaeta, Vitinho, 
Gabigol e Vitinho (Michael).

No Sport, o clima é de 
muita tristeza, após o re-
baixamento do clube, com a 
vitória do Juventude sobre o 
Bragantino. O clube vai para 
o seu quinto rebaixamento 
para a Série B, o quarto de 
2003 para cá, se igualando 
ao Vasco, Coritiba, Avaí e Vi-

tória, clubes que foram mais 
rebaixados no Brasileirão.

O Leão no momento 
espera angariar recursos 
para pagar os débitos, so-
bretudo com os salários 
dos jogadores. O presidente 
Yuri Romão disse que já está 
com 50 por cento do pla-
nejamento concluído e que 
deverá negociar algumas 
pratas da casa que se des-
tacaram na Série A, como 
Mailson, Gustavo e Mikael. 
O técnico Gustavo Florentín 
renovou o contrato e segue 
no comando da equipe em 
2022. Apesar de ser apenas 
um amistoso de luxo para 
o Leão pernambucano, o 
técnico disse que o elenco 
está focado e vai à busca 
de mais uma vitória. Esta é 
a orientação nos três jogos 
que restam, até a despedida 
da Série A.

Outros jogos
Além de Sport x Fla-

mengo, mais três outros jo-
gos serão disputados nesta 
sexta-feira, pelo Brasilei-
rão. Em Curitiba, na Are-
na da baixada, o Athletico 
receberá o Cuiabá, às 19 
horas. Na Arena Condá, em 
Chapecó, a Chapecoense 
encara o Atlético Goianen-
se a partir das 20 horas. Fe-
chando a noite, o Fortaleza 
enfrenta o Juventude, às 21 
horas, na Arena Castelão, 
em Fortaleza.

Flamengo e Sport fazem jogo  
da 35a rodada do Brasileirão

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Caso William Arão não jogue, Diego deverá ser o volante titular do Flamengo na partida contra o Sport de Recife, já rebaixado para a Série B em 2022

Foto: Marcelo Cortes/ Flamengo

O Fluminense ainda 
luta por uma vaga na Li-
bertadores do próximo 
ano. Os resultados dos 
jogos do Brasileirão, na 
última terça-feira, foram 
satisfatório e motivou 
ainda mais o elenco para 
continuar focado nos úl-
timos jogos que restam. 
A derrota do Ceará para o 
Flamengo, em jogo válido 
pela 36ª rodada, deixou 
o tricolor a uma vitória 
apenas de garantir a clas-
sificação para, ao menos, 
a fase "pré" da competição 
continental.

O tricolor carioca 
atualmente é o sétimo co-
locado com 51 pontos. Se 
vencer o Bahia no domin-
go ou a Chapecoense no 
dia 9, chegará a 54 pon-
tos. Neste cenário, apenas 
Ceará e América-MG, que 
possuem 49 pontos, po-
deriam fazer mais pontos 
que o time carioca. Mas 
como as duas equipes se 
enfrentam na próxima ro-
dada, só é possível que 
uma delas ultrapasse o 
tricolor (caso o time cea-
rense tivesse vencido o 
Fla, tanto ele quanto o clu-
be mineiro poderiam su-
perar a equipe comanda-
da pelo técnico Marcão). 
Desta forma, o Fluminen-
se não ficaria abaixo da 
oitava colocação e garan-
tiria a vaga na Pré-Liber-
tadores.

No próximo domingo, 
o Flu vai encarar o Bahia, 
às 16 horas, na Arena Fon-
te Nova, em Salvador. O 
técnico Marcão tem al-
guns problemas para es-
calar a equipe. O princi-
pal deles está na zaga, o 
ponto alto da equipe na 
competição. David Braz 
está suspenso pelo tercei-
ro cartão amarelo e Nino 
lesionado. A tendência é 
que o treinador escale a 
zaga com Luccas Claro e 
Manoel. Os dois formaram 
a dupla de zaga titular em 
10 jogos na temporada, 
apenas quatro deles pelo 
Brasileirão.

A duas rodadas do 
fim do Brasileirão 2021, 
o tricolor tem a oitava me-
lhor defesa da competi-
ção, com 36 gols sofridos 
em 36 jogos disputados. 
Média de exato um gol por 
partida. Até o momen-
to, trata-se da segunda 
melhor defesa do Flumi-
nense na era dos pontos 
corridos com 20 clubes, 
atrás apenas de 2012, ano 
do tetra, e empatada com 
2010, ano do tri.

Fluminense próximo 
da Copa Libertadores
Da RedaçãoDa Redação

Após a derrota 
do Ceará para 
o Flamengo, 

aumentaram as 
chances do tricolor

Herói do tricampeonato da Libertadores 
deve renovar contrato com o Palmeiras

O autor do gol que deu o 
tricampeonato da Libertado-
res ao Palmeiras, Dayverson, 
está vivendo um momento de 
muita alegria em sua carreira 
meio conturbada. O contrato 
do atleta com o clube vai até 
30 de junho de 2022, mas a 
partir de janeiro, o atacante já 
pode assinar um pré-contrato 
com outro clube. Se depender 
dele e do seu empresário por-
tuguês, Filipe Dias, Dayverson 
vai renovar o contrato em bre-
ve e continuará vestindo a ca-
misa do Verdão. Mas entende 
que não é ainda o momento 
de se falar nisso no momento, 
logo após a conquista. Ele in-
formou também que o atacan-
te tem mercado na Europa.

“Nós nunca tivemos di-
ficuldade em buscar (inte-
ressados), as solicitações são 
muitas, ele encaixa muito bem 
no perfil de times europeus, o 
tipo de jogo dele, a entrega, as 
características específicas de 
jogo são aprovadas no futebol 
europeu. O Palmeiras não nos 
falou (sobre renovação), mas 
acho que não era o momento 
de buscar esse tipo de conver-
sa, ele estava brigando por to-
das as competições e as coisas 
têm o seu momento. Ele tem 
seis meses de contrato, vamos 
buscar a melhor opção para 
os próximos anos”, disse o 
português Filipe Dias, agente 
do atleta.

Já o técnico Abel Ferreira, 
ainda não definiu se renovará 
o contrato com o Palmeiras. 

Foi um ano de muita pressão, 
apesar das conquistas. Ele 
vai descansar em Portugal, 
entes de tomar uma decisão. 

Após a conquista da Liberta-
dores, com uma vitória sobre 
o Flamengo, o religioso trei-
nador português fez questão 
de pagar uma promessa em 
Aparecida.

Ele recusou uma pro-
posta do Al-Nassr, da Arábia 
Saudita, e tem sondagens 
de clubes dos Estados Uni-
dos, mas segundo o atacante 
Dudu, ele deve permanecer 
no Verdão e dirigir o clube no 
Mundial que será disputado 
em fevereiro.

“Continua sim, Claro. Ele 
tem um trabalho com a gente 
para fazer, a gente tem uma 
competição para disputar 
(Mundial de Clubes, em fe-
vereiro). É como ele sempre 
fala, está fechado conosco, 
todos somos um. Ele vai ter 
tempo para descansar e curtir 
a família dele. A gente espera 
que a mulher dele possa vir 
com as filhas para morar no 
Brasil para no ano que vem 
ele estar bem tranquilo”, disse 
o atacante.

Foto: César/Ag.Palmeiras

Deyverson estava no 
banco e, poucos minutos 

após a sua entrada, 
marcou o gol histórico que 

decidiu a Libertadores

A euforia de Deyverson, comemorando com a torcida o gol que definiu a vitória e o título do Palmeiras
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Arte milenar chinesa busca o bom entrosamento do homem com o meio ambiente, em todos os aspectos da vida

Feng Shui pode ajudar a lidar 
com energia dos entes mortos

Artigo Carlos Azevedo
carolusazevedo@hotmail.com

O esquecimento histórico é uma 
forma simbólica de morte. A historiografia 
tradicional brasileira é, ainda hoje, useira 
e vezeira em esquecer propositalmente 
certas figuras que tiveram importância 
no nosso processo histórico. Exemplos 
disso não faltam: Zumbi (negro), Calabar 
(mulato), Pedro Poti (indígena)...

Tomemos, por exemplo, Pedro Poti 
como modelo típico desse esquecimento 
histórico. Por que salientar o papel de um 
indígena potiguara que se destacou durante 
a ocupação holandesa da Parahyba? É 
claro, não haveria nenhuma razão para 
a “historiografia de mãos brancas” (a 
expressão é do historiador José Octávio) de 
heroicizá-lo.

Afinal, quem foi mesmo Pedro Poti? 
Concedo a palavra ao historiador Horácio 
de Almeida para traçar o “biografema” 
de Poti: “Pedro Poti, natural de Baía da 
Traição, esteve na Holanda até 1641, 
tendo recebido aprimorada educação 
tanto no conhecimento da língua, que 
falava e escrevia corretamente, quanto no 
da religião reformada, da qual se tornou 
fervoroso adepto. Regressando ao Brasil, 
prestou valiosos serviços aos holandeses 
e foi mais tarde, na célebre Assembleia de 
Tapessirica, eleito pregador dos índios da 
Paraíba, posto que equivale ao de capitão-
mor. (...) A correspondência trocada entre 
Pedro Poti e Felipe Camarão, escrita em tupi 
e vertida na época para o holandês, revela 

excelente nível cultural, compreendendo 
inclusive as ideias de pátria, religião e 
liberdade” (História da Paraíba, p. 170).

Recentemente, um professor da USP 
resolveu “ressuscitar” Pedro Poti e Felipe 
Camarão, “mortos” e esquecidos pelos 
historiadores positivistas. O tal professor 
propagou aos quatro cantos do Brasil, 
através do Jornal Nacional, que tinha 
traduzido, pela primeira vez, seis cartas 
em tupi trocadas entre Pedro Poti e Felipe 
Camarão.

Primeiramente, essas cartas que o 
professor “traduziu” foram traduzidas 
anteriormente por Pedro Souto Maior e 
publicadas na Revista do Instituto do Ceará, 
em 1912. Foram cartas vertidas para o 

holandês e estão ainda hoje na Col. Brieven en 
Papiren uyt Brasilie, no Ryks Archief, em Haia.

Agora, depois de várias décadas, um 
professor quer “ressuscitar” Pedro Poti. 
Não tenho nada contra. Mas, a bem da 
verdade, diga-se que o mérito dessa façanha 
deve-se apenas ao autor do valioso ‘Fatos 
Pernambucanos’, Pedro Souto Maior.

P.S.: sugestão à Prefeitura da Baía 
da Traição: criar a Fundação Pedro Poti. 
Em moldes bem diferentes da Fundação 
Palmares, hoje sob a presidência de um 
fascista, nomeado por Jair Bolsonaro.

(Carlos Azevedo é antropólogo, 
sociólogo e membro do Instituto Histórico 
e Geográfico da Paraíba – IHGP)

“Ressuscitaram” Pedro Poti

311 — Diocleciano, imperador romano
1154 — Papa Anastácio IV
1552 — Francisco Xavier, 
missionário e santo católico português
1902 — Prudente de Morais, advogado e político brasileiro 
(terceiro presidente do Brasil)
1919 — Pierre-Auguste Renoir, 
pintor impressionista francês
1979 — Samuel Vital Duarte, 
jurista, jornalista, escritor e político (PB)
1979 — Osório Thaumaturgo César, 
jornalista, psiquiatra e anatomopatologista (PB)
1999 — Edmond Safra, banqueiro e magnata libanês
2009 — Leila Lopes, atriz brasileira
2015 — Tutuca, humorista brasileiro

Mortes na História

Obituário

Aforismo
“A cada sonho realizado, 

diminuiu bastante o meu medo 
da morte. Hoje não me aflige 
tanto a ideia de me despedir 
de repente. Mas ainda quero 

contemplar por bastante tempo 
as coisas que amo neste mundo.”(Jonathas P. Falcão)
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Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

José Fernando da silva
30/11/2021 – Aos 20 anos, em Ca-
jazeiras (PB), de infarto. Estudante 
da Escola Estadual do Ensino Funda-
mental e Médio Monsenhor Constan-
tino Vieira, de Cajazeiras. Ele residia 
no Distrito de Gravatá, em São João 
do Rio do Peixe (PB).

Foto: Arquivo Pessoal

Arte milenar chinesa, o 
Feng Shui busca o bom entro-
samento e a vivência do ho-
mem com o meio ambiente, 
em todos os aspectos da vida. 
A busca pela harmonização 
energética é um dos pilares 
da arte e vem sendo aplica-
da, como técnica, em todo o 
mundo.

Eduardo Ribas (designer 
de interiores, especialista em 
conforto ambiental e consul-
tor de Feng Shui) e Luar na 
Relva (antropóloga, astróloga, 
mestre em Reiki, terapeuta 
holística e instrutora de yoga) 
são responsáveis pela Casa 
Sun, em João Pessoa, que bus-
ca ajudar pessoas a encontrar 
o equilíbrio energético para 
si próprias e para os ambien-
tes que habitam, sejam casa, 
escritório ou ambientes co-
merciais. Para isso, ambos 
trabalham com harmonização 
e terapias integradas para am-
bientes e seus usuários, uti-
lizando também a filosofia e 
técnicas do Feng Shui.

Segundo Eduardo Ribas 
e Luar na Relva, o objetivo 
do Feng Shui é “melhorar a 
qualidade energética dos am-
bientes através da estrutura 
da construção e de todos os 
elementos que compõem o 
ambiente fisicamente. Pode-
mos dizer que o Feng Shui é 
uma espécie de arquitetura 
holística integrada, que leva 
em consideração todos os as-
pectos da vida humana e não 
só a estética dos ambientes”, 
informaram.

Em um ano com maior 
reclusão, em virtude da pan-
demia da Covid-19, a atenção 
para o lar e as energias que 
nele se concentram recebe-
ram uma maior atenção. “Ao 
utilizarmos o Feng Shui para 
a harmonização de ambien-
tes, nós podemos mapear o 
campo magnético, as áreas 
energéticas da casa, as dire-
ções mais favoráveis da cons-
trução e, a partir disso, pode-
mos direcionar o mobiliário, 
as cores, os objetos e elemen-
tos decorativos para que pos-
sam contribuir na circulação 
e na conservação energética 
dos ambientes, aumentando 
a sensação de bem estar, e 
trazendo estímulos positivos 
de acordo com o propósito 

de cada ambiente. Um home 
office harmonizado pode ga-
rantir mais foco e atenção 
às atividades laborais, por 
exemplo”, destacaram Eduar-
do Ribas e Luar na Relva.

Os anos de 2020 e 2021 
também foram marcados 
pela concentração de energia 
dos ancestrais e pessoas que-
ridas que se foram. No Feng 
Shui, a energia deles é extre-
mamente respeitada, mas, 
como todas as demais ener-
gias, devem ser concentradas 
no seu lugar.

“Para o pensamento 
oriental, a morte faz parte do 
ciclo natural da vida, então o 
Feng Shui trabalha a questão 
do luto de uma maneira bem 
simples e leve. Claro, respei-
tando o processo de luto e 
tempo de cada indivíduo. Se 
de acordo com o sistema de 
crença da pessoa, ela queira 
ter uma espécie de oratório 
memorial para a pessoa fa-
lecida dentro da sua casa. é 
super possível e uma bela 

Eduardo Ribas e Luar na Relva (acima e à esquerda) ajudam as pessoas a encontrar o equilíbrio energético

Foto: ReproduçãoFoto: ReproduçãoFoto: Arquivo Pessoal

homenagem. Através de uma 
análise de Feng Shui podemos 
escolher os espaços na casa 
que são mais favoráveis para 
se ter e guardar objetos de 
entes queridos ou até mesmo 
móveis e objetos recebidos 
como herança”, destacaram.

A sensação de tristeza 
relativa ao processo do luto 
se confunde, muitas vezes, 
com energia negativa e, para 
muitos, precisam manter es-
sas afastadas. Mas, segundo 
os gestores da Casa Sun, essa 
associação não é correta e não 
significa que objetos e fotos 
de pessoas que faleceram não 
possam mais ficar expostas.

“Não há nenhum proble-
ma em ter expostas em casa 
ou guardar fotos de entes que-
ridos. Algumas pessoas po-
dem até confundir com uma 
energia negativa, a sensação 
de saudade e tristeza que sen-
tem ao verem as fotos de seus 
queridos depois da partida, o 
que é normal, pois estamos 
lidando com sentimentos do-
lorosos, e cada um vive esse 
processo de uma maneira. 
Em questão de manter o am-
biente como o ente deixou 
ou modificá-lo vai depender 
também do desejo da família. 
De qualquer forma, é de suma 
importância que se movimen-
te a energia no ambiente”, fa-
laram Eduardo e Luar.

Para fazer essa energia 
ser movimentada, as técnicas 
do Feng Shui podem servir 
de auxílio. Eduardo Ribas e 
Luar na Relva ressaltam ainda 

que manter objetos dos en-
tes queridos parados podem 
significar a estagnação des-
sa energia. “Existem várias 
possibilidades de remodelar 
o ambiente de forma respei-
tosa para que se renovem as 
energias e mesmo assim se 
mantenha viva a memória da 
pessoa falecida, nos móveis 
e objetos que ela utilizava. A 
única coisa que não podemos 
deixar acontecer é que as coi-
sas fiquem guardadas sem 
nenhum tipo de uso, pois isso 
irá estagnar as energias do 
ambiente. Como, por exem-
plo, objetos pessoais, roupas 
e sapatos”.

Para o Feng Shui, não 
existe um período estima-
do para que o ambiente seja 
modificado após a partida de 
pessoas que ali habitavam. O 
momento, porém, deve ser de 
respeito para trazer boas me-
mórias e, em consequência, 
boas energias.

“Não existe um tempo 
certo para que se possa modi-
ficar as coisas, isso vai depen-
der do processo de cada pes-
soa. Mas, de uma forma geral, 
as pessoas costumam esperar 
cerca de um mês, até que se 
encerrem as cerimônias de 
despedida para modificar os 
ambientes. É de suma impor-
tância que esse momento seja 
encarado com muita paciência 
e respeito, para que aconteça 
com suavidade, resgatando 
memórias e trazendo resulta-
dos emocionais positivos para 
a família”, finalizaram.

Existem várias 
possibilidades de 

remodelar o ambiente 
de forma respeitosa 

para que se renovem as 
energias e mesmo assim 

se mantenha viva a 
memória do falecido
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Sertão aparece com 28% das UTIs e 8% das enfermarias ocupadas e a área de Campina Grande tem os menores números

JP tem maior ocupação de leitos 
Covid-19 na Região Metropolitana

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

A Região Metropolitana 
de João Pessoa lidera, entre 
as macrorregiões de saúde, os 
maiores índices de ocupação 
de leitos hospitalares para o 
tratamento da Covid-19. São 
32% de leitos de UTI e 23% de 
leitos de enfermaria ocupados. 
Em seguida, o Sertão aparece 
com 28% em leitos de UTI e 
8% em enfermarias ocupadas. 
A região sediada por Campina 
Grande, que conta com mais 
69 cidades, tem os menores 
números, com 4% de ocupa-
ção em UTI e 3% em enferma-
rias. Todos dados para leitos 
de adultos.

A Paraíba, como um todo, 
tem uma ocupação de leitos 
de 17% em UTI (adulto, pe-
diátrico e obstétrico) e 10% 
em leitos de enfermarias para 
adultos. 

Segundo o Centro Esta-
dual de Regulação Hospitalar, 
96 pacientes estão internados 
em unidades públicas de refe-
rência para o atendimento. Do 
total, 10 foram hospitalizados 
entre quarta-feira e ontem.

Apresentando instabilida-
de no sistema de notificação, o 
boletim diário de acompanha-
mento de casos de Covid-19 na 
Paraíba não contabilizou casos 
leves e confirmou apenas oito 

casos de contaminação pela 
doença, onde todos são mode-
rados ou graves. Com isso, o Es-
tado possui o total acumulado 
de 460.917 casos confirmados, 
sendo 355.110 pacientes recu-
perados e 9.535 vítimas fatais. 

Três mortes foram regis-
tradas, sendo uma ocorrida 
entre quarta-feira e ontem. As 
demais são datadas desde 30 
de novembro, todas em hos-
pitais públicos. Três mulhe-
res são as vítimas da doença, 
com faixa etária de 58 a 87 
anos. Todas possuíam comor-
bidades, sendo a hipertensão 
a mais comum. As pacientes 
residiam em João Pessoa, Jaca-
raú e Santa Rita.

A população acima de 
18 anos atingiu a meta de 
81% de esquemas vacinais 
completos contra a Covid-19. 
Dados do sistema de infor-
mação do Ministério da Saú-
de, informam que a Paraíba 
aplicou 5.810.551 doses de 
vacinas contra a doença, sen-
do 3.076.192 pessoas imuni-
zadas com a primeira dose e 
2.423.375, do público acima 
de 18 anos, completaram os 
esquemas vacinais.

Entre a população geral, 
estão com os esquemas vaci-
nais primários fechados, sem 
considerar doses adicionais ou 
de reforço, 2.376.301 pessoas 
que tomaram as duas doses e 

64.272 utilizaram imunizante 
de dose única. 

Crianças e adolescentes 
de 12 a 17 anos possuem ape-
nas 9,14% da população vaci-
nada com duas doses, sendo 
34.580 segundas doses apli-
cadas. Com uma dose, 269.345 
de 378.490 já se vacinaram, 
com um déficit de 109.145.

O Ministério da Saúde 
registrou ainda a aplicação 
de 9.869 doses adicionais em 
pessoas com alto grau de imu-
nossupressão e 306.880 doses 
de reforço na população com 
idade a partir de 60 anos. 

O Estado possui 473.473 
pessoas com o encerramento 
do ciclo vacinal em atraso, re-
ferindo-se às pessoas que re-
ceberam a primeira dose e não 
receberam a segunda, ou que 
receberam ambas as doses 
do esquema primário e ainda 
não receberam o reforço. A 
Paraíba distribuiu um total de 
6.677.063 doses de vacina aos 
municípios.

No Sertão do Estado

Defensoria Itinerante volta a 
São Bento de 6 a 10 deste mês

A Defensoria Itine-
rante volta a São Bento, no 
Sertão do Estado, de 6 a 10 
de dezembro para realizar 
atendimento presencial 
aos assistidos da comar-
ca, que também inclui o 
município de São Bento. A 
unidade móvel ficará nas 
proximidades do Fórum 
Dr. João Agripino Filho, 
localizado na Rua Manoel 
Vieira, Centro da cidade. A 
equipe da Defensoria Pú-
blica da Paraíba (DPE-PB) 
atenderá das 8h às 16h, em 
número limitado.

As fichas de atendi-
mento serão distribuídas 
a partir das 7h30 da ma-
nhã. Poderão ser aten-
didos na ação itinerante 
moradores de São Bento e 
Paulista. Lembrando que a 
Defensoria Pública atende 
a qualquer pessoa que pre-

cisa da Justiça, mas que não 
tem condição de assumir 
despesas com advogado e 
custas processuais.

Em geral, a procura 
pela Defensoria em ações 
itinerantes se dá, em gran-
de parte, na área de Família, 
(divórcio, pensão alimen-
tícia; adoção; interdição; 
união estável; e reconhe-
cimento de paternidade). 
Contudo, a Defensoria atua 
em todas as áreas ligadas à 
Justiça estadual (Cível, Cri-
minal e Fazenda Pública). Já 
os assuntos relacionados à 
Previdência/INSS ou Justi-
ça Trabalhista não são de 
competência da DPE-PB, 
cabendo o atendimento, 
nestes casos, a Defensoria 
Pública da União (DPU).

Documentos
Para obter a asses-

soria jurídica gratuita, os 
interessados devem le-
var documentos pessoais 
(RG, CPF e comprovante 
de residência), além dos 
documentos que tenham 
ligação com o assunto para 
o qual o cidadão deseja 
atendimento.

Comarca
São Bento é uma das 

comarcas prejudicadas 
pelo déficit de mais de 
100 defensores públicos 
no Estado, impossibilitan-
do a presença de defensor 
em todas as comarcas. Em 
janeiro deste ano a Defen-
soria Pública esteve na ci-
dade. Foi a primeira ação 
realizada com a unidade 
móvel da DPE, que consis-
te em um caminhão-baú 
adaptado e transformado 
em escritórios.

Foto: Divulgação

O Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW-U-
FPB/Ebserh/MEC), da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
e vinculado à Rede Ebserh, 
recebeu a visita do presidente 
da Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (Ebserh), 
ontem. Oswaldo Ferreira, que 
integra a comitiva do ministro 
da Educação, Milton Ribei-
ro, em viagem a João Pessoa, 
participou de uma reunião 
técnica com a governança do 
HULW e elogiou a atuação da 
nova gestão, que está à frente 
do hospital-escola há menos 
de um ano.  

O superintendente do 
HULW, Marcelo Tissiani, fez 

um breve balanço das ati-
vidades desenvolvidas du-
rante os 11 meses da atual 
gestão e destacou que o 
trabalho desempenhado é 
fruto da dedicação de toda a 
equipe. “O objetivo é fazer o 
melhor pela nossa institui-
ção, seguindo a missão do 
hospital, que é desenvolver 
ensino, pesquisa e extensão, 
aliado a uma assistência in-
tegral e de qualidade”, disse 
durante a reunião, citando 
avanços como a execução de 
obras por todo o hospital-es-
cola, além do projeto da nova 
fachada.  

Oswaldo Ferreira elo-
giou o  desempenho da 

equipe do Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderley. 
“Todos estão de parabéns 
pelo trabalho de qualida-
de. Pude constatar através 
dos indicadores apresen-
tados, principalmente com 
relação ao ensino e à pes-
quisa, que são a razão de 
ser dos nossos hospitais. O 
hospital está cumprindo o 
seu papel”, destacou, lem-
brando da resposta positiva 
por parte do HULW diante 
da necessidade de acolher 
os pacientes com Covid-19 
transferidos do Amazonas 
para João Pessoa, em janei-
ro deste ano, durante a Ope-
ração Manaus.  

O presidente da Ebserh 
visitou espaços do Lauro 
Wanderley como Centro 
Obstétrico, Centro Cirúrgi-
co, Centro Especializado de 
Cirurgia Ambulatorial e En-
doscopia (Cecae) e Agência 
Transfusional, que devem 
passar por obras de reforma 
e reestruturação. Na passa-
gem, o gestor também visitou 
salas de aula. Ferreira segue 
para Campina Grande e deve 
visitar o Hospital Universi-
tário Alcides Carneiro, hoje.  

Estiveram presentes na 
reunião, que aconteceu na 
sala da superintendência, o 
gerente de Atenção à Saúde, 
Eymard Medeiros Filho; o 

gerente de Ensino e Pesqui-
sa, Eduardo Fonseca; o ge-
rente administrativo, Fábio 
Lopes; a chefe da Divisão de 
Logística e Infraestrutura do 
HULW, Márcia Dutra, o che-
fe da Divisão de Gestão de 
Pessoas, Emmanuel Dias; o 
chefe da Divisão Administra-
tiva Financeira, Deivysson 
Pereira; e o chefe da Unidade 
de Planejamento, Gustavo 
Freire.  

Sobre Rede Ebserh
O HULW-UFPB faz par-

te da Rede Ebserh/MEC 
desde dezembro de 2013. 
Vinculada ao Ministério da 
Educação (MEC), a Empresa 

Brasileira de Serviços Hos-
pitalares foi criada em 2011 
e, atualmente, administra 
40 hospitais universitários 
federais, apoiando e impul-
sionando suas atividades 
por meio de uma gestão de 
excelência.

Presidente da Ebserh visita o HULW-UFPB

Quedas lideram atendimentos 
no Trauma-CG em novembro

O Hospital de Emergên-
cia e Trauma Dom Luiz Gon-
zaga Fernandes em Campina 
Grande, que integra a rede 
hospitalar do Governo do 
Estado, prestou no mês de 
novembro 7.840 atendimen-
tos no setor de emergência e 
realizou 836 cirurgias.

Nos primeiros 11 meses 
de 2021, foram feitos 81.014 
atendimentos e realizadas 
8.296 cirurgias. Em 2020, no 
mesmo período foram pres-
tados 74.272 atendimentos 
e realizadas 7.579 cirurgias. 
Apresentando assim aumen-
to de 9% nos atendimentos e 

de 9,4% nos procedimentos 
cirúrgicos, respectivamente, 
em comparação com o ano 
passado.

Em novembro deste 
ano foram registrados 485 
atendimentos a vítimas em 
acidentes de motos. Tam-
bém houve atendimentos a 
vítimas de arma branca (28), 
de projéteis de arma de fogo 
(18), queimaduras (44), atro-
pelamentos (41), acidentes 
com bicicleta (42) e aciden-
tes de carro (42), quedas 
(1.343) entre outros. Os de-
mais atendimentos foram na 
clínica médica e na pediatria.

De acordo com relató-
rio, o município de Campina 
Grande registrou 210 aci-
dentes de motos, com víti-
mas atendidas na unidade, 
em novembro, seguido por 
Lagoa Seca (16), Soledade 
(12), Alagoa Nova (12) e Pu-
xinanã (nove).

O Trauma-CG disponi-
biliza 298 leitos, 301 mé-
dicos, sendo 64 em regime 
de plantão presencial 24 
horas. O hospital dispõe de 
seis salas no bloco cirúrgi-
co e é referência em trauma 
para 203 municípios da Pa-
raíba.

Na população acima de 
18 anos de idade, 81% 
estão com o esquema 

vacinal completo

Oswaldo Ferreira 
elogiou a atuação da 

nova gestão, que está à 
frente do hospital-escola 

há menos de um ano

Para obter a assessoria jurídica gratuita, os 
interessados devem levar RG, CPF e compro-
vante de residência, além dos documentos 
que tenham ligação com o assunto para o 
qual o cidadão deseja atendimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00031/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Tomada 
de Preços  nº  00031/2021,  do tipo empreitada por preço global, para contratação de empresa 
do ramo de engenharia para o LOTE 01 – PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, atendendo ao Contrato de Repasse nº 903905/2020/
MAPA/CAIXA, GIGOV/JP nº 6478/2021, OPERAÇÃO nº 1072524-47, celebrado entre o  Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e LOTE 02 – ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
COM CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, atendendo 
ao Contrato de Repasse nº 908660/2020/MDR/CAIXA, GIGOV/JP nº 6470/2021, OPERAÇÃO nº 
1074570-36, no município de Aguiar-PB, cuja abertura será no dia 21.12.2021 às 09:00 horas, na 
sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, centro - Aguiar--PB. O edital 
e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180, no www.aguiar.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

Aguiar-PB, 02 de Dezembro de 2021.
Maria de Fátima Matias de Caldas Alves

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO

ADESÃO N.º 003/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO a ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 00010/2021, originada do Pregão Presencial nº SRP 00010/2021, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, em favor da empresa PIERRE JAN 
DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI, CNPJ nº 40.760.485/0001-36.

OBJETO: Locação de serviços de horas/máquinas de trator, retro escavadeira, escavadeira 
hidráulica e diárias de caçamba, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do 
Município de Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 279.950,00 (Duzentos e setenta e nove mil novecentos e cinquenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS. 
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 10/08/2021 – Republicado por incorreção.

Alagoa Grande(PB), 21 de julho de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
A Prefeitura Municipal de Alagoa grande, através da sua CPL, torna público o que as propostas 

de preços das empresas habilitadas na Tomada de Preços n.º 002/2021, de contratação de uma 
empresa de construção civil, execução das obras de Ampliação e Reforma das Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental: Professor Geraldo Costa (sede do Município) e Joaquim Pereira de Miranda 
Henriques (Sítio Ribeiro), no Município de Alagoa Grande, será no dia 06/12/2021, às 11:00 horas

Alagoa Grande(PB), 2 de dezembro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
PROCESSO DE ADESÃO

TERMO DE ADESÃO N.º 003/2021
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Prefeito Constitucional do Município, torna 

público que aderiu à Ata de Registro de Preços nº 00010/2021, decorrente do Pregão Presencial 
nº SRP 00010/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, em que fo-
ram registrados os preços da empresa PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI, CNPJ nº 
40.760.485/0001-36, cujo objeto é o registro de preços para locação de horas/máquinas e diária 
de caçamba, referente aos itens abaixo relacionados, que ora aderimos:

Item Descrição Unid Quant Unitário Total

01
Serviços de horas/máquinas de trator de pneus 
com grade aradora de 14 discos, com combustí-
vel e operador por conta da contratada.

hora 600 99,00 59.400,00

02
Serviços de horas/máquinas de retro escavadei-
ra 4x4, com combustível e operador por conta 
da contratada.

hora 500 138,00 69.000,00

03

Serviços de horas/máquinas de escavadeira 
hidráulica (PC) com concha de no mínimo 2 
metros cúbicos, com combustível e operador 
por conta da contratada. 

hora 350 199,00 69.650,00

04

Locação de diárias de caçamba com no mínimo 
6 (seis) metros cúbicos de capacidade de carga, 
em perfeitas condições de uso, com combustível 
e operador por conta da contratada.

d i á -
ria 210 390,00 81.900,00

Total...R$ 279.950,00

Alagoa Grande(PB), 21 de julho de 2021.
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 10/08/2021 – Republicado por incorreção.

ANONIO DA SILVA SOBRINHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 41/2021

ADESÃO Nº 003/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº SRP 00010/2021, Ata de Registro de Preços nº 00010/2021, realizado 

pela Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI, CNPJ nº 40.760.485/0001-36.
OBJETO: Locação de serviços de horas/máquinas de trator, retro escavadeira, escavadeira 

hidráulica e diárias de caçamba, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do 
Município de Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 279.950,00 (Duzentos e setenta e nove mil novecentos e cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 02/08/2021 a 31/12/2021.
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 10/08/2021 – Republicado por incorreção.

Alagoa Grande(PB), 2 de agosto de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00001/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PEDRO VICTOR DE ARAÚJO CORREIA - R$ 18.000,00.

Alagoa Nova - PB, 09 de Julho de 2021
ÍCARO TEIXEIRA ROCHA

Presidente
Retroajam-se seus efeitos a 09.07.2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00002/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS 
DE CUNHO JORNALÍSTICO DE INTERESSE PÚBLICO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARCIO RANGEL FER-
REIRA DA SILVA 05634495431 - R$ 10.740,00.

Alagoa Nova - PB, 16 de Julho de 2021
ÍCARO TEIXEIRA ROCHA

Presidente
Retroajam-se seus efeitos a 16.07.2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00003/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00003/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: JAIME T. MOURA E CIA LTDA - R$ 29.750,00.

Alagoa Nova - PB, 19 de Agosto de 2021
ÍCARO TEIXEIRA ROCHA

Presidente
Retroajam-se seus efeitos a 19.08.2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00004/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2021, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AOS SISTEMAS DE CONTABILIDA-
DE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FROTA PARA ESTA 
CÂMARA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RICARDO 
GUERRA INFORMÁTICA - R$ 30.000,00.

Alagoa Nova - PB, 08 de Setembro de 2021
ÍCARO TEIXEIRA ROCHA

Presidente
Retroajam-se seus efeitos a 08.09.2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00005/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00005/2021, que 
objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS - R$ 10.000,30.

Alagoa Nova - PB, 22 de Setembro de 2021
ÍCARO TEIXEIRA ROCHA

Presidente
Retroajam-se seus efeitos a 22.09.2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0002/2017-CPL

Nº DO ADITIVO: 5ºTermo Aditivo ao contrato nº 0002/2017-CPL, do Pregão Presencial nº 
00002/2017 / OBJETO DO ADITAMENTO: Prorroga o prazo contratual por 4 (quatro) meses ficando 
o novo prazo de 01 de janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Lei nº 
8.666/93 e suas alterações / DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 29 de dezembro de 
2020 / PARTES: CONTRATANTE:Câmara Municipal de Alagoa Nova - CONTRATADA:RICARDO 
GUERRA INFORMÁTICA EPP

Retroajam-se seus efeitos a 29.12.2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº DV00001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 

JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00001/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Alagoa Nova e: CT 
Nº 00002/2021 - 09.07.21 - PEDRO VICTOR DE ARAÚJO CORREIA - R$ 18.000,00.

Retroajam-se seus efeitos a 09.07.2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº DV00002/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS 

DE CUNHO JORNALÍSTICO DE INTERESSE PÚBLICO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓ-
PRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Câmara 
Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00003/2021 - 16.07.21 - MARCIO RANGEL FERREIRA DA 
SILVA 05634495431 - R$ 10.740,00.

Retroajam-se seus efeitos a 16.07.2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 EXTRATO DE CONTRATO

 DISPENSA Nº DV00003/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 

de Licitação nº DV00003/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Alagoa Nova e: CT 
Nº 00004/2021 - 19.08.21 - JAIME T. MOURA E CIA LTDA - R$ 29.750,00.

Retroajam-se seus efeitos a 19.08.2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº DV00004/2021
OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE 

PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FROTA PARA ESTA CÂ-
MARA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: 08.09.22. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Alagoa Nova 
e: CT Nº 00005/2021 - 08.09.21 – RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - R$ 30.000,00.

Retroajam-se seus efeitos a 08.09.2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº DV00005/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. FUNDAMENTO LEGAL: 

Dispensa de Licitação nº DV00005/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Alagoa 
Nova e: CT Nº 00006/2021 - 22.09.21 - EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS - R$ 10.000,30.

Retroajam-se seus efeitos a 22.09.2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 13:30 horas do dia 16 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Locação de impressoras com 03 (três) 
recargas por mês, incluindo cobertura de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, 
com fornecimento de todas as peças, partes, componentes corretivos, insumos e todo material ne-
cessário ao regular funcionamento, para atender as necessidades desta Municipalidade. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. 
E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 02 de Dezembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Dezembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo, tipo utilitário picape, 
“0”km (zero quilômetro), para o atendimento das necessidades da Secretaria de Educação. 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 120/10; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33681020. E-mail: 
cplareial2021@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 03 de Dezembro de 2021
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção e 

execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem na Aldeia São Miguel, 
localizada no Município de Baia da traição – PB, conforme Termo de Referência e Contrato de 
Repasse nº 1074074–09/2020. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: R F ENGENHARIA EIRELI - Valor: R$ 347.451,08. Dos atos decorrentes do proce-
dimento 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 Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 99383–7991. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 02 de Dezembro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE ANULAÇÃO DE ITEM

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2021
A Prefeita Municipal de Belém-PB, no uso de suas atribuições legais, torna público e a quem inte-
ressar possa, que fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de alegações acerca da 
anulação do item (8) do processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 00053/2021, que tem 
por objeto CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA ATENDIMENTO PLANTONISTAS 
PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB, em conformidade com a parecer 
da Assessoria Jurídica e o faz com base no art. 49, da Lei nº. 8.666/93, por razões de interesse 
público fundamentado no processo. 
Belém-PB, 02 de Dezembro de 2021.

ALINE BARBOSA DE LIMA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de publicidade legal e institucional para divulgação em jornal 
de circulação regional de atos administrativos do município de BOM JESUS/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO 
05970942413 - R$ 117.600,00.

Bom Jesus - PB, 02 de Dezembro de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E COFEE BREACK FORNECIDO DE FORMA PARCELADA, 
PARA O FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ALRICÉLIA GONÇALVES PEREIRA - R$ 212.000,00.

Bom Jesus - PB, 02 de Dezembro de 2021
MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DE AQUINO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA E COFEE BREACK FORNECIDO 
DE FORMA PARCELADA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS–PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Bom 
Jesus. VIGÊNCIA: até 02/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
Bom Jesus e: CT Nº 00041/2021 - 02.12.21 - ALRICÉLIA GONÇALVES PEREIRA - R$ 106.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal e institucional 
para divulgação em jornal de circulação regional de atos administrativos do município de BOM JE-
SUS/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Bom Jesus. VIGÊNCIA: até 02/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Bom Jesus e: CT Nº 00100/2021 - 02.12.21 - FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO 
05970942413 - R$ 117.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00012/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Ca-
bedelo - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Janeiro de 2022, licitação modalidade Concorrência, do 
tipo menor preço, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA E 
MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NA CIDADE 
DE CABEDELO/PB. Recursos: PRÓPRIOS/FEDERAL. 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 14:00 dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.
pb.gov.br/transparencia; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 01 de dezembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 

TOMADA DE PREÇO N° 0006/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E REVITALIZA-

ÇÃO DO CENTRO DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. A Prefeitura Municipal de 
Conceição - PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julga-
mento da proposta comercial da TOMADA DE PREÇO N° 0006/2021: EMPRESA CLASSIFICADA: 
J.W CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 30.317.693/0001-01 – R$: 630.269,67 DESCLASSIFICADAS: 
Nenhuma. O relatório detalhado de julgamento das propostas comerciais encontra-se disponível no 
na Prefeitura Municipal de Conceição - PB e na CPL cujo endereço consta no preâmbulo do edital. 
Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei.

Conceição - PB, 02 de Dezembro de 2021.
JOSEFA ILZA GONÇALVES DA COSTA RAMALHO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 03.2021.
OBJETO:  Execução dos serviços de construção de Portais Turísticos no Município de Cuitegi/

PB, conf. CONTRATO DE REPASSE com a UNIÃO FEDERAL, por intermédio do MINISTÉRIO 
DO TURISMO, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CUITEGI/PB, de nº 887357 / 2019 / MTUR/CAIXA.  EMPRESAS HABILITADAS POR ATENDI-
MENTOS ÀS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ESTRUTURAL SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI – ME e CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA – EPP. EMPRESAS INABILITADAS POR DESATENDIMENTOS ÀS EXIGÊNCIAS DO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA – ME, subitem 6.6.1 / JGM 
ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA – 6.6.1 e 6.6.2 / GR CONSTRUTORA EIRELI – 6.6.1, 
6.6.2 e 8.2 letra i e 8.5.2 / G S C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP – 6.6.1, 8.2 letra g e 
8.5.4 / CONSTRUTORA APODI EIRELI – ME – 6.6.1, 8.2 letra g / LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES 
EIRELI – ME – 8.2 letra g. / JR MUNIZ ENGENHARIA EIRELI – ME – 8.2 letra g, 8.5.4 e RF SER-
VIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI. – 6.6.1, 6.6.2 e 8.2 letra g, do instrumento convocatório. 
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 ainda que, em não havendo interposição 
de quaisquer recursos com relação ao JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO, a sessão pública para 
abertura dos envelopes de Propostas de Preços das empresas habilitadas será realizada no dia 
15.12.2021, às 09H00MIM, no endereço inicialmente informado. Demais informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação. ATA na íntegra poderá ser adquirida através 
do sítio: www.cuitegi.pb.gov.br PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA:

Cuitegi/PB, 02 de dezembro de 2021.
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Especial de Licitação, sediada na Rua 

Antenor Navarro, nº 837, Centro Administrativo, Esperança - PB, às 10h30min do dia 22/12/2021, 
licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, processada sob o nº 
00007/2021, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE 
DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROJETO PROINFÂNCIA, TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE ES-
PERANÇA/PB. Recursos Federais/Próprios (FNDE; CONTRAPARTIDA), previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. Informações presenciais no 
horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado, ou via internet esperanca.1doc.
com.br/atendimento. Telefone: (83) 3361-3801. Edital: www.esperanca.pb.gov.br

Esperança - PB, 02 de dezembro de 2021.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00013/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00013/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SANITI-
ZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA O INICIO DAS 
AULAS, COM A FINALIDADE DE COMBATER PRAGAS E BACTERIAS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GADO 
BRAVO – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: COMFORT 
LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI - R$ 15.947,23.

Gado Bravo - PB, 12 de Novembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº 00017/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 00017/2021, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO EM 
TECIDO NA COR AZUL COM ELASTICO TAMANHO PADRÃO; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: VALDEIR PEREIRA DE AMORIM 11610550455 - R$ 8.000,00

Gado Bravo - PB, 02 de Dezembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09h00min HORAS DO DIA 20 DE DEZEMBRO 
DE 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCO-
LAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS LAGOA DOS MARCOS E CARACOLZINHO, AMBAS 
NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Gado Bravo - PB, 02 de Dezembro de 2021
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 11h00min HORAS DO DIA 20 DE DEZEMBRO 
DE 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DE 
ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS UMBURANA E GUARIBAS DE CIMA, AMBAS 
NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Gado Bravo - PB, 02 de Dezembro de 2021
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 13h30min HORAS DO DIA 20 DE DEZEMBRO 
DE 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DE 
ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS SANTANA, PINHÕES E MACACOS, AMBAS 
NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Gado Bravo - PB, 02 de Dezembro de 2021
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SANITIZA-
ÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA O INICIO DAS AULAS, 
COM A FINALIDADE DE COMBATER PRAGAS E BACTERIAS, PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00013/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Gado Bravo: 02.006–SECRETARIA DE EDUCACAO – 02006.12.361.1005.2009 
– Manter as Atividades do FUNDEB 40% – 02006.12.361.1005.2010 – Manter as Atividades do 
Ensino Fundamental – MDE – 3.3.90.39.00 – OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Gado Bravo e: CT Nº 07301/2021 - 12.11.21 - COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS 
EIRELI - R$ 15.947,23.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTE-
ÇÃO EM TECIDO NA COR AZUL COM ELASTICO TAMANHO PADRÃO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº 00017/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bra-
vo: 05005.10.301.1004.2022 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
33.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 02/03/2022. PARTES CONTRATAN-
TES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: CT Nº 08101/2021 - 02.12.21 - VALDEIR 
PEREIRA DE AMORIM 11610550455 - R$ 8.000,00.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DP00005/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00005/2021, 
que objetiva a AQUISIÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE ESQUADRIAS PARA A CONCLUSÃO 
DO PRÉDIO DA SEDE PRÓPRIA DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICI-
PAL (IAPM) DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB. RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: SIMONE ARAUJO DE LUCENA - ME – CNPJ nº 11.071.462/0001-16. 
R$ 19611,00 - Dezenove Mil Seiscentos e Onze Reais.

Guarabira - PB, 25 de Novembro de 2021
ÊNIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI

Presidente

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE ESQUADRIAS PARA A CONCLUSÃO DO 
PRÉDIO DA SEDE PRÓPRIA DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
(IAPM) DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00005/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 01.00 – Instituto de Assistência e Previ-
dência Municipal - 04.122.1003.2093 Manter Atividades dos Serviços Administrativos do RPPS 
-  3.3.90.30.01 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL e 
SIMONE ARAUJO DE LUCENA – CNPJ: 11.071.462/0001-16 - CT Nº 00019/2021 - 25.11.21 - R$ 
19611,00 - Dezenove Mil Seiscentos e Onze Reais.

ÊNIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI
Presidente

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00005/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE JANELAS E PORTAS DE ESQUADRIAS PARA A CONCLUSÃO DO 

PRÉDIO DA SEDE PRÓPRIA DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
(IAPM) DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Gestor, em 22.11.2021.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 25/11/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: Con-
tratação de empresa de engenharia para executar obra civil pública de conclusão da revitalização 
da Praça Central do município de Gurinhém – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: UNICA ENGENHARIA LTDA - R$ 89.934,75.

Gurinhém - PB, 02 de Dezembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para executar obra civil pública de conclusão da 
revitalização da Praça Central do município de Gurinhém – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00003/2021. DOTAÇÃO: 02.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.451.0014.1034 
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: até 31/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT 
Nº 00129/2021 - 02.12.21 - UNICA ENGENHARIA LTDA - R$ 89.934,75.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
confecção e fornecimento de material gráfico com entrega parcelada para atender diversas secreta-
rias do município de imaculada–PB. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.imaculada.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 02 de dezembro de 2021

JOSÉ GILSON PEREIRA 
Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 3 de dezembro de 2021         26
Publicidade



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 10:30 horas do dia 15 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
confecção e fornecimento de material gráfico com entrega parcelada para atender a secretaria de 
Saúde do município de imaculada–PB. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.imaculada.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 02 de dezembro de 2021
JOSÉ GILSON PEREIRA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO 
DE RESERVATÓRIO DA EMEF GENERAL RODRIGO OTÁVIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS 
ESTADOS, EM JOÃO PESSOA, PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.004/2018/SEINFRA              
8º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.022/2018/SEINFRA – Contratação de empresa especializada 

de Engenharia para Execução de Serviços de Implantação de Drenagem e Pavimentação em 
Paralelepípedos de 22 Ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, 
Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e Funcionários na Cidade de João Pessoa – PB.

CONTRATADA: ANTUNES Engenharia Ltda. CNPJ (MF) nº 22.455.563/0001-07
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a Prorrogação de Prazo Contratual por mais 01 (UM) mês.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sr. Rubens Falcão da Silva Neto/PMJP e o Sr. Eduardo Américo Antunes de 

Oliveira/ ANTUNES.
Data da Assinatura: 30/11/2021.

João Pessoa, 30 de novembro de 2021.
Sr. Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário de Infra-Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

HOMOLOGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.019/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/053287/SEINFRA
OBJETO: A Contratação de Empresa Especializada para Executar os Serviços de Implantação 

de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem na Rua Honduras, no bairro de Mumbaba na 
cidade de João Pessoa-PB.

FATO SUPERVENIENTE: O ato de revogação da licitação acima referida se dá em face da 
conveniência administrativa e necessidade de Atualização do Projeto Básico/TR, vencimento da 
validade das propostas apresentadas e a retificação da planilha de custos e valores do objeto 
licitado, com vistas para melhor atender aos interesses da Administração Pública do Município de 
João Pessoa – PB.

DA DECISÃO: Com efeito, prosseguir com a presente licitação e percebendo-se a necessidade 
de readequação do objeto da licitação, buscando a melhor maneira de atendimento dos interesses 
da administração e, ainda, por razões de interesse público, fica REVOGADO o presente processo 
licitatório, nos termos do parecer da CSL e da legislação vigente, para todos os efeitos.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 29 de novembro de 2021.

Eng. Rubens Falcão da Silva Neto 
Secretário de Infraestrutura /PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVARO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00028/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00028/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para fornecimento e manutenção de 
internet com instalação em fibra óptica e com IP fixo, para atender as necessidades das diversas 
secretarias do Município de Juarez Távora, no dia 15/12/2021 às 08:30 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada á Rua José Mendonça, 171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3267-1072, e-mail: 
setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 14/12/2021.

Juarez Távora(PB), 2 de dezembro de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 14:30 horas do dia 16 de Dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Serviços de manutenção preventiva e 
corretiva de veículos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; 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: (83) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: 
www.juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 02 de Dezembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: Execução dos serviços de construção da sede da Câmara Municipal de Maman-
guape - primeira etapa. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1° - CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI - R$ 
923.973,00; 2° - N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTOA - R$ 976.982,58; 3° - D2R3 SERVI-
COS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 1.013.253,63;   4°   -   RETA   CONSTRUCOES    E   
INCORPORACOES    LTOA   -   R$

1.067.154,82; 5° - DIAS ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI - R$ 1.097.639,24; 6° - CONS-
TRUTORA EDFFICAR EIRELI - R$ 1.107.453,89; 7° - CONSTRUTORA NACIONAL LOCACOES 
E SERVICOS EIRELI - R$ 1.132.823,45; 8° - ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI - R$ 
1.144.947,73; 9° - CONSTRUTORA SF EIRELI - R$ 1.146.899,54; 10° - GMF CONSTRUCOES 
SERVICOS E LOCACOES LTOA

- R$ 1.155.054,39; 11° - HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - R$ 1.155.082,12; 12° 
- ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI - R$ 1.161.949,14; 
13° - AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA - R$ 1.190.411,85;  14° -  NOVA  SERVICOS,  
COMERCIO  E  CONSTRUCOES  EIRELI  -  R$

1.197.856,94; 15° - ALX CONSTRUCOES LTOA - R$ 1.250.084,50; 16º - DUARTE MARTINS 
CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA - R$ 1.271.344,41; 17° - CLN LOCACOES E 
SERVICOS EIRELI - R$ 1.282.909,74; 18° -  SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 
1.343.214,87; 19° - GR CONSTRUTORA EIRELI - R$ 1.343.705,87; 20° - AGRESTE CONS-
TRUTORA E COMERCIO LTDA - R$ 1.358.184,90; 21° - G S C CONSTRUTORA E SERVICOS 
LTDA - R$ 1.358.803,05; 22° - LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI - R$ 1.358.803,05; 23° 
- CONSTRUTORA APODI EIRELI - R$ 1.358.803,05; 24° - J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI - R$ 
1.358.803,05; 25° - B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTOA - R$ 1.358.803,05; 26° - R F SERVICOS 
DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 1.358.803,05; e 27° - MSM CONSTRUCOES E REFORMAS 
EIRELI - R$ 1.358.803,05. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: QUALITY CONSTRUCOES LTOA 
- não atendeu aos itens 9.2.1 e

9.2.2 do Edital; e TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTOA - não atendeu aos itens 9.2 e 
9.4 do Edital. OBSERVAÇÃO: Ocorrência de empate - a classificação foi decidida por sorteio em 
ato público. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias 
úteis. E-mail: camaramamanguape@hotmai.lcom.

Mamanguape - PB, 02 de Dezembro de 2021. 
CLÁUDIO LEITE FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 40201/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma de Escolas da Zona Rural do 

Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária.
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
DOTAÇÃO: RECURSOS: - 20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROGRAMA 

DE TRABALHO - 12 361 1010 1021 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUN-
DAMENTAL - MDE- ELEMENTO DE DESPESA - 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

CONTRATADO(S): EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-31
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses
VALOR GLOBAL: R$ 199.697,20 (Cento e noventa e nove mil, seiscentos e noventa e sete 

reais e vinte centavos).
Manaíra - PB, 25 de Novembro de 2021.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 40601/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Conclusão da Construção de uma Quadra 

Poliesportiva com vestuário na Escola Municipal Professor Cicero Rabelo Nogueira  no Município 
de Manaíra/PB, conforme Termo de Compromisso PAC203491/2012.

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
DOTAÇÃO: RECURSOS DO FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAC203491/2012 e o Muni-

cípio de Manaíra através da Classificação Orçamentária 20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA - PROGRAMA DE TRABALHO - 27 812 1011 1031 Construção de Quadra de Esportes- 
ELEMENTO DE DESPESA - 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

CONTRATADO(S): SABUGI CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ Nº 42.354.190/0001-95.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses
VALOR GLOBAL: R$ 221.825,48. (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais 

e quarenta e oito centavos).
Manaíra - PB, 17 de Novembro de 2021.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 40701/2021.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação: Contratação de empresa especializada para 
Reforma de diversas Escolas da Zona Rural do Município de Manaíra/PB, conforme Planilha 
Orçamentária e Memorial Descritivo. 

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Manaíra: RECURSOS: – 20.600 SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROGRAMA DE TRABALHO – 12 361 1010 1021 AMPLIAÇÃO 
E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE– ELEMENTO DE DESPESA – 
4490.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e:  JAF CONSTRUCAO E CON-

SULTORIA EIRELI, CNPJ nº 40.603.807/0001-33
VALOR: R$ 236.295,15.

Manaíra/PB, 23 de novembro de 2021
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2021

Objeto Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo em vias públicas urbanas do município 
de Pedra Branca-PB

Vencedoras: DEL ENGENHARIA EIRELI – ME CNPJ 17.415.942/0001-33, com o valor global 
de R$ 236.787,92 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e oitenta e sete reais e noventa e dois 
centavos. Resolve: HOMOLOGAR e ADJUDICAR, nos termos da Lei 8.666/93. Fica desde já 
convocada para assinar termo contratual. 

Pedra Branca-PB, 18 de novembro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRôNICO
Nº 00003/2021

Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00003/2021, por 
menor preços por item, com objeto, Aquisição de unidade móvel para centro de controle de Zoo-
noses destinada a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedra Branca-PB. Abertura dia 
16/12/2021 às 09:00 horas, no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, 
horário de Brasília. O Edital Completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de Licitações, 
no horário de 08:00 às 12:00 horas ou pelos endereços eletrônico: www.pedrabranca.pb.gov.br, 
www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 17 de novembro de 2021
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRôNICO
N.º. 00044/2021

Vencedora: OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI – CNPJ 
28.606.961/0001-63, com o valor global de R$ 139.790,00 (cento e trinta e nove mil e setecentos 
e noventa reais).

Objeto: Registro de preços para a contratação dos serviços de recarga de gás de oxigênio para 
Prefeitura municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-
minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 01 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRôNICO
N.º. 00046/2021

Vencedoras: SOLUCOES RENT A CAR LTDA – CNPJ 11.078.937/0001-04, com o valor glo-
bal de R$ 143.220,00 (cento quarenta e três mil e duzentos e vinte reais), WJD TRANSPORTE 
RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI – CNPJ 27.296.477/0001-12, com o valor 
global de R$ 47.038,80 (quarenta e sete mil, trinta e oito reais e oitenta centavos) e MARIA LIANI 
LEONARDO - ME – CNPJ Documento 17.690.649/0001-84, com o valor global de R$ 83.880,00 
(oitenta e três mil e oitocentos e oitenta reais).

Objeto: Registro de preços para a contratação dos serviços de locação de veículos destinados 
a Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-
minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 01 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRôNICO
N.º. 00046/2021

Vencedora: SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA – CNPJ 30.078.584/0001-89, com o valor 
global de R$ 103.968,00 (cento e três mil e novecentos e sessenta e oito reais).

Objeto: Registro de preços para a contratação dos serviços de locação de veículos destinados a 
Secretaria de Infra – Estrutura do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-
minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 01 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRôNICO N.º. 00047/2021
Vencedoras: ANTONIO MARCOS PADRE BADU -ME –CNPJ 23.937.523/0001-64, com o 

valor global de R$ 276.224,45 (duzentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e 
quarenta e cinco centavos) e SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI – CNPJ 
03.995.452/0001-49, com o valor global de R$ 335,60 (trezentos e trinta e cinco reais e sessenta).

Objeto: registro de preços para a aquisição de aditivos, óleos, graxa, filtros e prestação de serviços 
de vulcanização e troca de pneus para o Município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-
minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 01 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRôNICO
N.º. 00048/2021

Vencedoras: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ 
31.187.918/0001-15, com o valor global de R$ 1.291.810,00 (um milhão, duzentos e noventa e um 
mil e oitocentos e dez reais), CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ 08.674.752/0001-40, com 
o valor global de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), DLM HOSPITALAR EIRELI – CNPJ  
34.186.181/0001-04, com o valor global de R$ 5.937,25 (cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e 
vinte e cinco centavos), GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITA-
LARES E ODONTOLOGICOS LTDA – CNPJ 39.707.683/0001-57, com o valo global R$ 43.880,00 
(quarenta e três mil e oitocentos e oitenta reais), JOSE NERGINO SOBREIRA EIRELI – CNPJ 
63.478.895/0001-94, com o valor global de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME – CNPJ 09.478.023/0001-80, 
com o valor global de R$ 24.193,32 (vinte e quatro mil, cento e noventa e três reais e trinta e dois 
centavos), ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA – CNPJ 
37.029.855/0001-55, com o valor global de R$ 299.348,45 (duzentos e noventa e nove mil, trezentos 
e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), PHARMAPLUS LTDA - CNPJ 03.817.043/0001-
52, com o valor global de R$ 7.410,00 (sete mil e quatrocentos e dez reais).

Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-
minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 01 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRôNICO
N.º. 00044/2021

Objeto: Registro de preços para a contratação dos serviços de recarga de gás de oxigênio para 
Prefeitura municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.

Vencedoras: OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI 
– CNPJ 28.606.961/0001-63, com o valor global de R$ 139.790,00 (cento e trinta e nove mil e 
setecentos e noventa reais).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 02 de Dezembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRôNICO
N.º. 00045/2021

Objeto: Registro de preços para a contratação dos serviços de locação de veículos destinados 
a Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.

Vencedoras: SOLUCOES RENT A CAR LTDA – CNPJ 11.078.937/0001-04, com o valor glo-
bal de R$ 143.220,00 (cento quarenta e três mil e duzentos e vinte reais), WJD TRANSPORTE 
RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI – CNPJ 27.296.477/0001-12, com o valor 
global de R$ 47.038,80 (quarenta e sete mil, trinta e oito reais e oitenta centavos) e MARIA LIANI 
LEONARDO - ME – CNPJ Documento 17.690.649/0001-84, com o valor global de R$ 83.880,00 
(oitenta e três mil e oitocentos e oitenta reais).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 02 de Dezembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRôNICO
N.º. 00046/2021

Objeto: Registro de preços para a contratação dos serviços de locação de veículos destinados a 
Secretaria de Infra – Estrutura do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.

Vencedoras: SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA – CNPJ 30.078.584/0001-89, com o valor 
global de R$ 103.968,00 (cento e três mil e novecentos e sessenta e oito reais).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 02 de Dezembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRôNICO N.º. 00047/2021
Objeto: registro de preços para a aquisição de aditivos, óleos, graxa, filtros e prestação de serviços 

de vulcanização e troca de pneus para o Município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Vencedoras: ANTONIO MARCOS PADRE BADU -ME –CNPJ 23.937.523/0001-64, com o 

valor global de R$ 276.224,45 (duzentos e setenta e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e 
quarenta e cinco centavos) e SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI – CNPJ 
03.995.452/0001-49, com o valor global de R$ 335,60 (trezentos e trinta e cinco reais e sessenta).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 02 de Dezembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRôNICO
N.º. 00048/2021

Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.

Vencedoras: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ 
31.187.918/0001-15, com o valor global de R$ 1.291.810,00 (um milhão, duzentos e noventa e um 
mil e oitocentos e dez reais), CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ 08.674.752/0001-40, com 
o valor global de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), DLM HOSPITALAR EIRELI – CNPJ  
34.186.181/0001-04, com o valor global de R$ 5.937,25 (cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e 
vinte e cinco centavos), GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITA-
LARES E ODONTOLOGICOS LTDA – CNPJ 39.707.683/0001-57, com o valo global R$ 43.880,00 
(quarenta e três mil e oitocentos e oitenta reais), JOSE NERGINO SOBREIRA EIRELI – CNPJ 
63.478.895/0001-94, com o valor global de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME – CNPJ 09.478.023/0001-80, 
com o valor global de R$ 24.193,32 (vinte e quatro mil, cento e noventa e três reais e trinta e dois 
centavos), ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA – CNPJ 
37.029.855/0001-55, com o valor global de R$ 299.348,45 (duzentos e noventa e nove mil, trezentos 
e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), PHARMAPLUS LTDA - CNPJ 03.817.043/0001-
52, com o valor global de R$ 7.410,00 (sete mil e quatrocentos e dez reais).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 02 de Dezembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRôNICO N.º. 00048/2021
Vencedoras: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ 

31.187.918/0001-15, com o valor global de R$ 1.291.810,00 (um milhão, duzentos e noventa e um 
mil e oitocentos e dez reais), CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ 08.674.752/0001-40, com 
o valor global de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), DLM HOSPITALAR EIRELI – CNPJ  
34.186.181/0001-04, com o valor global de R$ 5.937,25 (cinco mil, novecentos e trinta e sete 
reais e vinte e cinco centavos), GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA – CNPJ 39.707.683/0001-57, com o valo global R$ 
43.880,00 (quarenta e três mil e oitocentos e oitenta reais), JOSE NERGINO SOBREIRA EIRELI – 
CNPJ 63.478.895/0001-94, com o valor global de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME – CNPJ 09.478.023/0001-80, 
com o valor global de R$ 24.193,32 (vinte e quatro mil, cento e noventa e três reais e trinta e dois 
centavos), ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA – CNPJ 
37.029.855/0001-55, com o valor global de R$ 299.348,45 (duzentos e noventa e nove mil, trezentos 
e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), PHARMAPLUS LTDA - CNPJ 03.817.043/0001-
52, com o valor global de R$ 7.410,00 (sete mil e quatrocentos e dez reais), NACIONAL COMERCIO 
E REPRESENTAÇÃO EIRELI – CNPJ 18.588.224/0001-21, com o valor global de R$ 4.800,00 
(quatro mil e oitocentos reais).

Objeto: Registro preços para aquisição de materiais medico para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-
minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 01 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de nº 00041/2021. 
CONTRATO N°: 03.041/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME - CNPJ nº 24.050.566/0001-96
DECISÃO: Rescisão Contratual de forma amigável do Contrato de n° 03.041/2021 nos termos 

do art. 79 inciso II da Lei 8.666/93.
Piancó-PB, em 02 de dezembro de 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO
Nº 016/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o resultado do julgamento da habilitação, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS 
(RUA FRANCISCA SOARES, RUA PADRE PEDRO ARRUBE, RUA WALDEMAR DE CARVALHO 
LELIS, RUA BOA VISTA) NO BAIRRO BOA VISTA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Empresas 
Habilitadas: B&F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA – CNPJ 29.842.086/0001-81 e KANOVA 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 11.306.141/0001-53. Empresa Inabilitada: FC 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 30.566.555/0001-66, tendo em vista que não 
atendeu as exigências do Edital e seus anexos, referente ao acervo técnico. Abre-se vista aos autos 
e prazo para recurso e contrarrazão, que deverá ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação 
e protocolizados neste mesmo setor.

Santa Rita - PB, 02 dezembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
199/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00072/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. 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. 2.0 - DO 
RESULTADO. - J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.918.110/0001-
30 - Valor R$: 1.620.000,00. Publique-se e cumpra-se. Santa Rita - PB, 02 de dezembro de 2021. 
ANDRÉA DOS SANTOS SILVA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 08:30 horas do dia 22 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA DO DISTRITO 
DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N°223/2021, FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE 
SÃO JOÃO DO TIGRE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.
saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 02 de Dezembro de 2021
ZENON FLORÊNCIO LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRôNICO
Nº 00014/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS NECES-
SIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 20 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 20 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 10024/19; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@
gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.
com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 03 de Dezembro de 2021
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 001/2021

PROCESSO ADMINISTRTIVO: 0130/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade 
Leilão (ONLINE E PRESENCIAL) de bens móveis inservíveis, nº 001/2021 do tipo maior lance, que 
será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor José Gonçalves Abrantes Filho, JUCEP N.º 011/2015. O 
leilão será realizado no dia 20/12/2021 às 08:30 horas na Sede da Prefeitura. Maiores informações 
serão disponíveis e-mai:licitacao@saojoselt.pb.gov.br, na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal ou com o Leiloeiro Oficial (83) 99828-7888 |ou no site: www.abrantesleiloes.com.

São José da Lagoa Tapada/PB, 02 de dezembro de 2021.
CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRôNIC

 Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 02 (dois) veículos 
0KM, tipo passeio, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 16 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 
16 de Dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Serra da Raiz - PB, 02 de Dezembro de 2021.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para “dar 
continuidade” à execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedos em Colchão de 
Areia em diversas ruas da sede do município, em conformidade ao CT 1023336-59/2015. FUNDA-
MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 
00110/2018 - R F Servicos de Construcao Civil Eireli - 14º Aditivo - prorroga o prazo por mais 3 
meses. ASSINATURA: 02.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00086/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00086/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de Pintura de equipamentos, pintura e lanternagem de veículos diversos 
a Prefeitura Municipal de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: VANDERLEY MELO FILHO 71088658407 - R$ 73.100,00.

Solânea - PB, 30 de Novembro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Pintura de equipamentos, 
pintura e lanternagem de veículos diversos a Prefeitura Municipal de Solânea/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00086/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 
01.00 – GABINETE DO PREFEITO – 04.122.1002.2002 – 02.00 – SECRETARIA DE GESTÃO 
PÚBLICA – 04.122.1002.2004 – 03.00 – SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009; 04.00 – 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2011 
– 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2018/12.361.2005.2019/12.361.2005.2
022 – 06.00 – SECRETARIA DE SAÚDE– 10.301.2008.2039/10.301.2008.2042/10.302.2009.20
43/10.302.2009.2044/10.302.2010.2046/10.305.2011.2048/10.301.2008.2053/10.301.2008.208
0 – 07.00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA) – 08.243.2015.2055
/08.244.2015.2058/08.244.2015.2060/08.243.2013.2063 – 08.00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.2066 – 10.00 SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2073 . ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.39.99– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: 
até 01/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00377/2021 
- 01.12.21 - VANDERLEY MELO FILHO 71088658407 - R$ 73.100,00.

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA
CONVOCAÇÃO CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 0080/2021

OBJETO Aquisição de portões de ferro e grades para os PSF’S deste Município. O Pregoeiro da 
Prefeitura Municipal de Solânea/PB, convoca os licitantes ALYNE RACHEL FERREIRA DA SILVA 
EIRELI; JOSUILLIAN SILVA BARBOSA 12094490483; WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA, 
para a sessão pública de continuidade do certame, que ocorrerá às 14:30 horas do dia 07/12/2021, 
na sala da CPL. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 01 de Dezembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A
Esportes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00088/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00088/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 13.780,00; M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS 
ME - R$ 17.580,00; REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME - R$ 48.660,00; THOMAS 
JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME - R$ 44.600,00.

Solânea - PB, 01 de Dezembro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DESTA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00088/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Solânea: 05:00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.20
05.1013/12.361.2005.1014/12.261.2005.1017/12.361.2005.2020/12.365.2005.2032/12.366.2005.
2033/12.366.2005.2034 – ELEMENTO DE DESPESA – 1111.4.4.90.52.99/1113.4.4.90.52.99/0510
.4.4.90.52.99/1520.4.4.90.52.99–EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea 
e: CT Nº 00381/2021 - 01.12.21 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL 
LTDA - R$ 13.780,00; CT Nº 00382/2021 - 01.12.21 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DAN-
TAS ME - R$ 17.580,00; CT Nº 00383/2021 - 01.12.21 - REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA 
LTDA ME - R$ 48.660,00; CT Nº 00384/2021 - 01.12.21 - THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO 
ALBUQUERQUE ME - R$ 44.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Dezembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação 
de serviços relativos à consultoria na área de saúde ocupacional e segurança no trabalho. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. E-mail: 
umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 02 de Dezembro de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.197/2021

PREGÃO ELETRôNICO Nº 020/2021  
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, às 08:30 horas do 
dia 16 de dezembro de 2021, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço 
por item, para: Aquisição de forma parcelada de ar-condicionado para atender as necessidades 
da Secretaria de Educação do município de Vista Serrana/PB, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 
de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, 
a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, 
pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: vistaserranacpl@gmail.com, O Edital e seus anexos 
estão disponibilizados, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.portaldecompraspublicas, www.
tce.gov.pb.br.

Vista Serrana - PB, 02 de dezembro de 2021
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial/PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.193/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021
Objetivo: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para Pavimentação e Drenagem 

nas Ruas (Projetada 02, Nossa Senhora do Desterro Trecho 01 E 02, Jose Xavier de Farias Trecho 
02 E Rua Projetada, nos termos do CR. 1065779-54/2019 Convênio de nº 889203/2019, Município 
de Vista Serrana/PB, conforme termo de referência Anexo I do edital. Lei 8666/93.

Reunião: 20 de dezembro de 2021, as 08hs:30min. 
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de 

Vista Serrana/PB, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da 
Paraíba. Das 07hs:00min às 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br.

Vista Serrana - PB, 02 de dezembro de 2021.
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente da Comissão/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.193/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021
Objetivo: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para Pavimentação e Drenagem 

nas Ruas (Projetada 02, Nossa Senhora do Desterro Trecho 01 E 02, Jose Xavier de Farias Trecho 
02 E Rua Projetada, nos termos do CR. 1065779-54/2019 Convênio de nº 889203/2019, Município 
de Vista Serrana/PB, conforme termo de referência Anexo I do edital. Lei 8666/93.

Reunião: 20 de dezembro de 2021, as 08hs:30min. 
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de 

Vista Serrana/PB, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da 
Paraíba. Das 07hs:00min às 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br.

Vista Serrana - PB, 02 de dezembro de 2021.
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente da Comissão/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

PREGÃO ELETRôNICO Nº 219/202
PROCESSO Nº 33.000.000128.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S):AQUISIÇÃO DE MESA VISUALIZADORA INTERATIVA, destinado à 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT,conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/12/2021 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: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02344-6
João Pessoa, 02 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 180/2021
PROCESSO Nº 19.000.031805.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, destinado 
ao HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO - HPMGER, conforme edital 
e anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/12/2021 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 21-02276-3  
João Pessoa, 02 dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 32/2021    
 Registro CGE Nº 21-02061-8

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA                Nº 32/2021 (Obras de Conservação 
Rotineira (Terraplenagem e Drenagem) na Malha Rodoviária Pavimentada do Estado da Paraíba 
sob jurisdição das Residências Rodoviárias de Campina Grande e Solânea ), que após análise 
detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, 
considera habilitadas as Empresas: SUPERJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA  - EIRELI, F.SOUZA 
CAMARGO  SOCIEDADE UNIPESSOAL  LTDA e CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 02 de dezembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 36/2021    
 Registro CGE Nº 21-02060-0

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA                Nº 36/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
das Travessias Urbana nas cidades Caaporã, Gravatá (Distrito de Mulungu), Mari e Pirpirituba, 
com 5,73km), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, 
Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: CLPT CONSTRUTORA EIRELI, 
POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA e CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 02 de dezembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 13/2021

Registro CGE Nº 21-02194-7
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 13/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
do Acesso Viário a 6ª CIRETRAN no Município de Cajazeiras/PB), que após análise detalhada nas 
documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habi-
litadas as Empresas: PLANENG ENGENHARIA LTDA,  SUPERJET SERVIÇO DE ENGENHARIA 
EIRELI e L & L CONSTRUÇÕES E SERVIÇÕES EIRELI e inabilitadas as empresas: SUPERJET 
SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI, por não cumprir: o item 10.5.subitem 10.5.1-b, não apresentou 
atestado técnico operacional: para: a) CONCRETO CICLOPICO na quantidade mínima de 500 m³) e 
CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI, por não cumprir: os itens:10.4 sub item 10.4.1.e.e2.e.2.2 - não 
apresentou as seguintes DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (DMPL Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido e FC FLUXO DE CAIXA)  e 10.5.subitem 10.5.1-b, não apresentou atestado 
técnico operacional: para: a) CONCRETO CICLOPICO na quantidade mínima de 500 m³)

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 02 de dezembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DA PARAÍBA – OCB-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL
O Presidente do SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DA 

PARAÍBA – OCB-PB, inscrito no CNPJ sob o nº. 08.299.638/0001-87, no uso das atribuições que 
lhe conferem o artigo 17, § 1º e 37, “i” do Estatuto Social e considerando as diversas medidas 
de prevenção da pandemia do Coronavírus – COVID-19, convoca os senhores Presidentes das 
Cooperativas Filiadas e Regulares, ou seu representante legal devidamente credenciado, para 
participar da Assembleia Geral Extraordinária Virtual a realizar-se no dia 15 de dezembro de 
2021, através de videoconferência, por meio de plataforma virtual Google Meet pelo link https://
meet.google.com/dyu-furq-gvq em Primeira Convocação, às 14h30, com a presença de metade 
mais uma das Cooperativas Filiadas e Regulares e, em Segunda Convocação, às 15h30, com no 
mínimo 10 (dez) Cooperativas Filiadas e Regulares, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 1) Proposta de Reforma Estatutária da OCB-PB; 2) Pauta de Reivindicações apresentadas 
pelo Sindicato Interestadual dos Trabalhadores Celetistas em Cooperativas nos Estados do 
Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco – SINTRACOOP à OCB-PB; 3) Autorização 
para a Diretoria da OCB/PB firmar instrumento coletivo de trabalho. Para efeito de quorum de 
instalação, o número mínimo de cooperativas com direito a voto, nesta data é de 58 (cinquenta 
e oito) Cooperativas Filiadas e Regulares.

  João Pessoa, 03 de dezembro de 2021.
André Pacelli Bezerra Viana

Presidente – OCB-PB

E-GASTRO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA EIRELI - ME, CNPJ 22.554.230/0001-35, torna público 
que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, a Licençade 
Operação (LO), para Serviços de Diagnóstico por Métodos Ópticos - Endoscopia e outros exa-
mes Análogos, no imóvel, situado à Rua Goiás, 726, no Bairro dos Estados- João Pessoa - PB.

ADEILDO DOS SANTOS  CPF:0300497241-50torna público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  
de  Meio  AmbienteaLicençaPREVIA, INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO, , situado no endereço.:RUA 
RITA XAVIER DE OLIVEIRACEP 58055-020- Bairro:.MANGABEIRA.

COINBRA – Construtora e Incorporadora Brasileira Sociedade Empresária Ltda. CNPJ: 
19079237/000138, torna público que requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia e Licença de Instalação para construção de unidade 
residencial Multifamiliar situado na Rua Santa Cavalcanti, Lt. 10A, Qd. G, Lot. Olavo Novais, Praia 
do Poço, Cabedelo, PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

LUCIVÂNIO TEIXEIRA DA SILVA, CPF 549.496.375-68, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, 
A LICENÇA DE OPERAÇÃO,  DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, NO KM 10, BR 
230, CONDOMINIO RESIDENCIAL ALAMOANA, QUADRA 5 LOTE 53, BAIRRO AMAZÔNIA 
PARK, CABEDELO PB.

Rodolfo Guedes Pereira, CPF: 051.765.584-59, torna público que requereuà SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia e Licença de Instalação 
para construção de unidade residencial unifamiliar situado no condomínio horizontal Villas do 
Atlântico Condominium Club, km10, s/n, Lt. 08, Qd. D, Intermares, Cabedelo – PB. CEP: 58102-
202.(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

DSA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA -ME, TORNA PUBLICO QUE RECEBEU 
DA SEMAM – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, A LICENÇA PRÉVIA, PARA 
UMA CONSTRUÇÃO MULTIFAMILIAR SITUADA Á AVENIDA GOIÁS, S/Nº, JARDIM OCEANIA, 
JOÃO PESSOA - PARAÍBA.

PBGÁS – COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – CNPJ/CPF Nº 00.371.600/0001-66 Torna público 
que em 17/11/2021 a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação Nº 2282/2021. Prazo 730 dias. Para a atividade de: Sistema de Distribuição 
de Gás Natural  SDGN, com extensão de 218.215m. Na (o) - Diversas ruas e adjacências - MU-
NICÍPIO: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo 2021-008012/TEC/LO-3020

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 3 de dezembro de 2021         28
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