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Mais de 450 mil estão 
com a 2a dose contra 
Covid atrasada na PB
Levantamento feito pelo Jornal A União mostra que Campina Grande lidera em números absolutos, 
enquanto Sousa tem o maior percentual de pessoas com esquema vacinal incompleto. Páginas 5 e 6

Foto: Roberto Guedes

Estado realiza, neste sábado, 
o terceiro “Dia D” do ano para 

vacinação contra Covid-19; ontem, 
Secretaria de Saúde distribuiu 

11 mil doses em toda a Paraíba 
para reforçar a campanha

 Colunas

Maria Paulino, a primeira mulher a dirigir 
um clube de futebol profissional no Estado, 
escreveu o seu nome com tintas douradas e 

perpétuas na história.  Página 22
Francisco Di Lorenzo Serpa

A cada dia que passa, somos empurrados para 
uma cultura da pós religião. (...) Este tempo de 

preparação do Natal do Senhor também pode nos ajudar 
a melhorar nossas atitudes de cristãos.  Página 2

Dom Manoel Delson

Economia

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

462.567

22.182.820

267.829.762

9.556

616.733

5.279.200
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

5.924.712

319.511.785

8.345.964.257
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Prêmio José Lins do Rego Cerimônia, realizada ontem à noite, 
no Espaço Cultural, em JP, celebra os vencedores do concurso literário. Página 4
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Na Justiça MPF quer suspender instrução normativa da Funai que 
facilita negociação imobiliária em terras indígenas na Paraíba. Página 19

Artesanato Governador e primeira-dama prestigiam 
participação de artesãos paraibanos na 21a Fenearte. Página 3
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Últimas

Juventude Rafaela Camaraense mostra ações desenvolvidas 
pelo Estado e PB se destaca em evento nacional no DF. Página 6
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Comunidade tem 44 casas 
construídas sobre tubulação
Programa João Pessoa Sustentável mostra, ainda, que 
a Santa Clara, no Castelo Branco, possui outras 55 
residências em Área de Preservação Permanente. Página 8

Paraíba

Inflação de novembro alcança 
o maior patamar desde 2015
Alta de 0,95% do IPCA em novembro também fez 
com que taxa acumulada em 12 meses atingisse o pior 
resultado desde 2003, segundo o IBGE. Página 18

Feito histórico Pela primeira vez, a Rádio Tabajara irá 
transmitir jogo de futebol com equipe 100% feminina. Página 21

Fotos: Divulgação

Diversidade

Brasil
Após ataque ao ConectSUS, Brasil 
adia restrições nas fronteiras
Governo alega que hackers invadiram o sistema e tiraram 
do ar dados sobre a vacinação no país. Viajantes ainda 
precisam apresentar teste negativo de Covid-19. Página 15

Justiça condena quatro réus 
por tragédia na boate Kiss
Caso levou dez dias para ser julgado. Incêndio matou 
242 pessoas e feriu outras 636 em janeiro de 2013 na 
cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Página 4
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No início da década de 1930, período de ascensão nazista, foi criada, na 
Alemanha, sob o pretexto de defender a nação e o povo de atos violentos, uma 
força de segurança paralela, que não estava subjugada a nenhum tipo de con-
trole, a não ser à vontade e às ordens diretas do Reich. A Geheime Staatspoli-
zei, ou Gestapo, fez jus ao conceito autoritário de sua criação. As atrocidades 
cometidas pela polícia secreta de Adolf Hitler até hoje são condenadas pelo 
mundo democrático, que se guia à luz da lei, das manifestações e documentos 
que conceituam o direito, a cidadania, a liberdade e o papel do Estado.

Mas, o Brasil vive dias estranhos, para dizer o mínimo. Ignora a história, 
os avanços no campo da democracia e do direito. Ignora até mesmo a própria 
Constituição. Discute, agora, na Câmara dos Deputados, a criação de uma 
polícia que, não obstante os quase 80 anos que as separam, se assemelha – 
senão, se espelha – à polícia secreta de Hitler. 

Um projeto do então deputado federal Jair Bolsonaro, de 2016, reapresen-
tado nesta gestão pelo aliado Vitor Hugo (PSL-GO), prevê a criação de uma 
estrutura paralela de segurança pública, subordinada diretamente ao presi-
dente da República, podendo atuar à margem das garantias constitucionais.

Na prática, pretende a criação de uma polícia política, com amplo acesso 
a dados privados e informações privilegiadas de qualquer cidadão, entidade, 
organização política e empresarial. Agentes praticamente intocáveis, graças, 
inclusive, à cláusula sobre o famigerado excludente de ilicitude, já defendido pelo 
Governo Bolsonaro desde que o ex-juiz Sérgio Moro estava à frente do Ministé-
rio da Justiça. Um dispositivo que justifica ações violentas e letais empregadas 
pelo agente policial, isento, neste caso, de qualquer investigação ou acusação.

A proposta sugere, sem nenhuma desfaçatez, a violação constitucional em 
diversos pontos, além de ferir o pacto federativo, quando prevê o emprego das 
forças de segurança estaduais, em ações sigilosas, à revelia dos governadores. É 
uma aberração jurídica, segundo especialistas da área, além de ser uma afronta 
aos direitos constitucionais e às liberdades conquistadas ao longo da história.

Esta semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tentou, mas 
não conseguiu, graças à oposição, pautar votação de regime de urgência 
para acelerar a tramitação do projeto, provavelmente, a fim de que fosse 
votado a toque de caixa. 

Criticada pela oposição, por juristas, por movimentos sociais e por seto-
res da própria Polícia Federal, a proposta também foi condenada pela ONU. O 
representante do Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas para 
Direitos Humanos na América do Sul, Jan Jarab, resumiu assim a ideia de criação 
da polícia secreta de Bolsonaro: “É uma verdadeira licença para matar”.

Licença para matar A nossa alegria é Jesus
Estamos a poucos dias da celebra-

ção do Mistério da Encarnação de nosso 
Deus. O Natal do Senhor se aproxima! A 
cidade se enche de luz, às crianças são 
contadas a grande história do amor de 
Deus pela humanidade. Contudo, ainda 
estamos no tempo de preparação, ainda 
é advento, e neste domingo, celebramos 
a alegria. Não uma alegria excessiva-
mente ostensiva, dispersa e fantasiosa, 
mas uma alegria que nasce da convicção 
de se estar unido ao verdadeiro Deus: o 
Deus que está próximo e que Se fez Me-
nino para nos salvar. Mesmo passando 
por este demorado tempo de pandemia, 
não devemos parar de cultivar a alegria 
interior. Deus nasce também 
em nossos sofrimentos. 

A cada dia que passa, so-
mos empurrados para uma 
cultura da pós religião. Deus 
tem sido tirado da pauta do 
dia do homem moderno. Es-
tamos nos acostumando com 
ataques e zombarias dos que 
caricaturam a fé dos cristãos 
que habitam esta Terra de 
Santa Cruz. E o que fazer? Ob-
viamente que devemos culti-
var o bom convívio com quem 
pensa diferente, com quem crê diferente, 
ou até mesmo, com quem vive convicto 
de um ateísmo prático. Mas, não aceita-
mos que em nome de uma falsa convi-
vência pluralista se desdenhe da fé e da 
alegria de quem crê em Jesus Cristo. Em 
tudo, devendo anunciar a alegria da fé! 

Este tempo de preparação do Natal 
do Senhor também pode nos ajudar a me-
lhorar nossas atitudes de cristãos. Como 
cristãos, será que anunciamos com a vida 
a prioridade de Deus? Será que o sentido 
de nossa alegria nasce da fé em Cristo? Ou 
será que estamos nos tornando adeptos 
dessa pós religião que descarta Deus e 
coloca as falsas necessidades humanas 

no centro de tudo? São perguntas que 
devem ser interiorizadas e confrontadas, 
todo cristão deve fazê-las com o fim de 
anunciar unicamente Jesus Cristo. Não 
devemos nos calar diante de tanto pa-
ganismo e zombaria de fé; mas antes de 
tudo, precisamos pedir a graça de Deus 
de se encantar novamente com a simpli-
cidade de quem contempla o presépio e 
vê ali o quanto Deus nos ama. 

Que Nossa Senhora, a Mãe da ver-
dadeira da alegria e fé, nos auxilie neste 
tempo de advento. Que através do olhar 
Dela, nossas atitudes sejam fortalecidas 
para anunciar sempre que Deus não está 
no passado medieval e nem é uma crença 

dos tempos em que não havia 
o progresso da ciência. Deus 
é sim o sentido de quem crê, 
e essa convicção faz nascer a 
alegria que ninguém e nem 
zombaria alguma podem nos 
roubar. 

A cultura pode se paga-
nizar, mas resistiremos e nos 
apoiaremos nas palavras em-
blemáticas do Papa Francis-
co: “A Alegria do Evangelho 
enche o coração e a vida intei-
ra daqueles que se encontram 

com Jesus (...) Com Jesus Cristo, renasce 
sem cessar a alegria”. 

O presépio de Natal, que apresen-
tamos ao mundo, não é um aglomerado 
de imagens empoeiradas pelo tempo e 
nem é uma mensagem cansada e repe-
titiva da Igreja para doutrinar, como 
assiduamente nos acusam os que dizem 
não terem fé. O presépio diz sobre um 
amor, sobre uma Pessoa: o amor extre-
mado do verdadeiro Deus que desceu do 
céu para estar com os pecadores. Que 
a sombra dos dias atuais não apague 
a esperança que insiste em nascer na 
manjedoura de Belém para chegar aos 
nossos  corações!

Por cima do guarda-roupa
 A moça que vem ajudar pergunta o 

que fazer duma cartilha de plástico escu-
ra, grossa de poeira, achada em cima do 
guarda-roupa.   

Coisa velha sempre mandam para 
mim. E lá vêm umas provas em papel com 
timbre do instituto de Maria Bronzeado 
onde estudou, no fiado, a maioria dos meus 
filhos. E, junto, uma fatura da Casa Pires, de 
Creusa e Adrião, de um rico jogo de talher 
em caixa de mogno usado uma única vez, 
que me lembre, num jantar que oferecemos 
a Tarcísio Burity aproveitando a presença, 
em João Pessoa,  do dr. Italo Gandelmann, 
autoridade maior da pós-graduação em ci-
rurgia buco-maxilo facial que filho e nora, 
Fabiano e Tânia, faziam na UFRJ. 

E lá surge a foto de um 
grupo em torno da escultura 
de Jackson Ribeiro, “o portei-
ro do inferno”, ainda entre 
aspas, ali entre o Liceu e a 
Igreja Presbiteriana. Na ca-
beça da ladeira. “Que é aqui-
lo?” – “Que significa?”- “Não 
se parece com nada que se 
tenha visto”.

 Foi o que fe-liz-men-te 
ouviu o fino espírito de uni-
versal saber do cronista Juarez Batista, 
ao passar ao lado do grupo, para a melhor 
reação em crônica do seu cotidiano.

“Imagino a cara do Jackson, se estives-
se por perto. Imagino-lhe o rosto espalha-
fatoso, o divertimento, a alegria de menino, 
os óculos a ponto de saltar do nariz longo 
e fino, as exclamações alucinadas:

Mas isso é formidável! Fabuloso!
E quanto mais perguntas, quanto 

mais pedras, quanto mais negativas de 
sua obra, mais ele se animaria, mais faria 
daquilo tudo uma enorme brincadeira - 
com aquela animação de grandes braços 
e mãos soltos, os pés espalhados no corpo 

oscilante de embarcadiço, os cabelos lá em 
cima, de quem viu alma. 

A força de Jackson vem justamente 
daí, dessa pura inocência num homem 
passado pelo corrimboque-do-diabo. Des-
sa alegria superior do adulto que se livrou 
de tudo o que num adulto é desconsolo e 
cansaço de viver.” 

E continua: “O artista é o homem lar-
gado no mundo, que outra coisa não tem 
a fazer senão largar-se cada vez mais. 
Seus polos magnéticos estão muito além 
de qualquer coisa próxima e imediata, e 
urge participar, como lhe der no juízo e 
aprouver à vontade de Deus, da composi-
ção instantânea das coisas. Penso, muitas 
vezes, que todo artista parte do pressu-

posto, talvez válido, perma-
nentemente válido -  de que 
o mundo está ainda sendo 
feito, e que é urgentíssimo 
ajudá-lo  na sua invenção e 
no seu espetáculo “ 

Clima de coisas como es-
tas não deve restar perdido 
em cima de um guarda-roupa 
que há três anos não se abre. 
E que já deve ter vindo colado 
de outras mudanças. O livro, 

a edição em livro é o que estamos devendo 
a esse cronista da cidade espiritual, da 
cidade de humor peculiar que só Juarez 
Batista sabia ver e ler tão bem quanto via, 
no mesmo prato de balança, o mundo de 
José Américo ou de seu extremo, Joseph 
Conrad, de Zé Lins ou de Thomas Hardy, 
de Euclides ou o da Odisseia. Não seria ou 
não será tão difícil recolher, com alguma 
paciência, esses instantes de eternidade. 
Além das “Crônicas do Arco da Velha”, da 
mocidade, há centenas desses instantes 
vivos, vivíssimos, em algum lugar do pas-
sado, nos arquivos, mesmo dispersos, dos 
jornais.

 Este tempo de 
preparação do 

Natal do Senhor 
também pode nos 
ajudar a melhorar 
nossas atitudes de 

cristãos   

 Coisa velha sempre 
mandam para mim. E lá 
vêm umas provas em 
papel com timbre do 

instituto de Maria 
Bronzeado   

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Modelos na rua

Fotolegenda
Foto: Edson Matos
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Profissionais foram selecionados por meio de edital público para participar do evento, que acontece até o dia 19, em PE
O governador João 

Azevêdo e a primeira-dama 
Ana Maria Lins prestigia-
ram, ontem, no Centro de 
Convenções de Pernambu-
co, a abertura da 21ª Fei-
ra Nacional de Negócios 
do Artesanato (Fenearte). 
No evento, sete artesãos 
da Paraíba, selecionados 
por meio de edital público, 
expõem e comercializam 
peças feitas em macramê, 
labirinto, madeira, tecela-
gem e fios.

Participam da Fenear-
te artesãos dos municípios 
de João Pessoa, Cabaceiras, 
São Bento, Caaporã, Cam-
pina Grande, Picuí e Jua-
rez Távora. Com o tema “É 
Festa no Reino da Arte”, a 
edição deste ano ocorre 
entre 10 e 19 de dezembro 
e homenageia o Movimento 
Armorial e seu idealizador, 
o escritor e dramaturgo pa-
raibano Ariano Suassuna. 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressal-
tou os investimentos do 
governo para viabilizar a 
participação de artesãos 
em feiras nacionais e as-
segurar espaços de valori-
zação e fomento à cultura 
paraibana. “Nesse período 
de retomada segura das 

atividades, nossos artesãos 
têm tido espaços em diver-
sas feiras do país, como as 
realizadas em Brasília e 
Minas Gerais, e agora, na 
Fenearte, em Pernambuco. 
Recentemente, inaugura-
mos o Centro de Referên-
cia da Renda Renascença 
em Monteiro, entregamos 
o Museu do Artesanato Pa-
raibano em João Pessoa e 
vamos realizar o Salão do 
Artesanato presencial por-
que entendemos que esse 
é segmento que valoriza a 
nossa arte, mas que opor-
tuniza a geração de empre-
go e renda”, frisou. 

A primeira-dama e 
presidente de honra do 
Programa do Artesana-
to Paraibano (PAP), Ana 
Maria Lins, comemorou a 
participação dos artesãos 
da Paraíba na Fenearte. “É 
uma alegria enorme acom-
panhar de perto esse mo-
mento de retomada. Ape-
sar de todas as dificuldades 
que enfrentamos com a 
pandemia, o PAP promo-
veu diversas ações, como 
o Salão do Artesanato vir-
tual e a plataforma digital 
do Programa para assegu-
rar espaços de comerciali-
zação aos nossos artistas. 

Governador prestigia artesãos 
paraibanos na 21a Fenearte

Houve crítica da própria Justiça 
Eleitoral quanto à morosidade 
dos encaminhamentos da Aije. 
Em 11 de novembro, a juíza 
Conceição de Lourdes Marsica-
no, da 61ª Zona Eleitoral, afir-
mou que ação contra Luciene, 
no compasso em que ia, estava 
“em vias de fazer aniversário 
de inércia pela falta da pres-
tação jurisdicional”. Isso provo-
cou celeridade no caso.  

CrítiCa à morosidade 
De acordo com o MPE, Luciene 
Gomes contratou, entre agosto 
e setembro de 2020, 410 ser-
vidores comissionados, o que 
representou despesa de mais 
de R$ 830 mil para os cofres 
municipais. Ressalte-se que, à 
época, ela já sabia que dispu-
taria o cargo de prefeita, o que 
de fato ocorreu em novembro, 
após o adiamento das eleições, 
em outubro.  

Novo capítulo na Ação de Investiga-
ção Judicial Eleitoral (Aije) que apu-
rou suposta prática do abuso de po-
der político e econômico da prefeita 
de Bayeux, Luciene Gomes (PDT), 
durante seu mandato tampão, em 
2020. O Ministério Público Eleito-
ral (MPE) emitiu parecer favorável 
à cassação dela e do vice-prefeito, 
Clecitoni de Albuquerque (MDB). 

Cassação: novo Capítulo  

pdt deixa seCretaria, mas viCe-governadora 
nega atitude de rompimento: “não brigamos”  

Contratação dispendiosa 

Não é padrão que assim aconteça. Por isso, senão surpreendente, foi, no mínimo, inusitada a celeridade 
com que foi anunciada a escolha de Rômulo Polari Filho, atual presidente da Cinep, para ocupar o lugar 
de Gustavo Feliciano na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico – a saída de Gustavo foi 
anunciada nas redes sociais pela vice-governadora Lígia Feliciano (PDT), que não personalizou a atitude 
de Gustavo, referindo-se à entrega “do cargo que o nosso partido ocupava no governo”. Pois bem, o go-

vernador João Azevêdo (Cidadania) agiu rápido para não deixar um flanco importante de sua gestão 
em descoberto. Notadamente numa época pandêmica, em que a gestão está às voltas com ações 
em duas frentes – na continuidade do enfrentamento à Covid-19 e na retomada econômica – para 
que a agenda governamental, sobretudo nesse segmento da pasta em questão, não sofra solução 

de continuidade. A vice-governadora afirmou não se tratar de “rompimento [com o governo], 
porque não brigamos”, e vinculou a decisão à necessidade do ex-secretário de se dedicar, ex-

clusivamente, à campanha política – ele é pré-candidato a deputado estadual. Obviamente, o 
gesto gera especulações, até porque o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, tem dito que o 
partido quer ver a correligionária na disputa pelo governo. “Se depender da direção nacional, 
Lígia será candidata”, disse, em 26 de novembro. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Do governador João Azevêdo, na abertura do 
16º Fest Aruanda: “O governo tem tido um olhar 
especial para a cultura, tendo a oportunidade 
de contribuir com festivais de cinema, fortalecer 
o artesanato, a renda renascença e entregar o 
Museu da Cidade de João Pessoa. Também ire-
mos transformar o Palácio da Redenção em um 
Museu da História da Paraíba”.  

“o governo tem um olhar  
espeCial para a Cultura” 

visita CanCelada  

Com digital paraibana  

O presidente Bolsonaro (PL) cancelou a visita 
que faria à Paraíba, na próxima terça-feira – ele 
teria agenda em João Pessoa e no Sertão, no 
assentamento de Nossa Senhora Aparecida II, 
em São Mamede, onde foram contratadas 364 
unidades habitacionais, e também entregaria 
projetos de perfuração de 97 poços, que serão 
instalados em outros 49 assentamentos.  

Aprovado, o projeto de lei que prorroga até 31 de dezem-
bro de 2023 a desoneração da folha de pagamento de 
17 setores tem a digital de dois parlamentares paraiba-
nos: o deputado federal Efraim Filho (Democratas), autor 
da proposta, e Veneziano Vital do Rêgo (MDB), que foi o 
relator da matéria no Senado Federal e deu parecer favo-
rável. O projeto seguirá à sanção presidencial. 
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As provas de Legislação 
serão aplicadas em duas 

turmas diárias de 75 alunos 
cada, respeitando todos os 
protocolos de segurança 

sanitária

Com o retorno dos eventos 
presenciais, os nossos arte-
sãos têm a oportunidade de 
ampliar suas vendas, prin-
cipalmente, nesse período 
de final de ano e eu desejo 
a todos boas vendas”, co-
mentou. 

O governador de Per-
nambuco e anfitrião do 
evento, Paulo Câmara, des-
tacou a satisfação de reali-

zar o evento. “Nós damos 
a oportunidade ao povo de 
Pernambuco de fazer uma 
grande feira e de homena-
gear o movimento armorial 
que mostra Ariano Suassu-
na como sua grande refe-
rência e estamos felizes de 
poder prestigiar tantos ar-
tistas que vêm do Nordeste 
e de outras partes do Bra-
sil e convido todos a virem 

para que a gente tenha um 
final de ano de esperança”, 
disse. 

A organização do Fe-
nearte estima movimentar 
R$ 40 milhões durante os 
10 dias de evento que tem 
na programação desfiles, 
programação cultural, pa-
lestras, tutoriais de práti-
cas artesanais, além de uma 
vitrine virtual de produtos. 

No total, serão cerca de 
cinco mil expositores, dis-
tribuídos em 700 espaços, 
em uma área de 30 mil m². 

A artesã do município 
de Picuí, Marqueza Mace-
do, revelou otimismo em 
relação às vendas na feira. 
“Essa é a primeira vez que 
eu participo da Fenearte 
e estou comercializando 
biquínis, shorts, suplás e 
tapetes de crochês. Nós fi-
camos dois anos sem parti-
cipar de eventos como esse 
devido à pandemia, sem 
poder mostrar o nosso tra-
balho e essa está sendo uma 
oportunidade muito grande 
de poder sair de Picuí para 
expor a minha produção e 
estou muito confiante nas 
vendas”, disse. 

O mesmo sentimento 
foi compartilhado pela ar-
tesã de João Pessoa, Lua 
Isa. “Eu trabalho com arte-
sanato há 16 anos e estou 
realizando um sonho que 
é muito importante para o 
meu currículo e estou na 
melhor das expectativas e 
espero que o público ad-
quira peças de todos, inclu-
sive, as minhas. Essa é uma 
feira muito conhecida e es-
távamos ansiosos por esse 
retorno”, falou.

O Departamento Estadual de 
Trânsito da Paraíba (Detran-PB) 
ampliou, mais uma vez, o número 
de agendamentos para os candi-
datos às provas de Legislação de 
Trânsito, para obtenção da Cartei-
ra Nacional de Habilitação (CNH). 
Desde ontem, o número de vagas 
semanais passa de 120 para 150, 
disponíveis para o início do mês 
de janeiro, por meio do site www.
detran.pb.gov.br.

As provas de Legislação se-
rão aplicadas em duas turmas 
diárias de 75 alunos cada, no tur-
no da manhã, respeitando todos 
os protocolos de segurança sani-
tária, a fim de evitar a propagação 
do novo coronavírus. A medida 
vai proporcionar um aumento 
mensal de mais 600 candidatos às 
provas teóricas, reduzindo a de-
manda reprimida junto aos Cen-
tros de Formação de Condutores 

(CFCs), ocasionada pela pande-
mia da Covid-19.

Segundo o coordenador da 
Controladoria Regional de Trân-
sito (CRT), Urbano Junior, “cons-
cientes de que estamos avançan-
do no combate contra a Covid, a 
medida visa ampliar os serviços 
prestados pelo órgão. Essa am-
pliação também prevê o período 
de férias escolares, quando cresce 
a procura dos candidatos”.

As novas vagas serão dispo-
nibilizadas para a sede, em João 
Pessoa, que realiza provas dia-
riamente. “Com essa ampliação, 
o órgão chegará a aplicar mais de 
3 mil provas mensais”, enfatizou 
Urbano Junior, lembrando que 
é necessária a comprovação do 
esquema vacinal completo para 
ingressar no Detran-PB, em cum-
primento ao Decreto Governa-
mental nº 41.979/2021.

Detran amplia agendamentos para Legislação

João Azevêdo (D) ressaltou os investimentos do governo para viabilizar a participação de artesãos em feiras nacionais

Foto:  André Lúcio/SecomPB
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Ataque ao Ministério da Saúde levou Estado a registrar, ontem, apenas casos leves de contaminação e uma morte

Assim como em todo o 
país, os dados relativos à Co-
vid-19 foram afetados por 
instabilidade nos sistemas 
geridos pelo Ministério da 
Saúde para o controle e acom-
panhamento de casos, além 
de vacinação. Com isso, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES) registrou, ontem, apenas 
casos leves de contaminação 
da doença, sendo 117 novos 
casos. Também foi confirmada 
apenas uma morte, ocorrida 
no dia 4 de dezembro.

A vítima foi uma mulher 
de 77 anos, residente em João 
Pessoa. A paciente faleceu em 
um hospital público e era por-
tadora de cardiopatia.

Com a atualização, a Paraí-
ba acumula o total de 462.567 
casos confirmados da doença, 
dos quais 357.528 são consi-
derados recuperados e 9.556 
evoluíram para óbito. Até o 
momento, 1.239.911 testes 
para diagnóstico da Covid-19 
foram realizados, constatan-
do casos de contaminação em 
todas as cidades e óbitos em 
222, sendo apenas Riachão do 

Bacamarte sem registros.
Onze pacientes foram 

hospitalizados entre a quin-
ta-feira e ontem, segundo o 
Centro Estadual de Regula-
ção Hospitalar, chegando a 88 
pessoas em tratamento ocu-
pando leitos hospitalares de 
referência para o tratamento 
da doença. Com isso, a Paraíba 
tem 16% de ocupação em UTI 
(adulto, pediátrico e obstétri-
co) e 11% em leitos de enfer-
marias para adultos. 

A Região Metropolitana 
de João Pessoa registra ocu-
pação de 33% em leitos de 
UTI e 19% em enfermarias. 
O Sertão aparece em seguida 
com 26% e 5% em leitos de 
UTI e enfermarias, respecti-
vamente. Já a macrorregião 
sediada por Campina Grande 
segue com os menores índices 
de 2% de ocupação em UTI e 
4% em enfermarias.

Em decorrência de ins-
tabilidade no SPI-NI, sistema 
do Ministério da Saúde, o bo-
letim divulgado não atualizou 
os dados referentes às doses 
aplicadas, mantendo os últi-
mos números consolidados, 
na quinta-feira. A Paraíba 
aplicou 5.924.712 doses de 

vacinas contra a doença, sen-
do 3.092.431 pessoas imuni-
zadas com a primeira dose e 
2.490.146 com a D2, repre-
sentando 81,85% da popu-
lação acima de 18 anos com 
esquema vacinal completo. Já 
na população geral estão com 
os esquemas vacinais primá-
rios fechados, sem considerar 
doses adicionais ou de reforço, 
2.425.852  pessoas que toma-
ram as duas doses e 64.294 
utilizaram imunizante de dose 
única. 

Entre as doses adicionais, 
10.450 doses adicionais em 
pessoas com alto grau de imu-
nossupressão e 331.685 doses 
de reforço na população com 
idade a partir de 60 anos. A Pa-
raíba tem 458.097 pessoas com 
o encerramento do ciclo vacinal 
em atraso, referindo-se às pes-
soas que receberam a primeira 
dose e não receberam a segun-
da, ou que receberam ambas as 
doses do esquema primário e 
ainda não receberam o reforço. 
A Paraíba distribuiu um total de 
6.720.103 doses de vacina aos 
municípios.

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

Instabilidade em sistema afeta 
dados de Covid-19 na Paraíba

Parceria entre EPC e Funesc

Solenidade celebra vencedores 
do Prêmio José Lins do Rego

A Paraíba pôde conhecer 
ontem os cinco novos autores 
publicados através do edital 
público do Prêmio Literário 
José Lins do Rego, promovido 
pela Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc) e Empre-
sa Paraibana de Comunicação 
(EPC), em alusão aos 120 anos 
do nascimento do autor parai-
bano que dá nome ao prêmio. 
A cerimônia que consagrou os 
vencedores aconteceu na Sala 
de Concertos Maestro José Si-
queira, no Espaço Cultural. 

A cerimônia contou 
com a presença dos autores, 
que receberam o certificado 
e exemplares de suas obras. 
Também estiveram presentes 
Milton Dornellas, secretário 
executivo de Cultura da Paraí-
ba; Pedro Santos, presidente 
da Funesc; Naná Garcez, presi-
dente da EPC; e William Costa, 
diretor de Mídia Impressa da 
EPC. Para Naná Garcez e Wil-
liam Costa, membros da EPC, a 
iniciativa é um fomento para o 
talento paraibano que precisa 
ser, em muitos casos, desco-
berto e valorizado. 

“Muitas pessoas escre-
vem e mantêm os seus escri-
tos guardados. Um edital ele 
possibilita que a pessoa tenha 
coragem de disputar a possi-

bilidade de publicar. O edital é 
amplo e uma porta larga para 
quem quer seguir na literatu-
ra, em todas essas categorias. 
O importante é que as pessoas 
possam colocar seus guarda-
dos escritos à vista de todos”, 
avaliou a presidente da EPC, 
Naná Garcez.

“A história mostra que 
concursos literários foram 
fundamentais na vida de vá-
rios escritores e escritoras. 
Então trabalhamos com essa 
expectativa de abrir espaço, 
dar visibilidade através da pu-
blicação da obra. E, de repente, 
esses novos autores e autoras 
tenham êxito literário com a 
força da publicação da obra”, 
completou William Costa, di-
retor de Mídia Impressa.

Além da celebração, a 
ocasião marcou ainda a assi-
natura do termo de parceria 
entre a Funesc e a EPC que cria, 
no Espaço Cultural, a Livraria 
A União - Casa da Literatu-
ra Paraibana, com previsão 
de inauguração para o dia 2 
de fevereiro, aniversário de 
fundação do Jornal A União. 
Também autor, William Costa 
falou sobre a importância da 
construção do espaço que con-
templará diversos aspectos da 
produção literária paraibana.

Inspirado em José Lins 
do Rego, os premiados foram 
divididos em cinco áreas da 

literatura, às quais o autor pa-
raibano debruçou suas obras. 
Na categoria poesia, a obra 
‘Insuspeitado Sentimento’, de 
Rafael Lopes de Vasconcelos, 
da cidade de Pilar, foi sele-
cionada. Em crônica, a eleita 
foi ‘As Crônicas de Guizo’, de 
Railson Gomes Almeida, de 
João Pessoa. ‘Entre o Céu e 
o Penhasco ou A História de 
Uma Imagem’, de autoria do 
pessoense Marcos Alexandre 
Bezerra Wanderley de Quei-
roga, foi destaque na categoria 
conto. Lúcia de Fátima Nóbre-
ga de Sousa da Silveira, de Li-
vramento, foi a vencedora na 
categoria infantojuvenil, com 
a obra ‘Fantástico Mundo do 
Ziko’. Por fim, também da ca-
pital, Luis Carlos Venceslau 
Vieira de Lima foi destaque na 
categoria romance com a obra 
‘O Encanto da Pedra’.

Através do edital, o ro-
mancista publicou o seu pri-
meiro livro e vê a iniciativa 
como um incentivo para se-
guir na carreira literária. As 
obras foram impressas pela 
Editora A União com 200 
exemplares cada, que serão 
distribuídos entre os autores, 
a Funesc, para distribuição no 
Sistema Estadual de Bibliote-
cas e também a Biblioteca Jua-
rez da Gama Batista, localizada 
no Espaço Cultural. Haverá 
também uma cota para a EPC.

Inicialmente imunizan-
te de dose única, a vacina da 
Janssen passa a ser aplicada 
também em segunda dose. A 
orientação veio do Ministério 
da Saúde, ainda em outubro, 
que anunciou que todos os 
brasileiros que receberam a 
dose da farmacêutica deverá 
retornar às salas de vacinação 
para receber mais uma dose 
das vacinas e, em seguida, se-
rem contemplados também 
com dose de reforço.

Mesmo com a orientação 
no mês passado, a pasta ini-
ciou a distribuição de novas 
doses do imunizante para os 
estados, através das secreta-
rias estaduais de Saúde. Se-
gundo dados dos informes 
técnicos 70º e 71º, a Paraíba 
receberá, nos próximos dias, 
lotes com doses da Janssen 
que serão usadas exclusiva-
mente para segundas doses 
da parcela da população que já 

havia recebido o imunizante. 
A segunda dose servirá 

para reforçar o sistema imu-
nológico contra o novo coro-
navírus. Isto porque a Janssen 
publicou um estudo apontan-
do que a eficácia da vacina vai 
de 70% para 94% com o refor-
ço em segunda dose.

A vacina será aplicada, 
obrigatoriamente, de dois a 
seis meses após abertura do 
esquema vacinal. As duas do-
ses não impossibilita que a 
população vacinada com Jans-
sen receba, também, a tercei-
ra dose. O informe técnico do 
Ministério da Saúde, que será 
seguido na Paraíba pela Secre-
taria de Estado da Saúde (SES) 
indica um intervalo de cinco 
meses para que os vacinados 
recebam a terceira dose, desta 
vez, da Pfizer.

A vacinação para o pú-
blico que recebeu a vacina da 
Janssen será de responsabili-
dade das Secretarias Munici-
pais de Saúde. Outros países 
já haviam iniciado a aplicação 

da segunda dose da Janssen 
desde setembro. Na Paraíba, 
64.294 pessoas receberam a 
vacina desde o início da dis-
tribuição, em meados de ju-
nho e julho, por tanto, muitas 
pessoas já podem começar a 
receber a segunda dose.

Dados do Ministério da 
Saúde indicam que o Estado 
receberá 550 doses da Janssen 
que serão usadas para reforço 
da população em situação de 
rua, com cerca de 490 pessoas. 
O quantitativo acima do esti-
mado se refere a reserva téc-
nica. Outras 6.150 doses serão 
destinadas para a população 
acima de 18 anos, ainda como 
parte do lote referente ao 70º 
informe técnico, já entregues 
que estarão disponíveis na ação 
do Dia D de Vacinação, hoje.

Outro lote será enviado 
em seguida, contando com 
37.300 doses destinadas 
também para a população 
acima de 18 anos. Deste lote, 
o recebimento ainda não foi 
notificado.

Após dez dias de julgamen-
to, os quatro réus do caso da 
boate Kiss foram condenados 
a penas que vão de 18 anos a 
22 anos de prisão. A sentença 
foi lida na tarde de ontem pelo 
juiz Orlando Faccini Neto. A 
Elissandro Spohr, foi aplicada 
pena de 22 anos e seis meses de 
reclusão, e a Mauro Hoffmann, 
de 19 anos e seis meses. Ambos 
eram sócios da casa noturna. 
A Marcelo de Jesus e Luciano 
Bonilha, integrantes da banda 
Gurizada Fandangueira, foram 
aplicadas penas de 18 anos de 
reclusão. Todos eram acusados 

pelo Ministério Público (MP) 
por 242 homicídios e 636 ten-
tativas de homicídio por dolo 
eventual. O cumprimento das 
penas foi fixado como inicial 
fechado. O juiz determinou a 
prisão dos quatro réus, mas, em 
razão de um habeas corpus con-
cedido pelo Tribunal de Justiça 
(TJ) à defesa de Elissandro, foi 
suspensa a prisão de todos, até 
a medida ser analisada pelo co-
legiado. Inicialmente, aos quatro 
réus foi imputada a prática de 
homicídios e tentativas de ho-
micídio, praticados com dolo 
eventual, qualificados por fogo, 
asfixia e torpeza. No entanto, as 
qualificadoras foram afastadas, 
e eles responderam por homi-

cídio simples. A existência, ou 
não, de dolo (quando o agente 
assume o risco de cometer o cri-
me) ocupou o cerne dos debates 
ao longo de oito anos. No dolo 
eventual, o indivíduo, mesmo 
tendo previsão do resultado, 
opta por praticar o ato. O autor 
prevê, admite e aceita o risco de 
produzi-lo. Não quer, mas prevê 
o resultado e pratica. O júri do 
caso Kiss teve início no dia 1º 
deste mês. Passaram pelo plená-
rio do Foro Central 28 depoen-
tes, dos quais, 12 vítimas, 13 
testemunhas e três informantes. 
Inicialmente, seriam ouvidas 34 
pessoas, mas cada parte abriu 
mão de oitivas para otimizar o 
tempo dos trabalhos.

Secretaria de Saúde irá receber 
lote de Janssen para 2a dose

Penas para réus da boate Kiss 
vão de 18 a 22 anos de prisão

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

Vladimir Platonow 
Agência Brasil

Em Guarabira

Tradicional atração do Brejo, 
Festa da Luz 2022 é adiada

A Prefeitura de Guarabira 
anunciou na manhã de ontem, 
através das redes sociais e de 
participação em rádio local, 
o adiamento da Festa da Luz 
2022, tradicional comemora-
ção do Brejo paraibano. A deci-
são levou em consideração as 
recomendações do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) 
e demais entidades compe-
tentes. O evento aconteceria 
entre os dias 28 de janeiro e 
1º de fevereiro, no Parque do 
Poeta Ronaldo Cunha Lima, 
com suas atrações divulgadas 
há cerca de um mês.

De acordo com o prefeito 
da cidade, Marcus Diôgo, um 
dos principais fatores para o 
adiamento do evento é a va-

riante Ômicron, que tem preo-
cupado os órgãos de saúde do 
Brasil e do mundo. “Aguarda-
mos ao máximo por definições 
sobre a gravidade desta nova 
variante do vírus da Covid-19, 
pois sabemos o quanto a Festa 
da Luz é relevante para Guara-
bira e região. Infelizmente, de 
acordo com vários órgãos de 
saúde no Brasil e no mundo, 
a variante Ômicron pode ser 
mais contagiosa e sua letali-
dade ainda não foi definida”, 
justificou.

Recomendações do 
MPPB, do Ministério Público 
Federal (MPF), do Ministério 
Público do Trabalho (MPT) e 
do Ministério Público do Tri-
bunal de Contas do Estado da 
Paraíba (TCE-PB) foram leva-
das em consideração para a 
determinação do adiamento 

da festa. Marcus Diôgo reite-
rou que estes órgãos tomaram 
como base o Decreto de Cala-
midade Pública do Governo 
da Paraíba, entre outros itens.

O gestor lembrou que 
capitais como São Paulo, Rio 
de Janeiro, Recife, Fortaleza 
e até mesmo João Pessoa já 
decidiram pelo cancelamento 
de eventos entre o final deste 
ano e início do próximo ano.

A promotora de Justiça 
de Guarabira, Edivane Saraiva, 
também esteve presente no 
anúncio durante a transmis-
são radiofônica e destacou que 
o adiamento foi “uma decisão 
acertada, pensada e estudada”. 
Saraiva também enfatizou que 
a população não deve se preo-
cupar apenas com prejuízos 
econômicos, pois a saúde deve 
vir em primeiro lugar. 

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Foto: Edson Matos

Os cinco autores premiados receberam o certificado e exemplares de suas obras em cerimônia no Espaço Cultural

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

Leia mais na página 15
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Casas irregulares
Diagnóstico feito na Comunidade Santa Clara, no Castelo 
Branco, aponta que 44 moradias foram construídas em 
cima de tubulação de drenagem e esgoto. Página 8
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Levantamento do Jornal A União cruzou dados do Ministério 
da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde e do IBGE

458 mil estão 
com a vacinação 
incompleta na PB 

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

Reação aos imunizantes, falta de tem-
po, incompatibilidade de agenda e a crença 
de que uma dose é o suficiente são alguns 
dos fatores que distanciam a população 
paraibana de retornar às salas de vacinação 
para o recebimento das segundas doses, 
encerrando o ciclo primário de imunização 
contra a Covid-19. 

A ausência dessas 
pessoas, no entanto, pode 
ser prejudicial para toda a 
população, já que poten-
cializam a possibilidade 
de fortalecimento e muta-
ção do novo coronavírus, 
causando o surgimento de 
novas variantes, além de 
colocar a própria vida em 
risco, isto porque, apenas o 
uso adequado, com duas doses, possuem 
eficácia suficiente para que o indivíduo 
contaminado reduza em até mais de 90% 
as chances do desenvolvimento de casos 
graves da doença.

Na Paraíba, de acordo com dados da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES), com 
base nos prazos preconizados pelo Minis-
tério da Saúde, 458.097 pessoas estão com 
doses em atraso. 

Para mapear quais municípios concen-
tram o maior número de pessoas que não 
voltaram para receber as segundas doses, o 
Jornal A União realizou um levantamento 
levando em consideração as doses em atra-
so em todas as 223 cidades do Estado, sepa-
rados entre as farmacêuticas que utilizam 
duas doses para o encerramento do ciclo 
vacinal, CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer. 
A Paraíba tem 76 cidades com mais de mil 
doses em atraso, representando 34,08% 
do Estado. Entre estas, 13 possuem uma 
concentração acima de 5 mil pessoas que 
não voltaram a encerrar o ciclo vacinal.

O Estado também conta com 12 cidades 
com menos de 100 doses em 
atraso, com des- taque para Co-
xixola, com uma p o p u l a ç ã o 

Campina Grande lidera a lista
Liderando a lista, Campina Gran-

de tem 76.694 pessoas em atraso, 
segundo dados do Ministério da Saú-
de, 22,12% da população apta para 
receber vacinas. Considerando dados 
da SES, 309.543 pessoas receberam 
vacinas que precisam de duas doses, 
além de 6.425 pessoas que receberam 
imunizante de dose única, um mon-
tante total de 315.968, o equivalente 
a 82,02% da população acima de 12 
anos imunizada parcialmente ou com 
o encerramento do ciclo. 

A Secretaria Municipal de Saúde, 
porém, diverge dos dados. Segundo 
a assessoria de imprensa da pasta, o 
número real de doses em atraso é de 
10 mil pessoas, as quais a prefeitura 
da cidade realiza ações de busca ativa.

Samira Luna, gerente de atenção 
básica, afirmou que a secretaria muni-
cipal vem realizando um levantamento 
na própria plataforma de dados para 
compreender a divergência.

“Estamos fazendo um levanta-
mento com o nosso sistema e do Minis-
tério para averiguar o que houve com 
as doses que estão em atraso porque 
realmente não é essa quantidade. Nos 
próximos dias, teremos o quantitativo 
real”, declarou Samira Luna.

A Rainha da Borborema tem 
307.592 pessoas acima de 18 anos 
e 39.062 da faixa de 12 a 17 anos, 
totalizando 346.654 pessoas aptas 

para o recebimento de doses, segundo 
informes técnicos da SES. Entre os não 
vacinados, o número chega a 30.686 
pessoas, 8,85% da população.

Em seguida, João Pessoa aparece 
com 74.065 pessoas que não voltaram 
para as salas de vacinação para en-
cerrar o ciclo vacinal, representando 
11,21% dos vacinados com primeira 
dose, 8,97% da população estimada 
de acordo com o IBGE e 10,65% entre 
a população vacinável.

O município tem 619.272 pessoas 
a partir de 18 anos e 76.150 cidadãos 
entre 12 e 17 anos, acumulando 
695.422 pessoas que podem receber 
as vacinas contra a doença. No total, 
673.341 pessoas vacinadas.

Mesmo com o alto índice registra-
do também no portal da prefeitura, o 
secretário de saúde, Fábio Rocha, di-
verge. “Essa afirmação, para mim, não 
é verdadeira. Tem uma quantidade de 
pessoas em atraso, como tem em todo 
o país e o Governo Federal demora 
a atualizar esses dados. A gente está 
fazendo busca ativa, mutirões, abrindo 
a vacinação diariamente, começamos 
a vacinar nas comunidades também. 
Só não podemos pegar as pessoas 
pelo pescoço”, declarou o secretário.

Segundo cruzamento de dados, a 
capital possui ainda 22.081 pessoas 
que não receberam nenhuma dose 
dos imunizantes.

Atraso
No total, a Paraíba possui 
76 cidades com mais de 

mil casos de atraso

Índice em Sousa chega a 33,14%
O maior déficit percen-

tual, no entanto, pode ser ob-
servado na cidade de Sousa 
com 33,14% das pessoas que 
receberam a primeira dose 
sem retornar para o recebi-
mento da segunda. No total, 
com imunizantes de duas 
doses, a cidade tem 47.674 
cidadãos vacinados, destes 
15.799 não retornaram para 
as salas de vacinação, como 
apontam os dados do Minis-
tério da Saúde.

A cidade aplicou ainda 
963 doses da Janssen, de dose 
única, chegando ao montante 
total de 48.637 pessoas com o 
esquema vacinal aberto.  A po-
pulação estimada pelo IBGE 
para a cidade é de 69.997, des-
tes, 52.075 são maiores de 18 
anos e 6.433 possuem de 12 
a 17 anos. O município tem 
10.834 pessoas que ainda não 
receberam nenhuma dose das 
vacinas contra a Covid-19. 

Assim como os demais 
municípios, a secretária de 
saúde de Sousa também 
discorda dos números apre-
sentados pelo Ministério da 
Saúde. A queixa de Amanda 
Oliveira, secretária da pasta, 
é que a plataforma demora 

para ser atualizada e, também, 
a alta taxa de vacinas para um 
pequeno grupo trabalhando 
para lançar os dados na pla-
taforma. 

Segundo a secretária, 
Sousa tem 56.240 pessoas 
vacinadas com D1, 50.777 

com D2 ou dose única, além 
de 9.882 pessoas que já rece-
beram o reforço vacinal. 

“Tivemos problemas na 
digitação das fichas, então am-
pliamos a equipe para que o 
número seja atualizado. As 
doses começaram a chegar 
em um volume muito grande 
e não conseguimos acompa-
nhar a digitação no mesmo 
ritmo. Corremos para conse-
guir, mas é difícil.  Até a próxi-
ma quarta-feira deverá estar 

tudo atualizado”, informou..
O número de não vaci-

nados também vem caindo, 
sendo 3.911 pessoas que ain-
da não receberam nenhuma 
dose, de acordo com levanta-
mento feito pela pasta. 

O número vem sendo re-
duzido em decorrência da alta 
procura pela vacinação após a 
obrigatoriedade da apresen-
tação do cartão de vacina para 
entrar em estabelecimentos. 
Com expectativa comum de 
todos os secretários ouvidos 
nesta matéria de que o Dia 
D de vacinação, hoje, possa 
contribuir com a melhora 
nos índices.

“A procura pela D1 me-
lhorou bastante após o novo 
decreto do governo, inclusive 
um dos grandes pontos e mais 
importantes foi o restaurante 
popular, onde muitos idosos 
foram e não conseguiram o 
almoço porque não tinham re-
cebido nenhuma dose e estão 
procurando. Depois do ‘Dia D’ 
nós vamos atualizar todos es-
ses dados e vamos poder ver 
os números reais”, finalizou a 
secretária de saúde de Sousa.

Leia mais na página 6

apta para vacinar de 1.686, considerando o 
público a partir de 12 anos, com 1.612 pessoas 
que encerram o ciclo vacinal com duas doses 
e 35 doses únicas aplicadas, resultando em 29 
pessoas que não voltaram para o recebimento 
das segundas doses e 10 que não receberam 
nenhuma dose.

Outras cidades com menos de 100 
doses em atraso são: Amparo (35), Zabelê 
(50), São Domingos (59), Frei Martinho 

(60), Várzea (61), Serra 
Grande (68), Gurjão (75), 
Parari (80), Curral Velho 
(90), Quixaba e Areia de 
Baraúnas (com 96 cada).

Para a construção 
do levantamento, o Jor-
nal A União cruzou da-
dos disponibilizados pelo 
Ministério da Saúde, pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde e pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) até a quinta-feira.

VEja outras CidadEs quE 
Entram na lista Com maior 
númEro dE d2 Em atraso:

n Santa Rita: 27.318 em atraso, do 
total de 99.116 vacinados; 
n Bayeux: 17.502 em atraso, do 
total de 66.034 vacinados;
n  Patos: 13.541 em atraso, do 
total de 83.808 vacinados; 
n Mamanguape: 11.879 em atraso, 
do total de 30.066 vacinados;  
n Sapé: 7.768 em atraso, do total 
de 37.109; 
n Guarabira: 6.137 em atraso, do 
total de 43.919 vacinados; 
n Cabedelo: 6.838 em atraso, do 
total de 51.593 vacinados; 
n Esperança: 5.864 em atraso, do 
total de 23.282 vacinados; 
n Cajazeiras: 5.337 em atraso, do 
total de 50.285 vacinados; 
n Pedras de Fogo: 4.913 em atraso, 
do total de 20.146 vacinados; 
n Pitimbu: 3.882  em atraso, do 
total de 11.473 vacinados;  
n Queimadas: 3.547 em atraso, do 
total de 34.176 vacinados;  
n São Bento: 3.787 em atraso, do 
total de 24.571 vacinados; 
n Conde: 3.339 em atraso, do total 
de 20.330 vacinados; 
n São João do Cariri: 1.069 em 
atraso, do total de 3.200 vacinados; 
n Uiraúna: 1.826 em atraso, do 
total de 11.459 vacinados; 
n Damião: 1.052 em atraso, do 
total de 3.538 vacinados; 
n Tenório: 659 em atraso, do total 
de 2.213 vacinados.  

*os muniCíPios aCumulam 
98.940 dosEs Em atraso. 

A cidade de Sousa 
tem 47.674 pessoas 

vacinadas, mas 
15.799 destas não 
retornaram para 

tomar a segunda dose. 

O ciclo de vacinação completo 
garante maior proteção da 
sociedade contra a Covid-19

Fotos: Roberto Guedes
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Campanha visa ampliar a cobertura vacinal no Estado; SES distribui milhares de doses das vacinas com os 223 municípios

PB realiza hoje terceiro ‘Dia D’ 
de vacinação contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) realiza, hoje, o ter-
ceiro ‘Dia D’ de vacinação contra 
a Covid-19. O objetivo é ampliar 
a oferta da vacina nos 223 mu-
nicípios paraibanos. Ontem, a 
SES distribuiu mais 11 mil do-
ses para reforçar os trabalhos. 
Serão 6.700 doses de Janssen 
e 4.770 de Pfizer, enviadas aos 
municípios.

Na última segunda-feira 
(6), os municípios receberam 
reforço de 53.040 doses de vaci-
na. Até o momento, a Paraíba já 
distribuiu 6.720.103 doses  para 
todos os municípios e tem mais 
de 75% da população vacinada 
com pelo menos uma dose.

O secretário de Estado da 
Saúde, Geraldo Medeiros, disse 
que o terceiro ‘Dia D’ vai opor-
tunizar o acesso da vacinação 
para a população. “Caso alguém 
tenha um familiar que ainda não 
se vacinou, tente convencê-lo. 
É fundamental estar com a 1ª 
e 2ª dose e também a de refor-
ço para os que já chegaram ao 
tempo de receber a dose, por-
que quando a Ômicron chegar 
à Paraíba, já estaremos mais 
protegidos”, alertou.

Ação em João Pessoa
No Dia D de vacinação contra Covid-19, a Pre-

feitura de João Pessoa continua com a campanha 
de vacinação hoje, imunizando com as três doses 
nas Unidades de Saúde da Família (USFs), das 8h 
às 16h, e nos drive-thru, das 9h às 15h, – Unipê e 
Mangabeira Shopping, onde acontece a abertura 
oficial, às 9h.

A vacinação com a primeira dose é destinada a 
adolescentes a partir de 12 anos. A segunda dose 
é para pessoas que receberam a D1 da CoronaVac 
(Butantan), AstraZeneca (Fiocruz) e Pfizer. A terceira 
dose é destinada para quem tem mais de 25 anos 
e recebeu duas doses. A D3 também segue sendo 
aplicada nos imunossuprimidos e trabalhadores 
de saúde.

 
Dúvidas 
Quem tiver alguma dúvida pode enviar mensa-

gem para um dos números de WhatsApp 9 8600-
4815 e 9.8699-2917, a qualquer dia da semana 
entre 8h e 17h, ou enviar e-mail para vacinajp@
gmail.com.

 
Documentação exigida
Para receber a primeira dose da vacina é ne-

cessário apresentar documento oficial com foto, 
Cartão SUS, CPF e comprovante de residência 
em João Pessoa. Já para a D2 e D3 é necessário 
o cartão de vacinação e um documento pessoal 
com foto, além de comprovação documental para 
trabalhadores de saúde e imunossuprimidos.

No caso da terceira dose para os trabalhadores 
da saúde, eles devem apresentar um documento 
de identificação original com foto e documentação 
comprobatória de vínculo em estabelecimento de 
saúde de João Pessoa, que pode ser: carteira de tra-
balho, contracheque ou declaração do estabeleci-
mento de saúde. Os profissionais também deverão 
apresentar a carteira do respectivo conselho. Vale 
destacar que a cópia da documentação compro-
batória deverá ficar retida no ponto de vacinação 
para fins de controle dos órgãos fiscalizadores.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) orien-
ta que para os imunossuprimidos é necessária a 
apresentação de laudo médico que ficará retido 
no local a fins de comprovação.

 
Solidariedade
Os postos de vacinação também estão abertos 

para receber as doações de alimentos não perecíveis. 
Após a arrecadação, eles serão distribuídos com 
instituições de caridade e famílias atingidas pelos 
efeitos da pandemia. A arrecadação e a distribuição 
integram uma iniciativa conjunta da Prefeitura de 
João Pessoa e do Governo do Estado.

Em Brasília

Paraíba é destaque durante evento 
nacional de gestores de Juventude

Mais uma vez a Se-
cretaria de Estado da Ju-
ventude, Esporte e Lazer 
(SEJEL) do Governo da Pa-
raíba foi destaque, agora 
no Encontro Nacional dos 
Gestores Estaduais de Ju-
ventude, promovido pela 
Secretaria Nacional de Ju-
ventude (SNJ), do Ministé-
rio da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos. 

O encontro aconteceu 
na sede da SNJ, em Bra-
sília (DF), entre a quar-
ta-feira e ontem e contou 
com a participação de 
gestores de Juventude de 
18 estados.

Representando a 
Paraíba, a secretária de 
Juventude, Rafaela Ca-
maraense, cobrou do Go-
verno Federal incentivos 
e investimentos para a 
política pública no Estado. 

A gestora estadual 
apresentou ainda as ações 
e experiências exitosas 
realizadas pelo Gover-
no da Paraíba para seus 
jovens, inclusive com 
investimentos na ordem 
de 1,5 milhão para 2022, 
somente na Secretaria 
Executiva de Juventude, 

o que muito foi elogiado 
pelos presentes, devido a 
maior parte dos estados 
não ter sequer dotação or-
çamentária para realizar 
suas ações. 

"Eu me orgulho de 
fazer parte de uma ges-
tão que tem sensibilidade 
quando o assunto é olhar 
para o jovem. O Governo 
da Paraíba tem feito isto. 
Eu agradeço muito ao go-
vernador João Azevêdo, 
por sempre nos ouvir, 
nos receber, pois esta-
mos sempre em contato 
com ele, para implemen-
tar políticas que tragam 
dignidade para o seg-
mento juvenil de nosso 
Estado. O aumento nos 
investimentos que temos 
recebido e os parceiros 
que têm se juntado a 
nós, são prova clara de 
que estamos no caminho 
correto", ressaltou.

"Estamos fazendo um 
trabalho muito importan-
te de percorrer toda a Pa-
raíba levando a política 
pública para o jovem do 
interior. Eu mesma sou do 
interior e sei da necessi-
dade que o nosso povo e a 

Políticas alinhadas nos estados do NE
A secretária de Juventude 

do Governo do Maranhão e pre-
sidente do Fórum de Gestores 
de Juventude do Nordeste, Ta-
tiana Pereira, salientou, durante 
o encontro, a importância dos 
projetos para as juventudes que 
têm sido desempenhados pelos 
governos estaduais da região e 
de como os estados nordestinos 
têm andado juntos e alinhados 
na formulação de estratégias e 
políticas para os jovens. 

"Este é um encontro im-
portante para todos e todas 
nós gestores e gestoras nor-
destinos, principalmente por 
podermos nos reunir, para bus-
car soluções e recursos para 
nossos estados. Temos anda-

do muito coesos e alinhados 
no Nordeste, com relação ao 
que temos construído para as 
Juventudes e isso é fruto do 
direcionamento que nossos 
governadores têm dado no 
tocante às políticas públicas e 
na luta por um país mais justo 
e digno para todas as pessoas", 
afirmou. Já a secretária nacio-
nal de Juventude, a também 
paraibana Emilly Coelho, falou 
de sua alegria em receber os 
gestores em Brasília e poder 
dialogar sobre ações para o ano 
de 2022 em todo o Brasil. 

"Reunir os gestores em 
Brasília era um sonho e eu es-
tou feliz por realizá-lo nestes 
dias. Estamos buscando qua-

lificar aqueles que estão na 
ponta desenvolvendo a polí-
tica de juventude e com isso, 
construir um pacto, baseado 
em várias diretrizes que aqui 
foram construídas, para serem 
realizadas em todo o país em 
2022", declarou.

Eleição do fórum
Os gestores de Juventude 

presentes realizaram na quin-
ta-feira (9) à noite, a retomada 
do Fórum Nacional dos Ges-
tores Estaduais de Juventude, 
que desde 2019 estava inativo.

Na oportunidade foi elei-
ta uma nova diretoria, com 
Eduardo Vasconcelos, gestor 
de Pernambuco como presi-

dente, o Sandro Samuel do Pa-
raná, como vice-presidente e o 
Caio do Acre, como secretário 
geral, além da representante 
do Fórum no Conselho Na-
cional de Juventude, a Tatiana 
Pereira, do Maranhão. 

Dentro da estrutura do 
Fórum, ainda foram eleitos 
os vice-presidentes regionais, 
com o Nordeste tendo a Fer-
nanda, gestora da Bahia como 
representante, o Sudeste com 
o Giovani Lima, do Espírito 
Santo, o Sul com Amilton, do 
Rio Grande do Sul, o Norte 
com o Gabriel Barbosa, de 
Rondônia e o Centro-Oeste 
com o Ian Odara, do Mato 
Grosso do Sul.

nossa juventude tem, no dia 
a dia, de qualificação profis-
sional, de oportunidades de 
emprego, dentre outras ques-
tões. Nosso esforço é tentar 
minimizar isso, por esse mo-
tivo viemos aqui à SNJ, atrás 
de recursos e por isso temos 
dialogado de região em re-
gião sobre o nosso Plano Es-

tadual Decenal de Juventude, 
que está sendo construído 
por muitas mãos, com a par-
ceria fundamental do Serviço 
Pastoral dos Migrantes e da 
Cáritas Alemã, que sem dúvi-
da será um marco na história 
da política de juventude da 
Paraíba", disse a secretária 
aos demais gestores.

Secretária da 
Juventude 
Rafaela 
Camaraense 
cobrou do 
Governo Federal 
incentivos e 
investimentos a 
serem aplicados 
em políticas 
públicas para a 
juventude

Foto: Evandro Pereira

Segundo Medeiros, o Esta-
do tem obedecido o Programa 
Nacional de Imunizações (PNI), 
que preconiza um intervalo para 
a terceira dose de cinco meses. 
“A antecipação antes desse pe-
ríodo para quatro meses é con-
siderado um erro vacinal. Não 
existe embasamento científico 
que justifique que essa anteci-
pação promova maior proteção 
ao usuário.

No Estado, são mais de 
mil salas de vacinação que 
vão estar à disposição da 
população hoje. Até ontem, 
3.092.431 pessoas foram va-
cinadas com a primeira dose 
e 2.490.146 completaram os 
esquemas vacinais, o que re-
presenta 81,76% da popula-
ção com idade a partir de 18 
anos. 

Do total de vacinados, com 
o esquema primário completo, 
2.425.852 tomaram as duas do-
ses e 64.294 utilizaram imuni-
zante de dose única. Sobre as 
doses adicionais, foram apli-
cadas 10.450 em pessoas com 
alto grau de imunossupressão 
e 331.685 doses de reforço na 
população.

Estarão funcionando, hoje, mais de mil salas para aplicação de vacinas contra a Covid-19; Paraíba tem, até agora, 75% da população com pelo menos uma dose aplicada

Foto: Marcus Antonius
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Bruno Rufino havia praticado quatro roubos e foi flagrado por um motoqueiro quando agia contra um motorista 

Uma perseguição que 
teve início próximo a en-
trada do bairro Renascer, 
em Cabedelo, na BR-230, 
terminou em troca de tiros 
entre policiais militares e 
um homem que havia prati-
cado vários assaltos e estava 
mantendo refém o motoris-
ta de transporte alternativo. 
O caso aconteceu na manhã 
de ontem.

Na troca de tiros Bruno 
Rufino Pereira, de 22 anos, 
morador do bairro de Man-
gabeira, em João Pessoa, foi 
baleado e socorrido para o 
Hospital de Emergência e 
Trauma. Ele teria praticado, 
segundo levantamento feito 
pelo delegado Paulo Josafá, 
pelo menos quatro assaltos 
contra pessoas que estavam 
em uma parada de ônibus na 
rodovia federal.

O tenente Wanderson, 
da Polícia Militar, disse que 
o jovem conseguiu, em um 
dos assaltos, entrar em um 
veículo Meriva, de cor pre-
ta, mas a ação criminosa foi 
vista por um motoqueiro 
que comunicou ao Centro 
Integrado de Operações Po-
liciais (CIOP) e a partir des-
se momento guarnições da 
PM passaram a diligenciar 
e localizaram o veículo Me-
riva, na BR-230, se iniciando 
a perseguição.

Ao lado do Hospital de 
Emergência e Trauma o la-
drão efetuou disparos contra 
os policiais que revidaram 
e um dos disparos acertou 
Bruno Rufino que ainda foi 
socorrido. Ele morreu na 
sala de urgência. No carro, 
que foi levado para a Central 
de Polícia, foram encontra-
dos pertences das vítimas, 
entre eles celulares, bolsas e 
sacolas com cereais.

Algumas das vítimas 
disseram que o jovem já 
havia sido visto outras ve-
zes em paradas de coletivos 
praticando assalto. Todos 
disseram que ele estava com 
sintomas de embriaguez e 
drogado. O motorista do Me-
riva disse que foi obrigado 
a dirigir sob a mira de uma 
arma de fogo para sua cabe-
ça. Bruno Rufino era natural 
de João Pessoa e residia no 
bairro de Mangabeira. 

Outro assalto
Na noite de quinta-

feira (9) um motorista de 
transporte por aplicativo 
foi sequestrado ao pegar 
corrida em João Pessoa.

Para a polícia ele con-
tou que recebeu uma cha-
mada para uma viagem 
no Parque do Sol. No local 
foi surpreendido por dois 
homens que anunciaram o 
assalto.

O motorista contou 
que foi colocado na mala 
do carro,  ficando refém dos 
suspeitos por cerca de três 
horas. Ele disse que foi li-
berado no mesmo bairro 
e os criminosos seguiram 
com o carro. O veículo foi 
encontrado em uma pou-
sada no bairro de Manga-
beira e a pessoa que estava 
com o carro foi levada para 
a Central de Polícia.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Assaltante morre em troca 
de tiros com a PM na BR-230

Um homem de 40 anos 
foi preso pela Polícia Civil na 
tarde de quarta-feira (8), com 
certa quantidade de anaboli-
zantes importados, caracte-
rizando tráfico de drogas. A 
notícia somente foi divulga-
da ontem porque estavam 
sendo realizadas diligências, 
pois poderia serem encon-
tradas mais medicamentos.  
A prisão aconteceu na resi-
dência do suspeito, na cidade 
de Santa Luzia, por policiais 
da Delegacia de Homicídios e 
Entorpecentes de Patos e De-
legacia de Repressão a Entor-

pecentes de João Pessoa.
De acordo com o delega-

do Renato Leite, a substância 
é de uso restrito, cuja venda 
é permitida apenas sob pres-
crição médica. O material é 
indicado para ganho muscu-
lar e perda de peso. 

O homem foi flagrante, 
com base no Art. 33 da Lei 
11.343/06 – pena de reclu-
são de cinco a 15 quinze anos 
e pagamento de 500  a 1.500  
dias-multa. 

Ele já está recolhido na 
Cadeia Pública de Sana Luzia, 
à disposição da Justiça.

Polícia apreende anabolizantes de uso restrito

Todo material roubado por Bruno Rufino (detalhe) foi apreendido 
pela polícia após perseguição na rodovia federal e troca de tiros 
nas proximidades do Hospital de Trauma, em João Pessoa. 
Ele era natural da capital e residia em Mangabeira

Os anabolizantes foram apreendidos na residência de um homem de 40 anos, na cidade de Santa Luzia
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Ruan Macário

Acusado de causar acidente 
continua sendo procurado

Neste sábado, 11 de 
dezembro de 2021, com-
pleta três meses que o 
empresário do ramo de 
celulares, Ruan Ferreira de 
Oliveira, de 28 anos, conti-
nua com prisão preventi-
va decretada e procurado, 
tanto no Brasil como em 
outros países, pois o man-
dado expedido pela Justiça 
paraibana foi enviado para 
a Interpol. O inquérito po-
licial presidido pelo dele-
gado Rodolfo Santa Cruz já 
foi enviado à Justiça e está 

com o Ministério Público.
Ruan Macário, como 

é conhecido, provocou o 
acidente que matou o mo-
toboy Kelton Marques. Na 
ocasião, o veículo Voyage 
que ele dirigia marcava 
163 quilômetros por hora 
quando colidiu com a moto 
de Kelton, na Avenida Flá-
vio Ribeiro Coutinho (Re-
tão de Manaíra), em João 
Pessoa.

Na Justiça, Ruan Macá-
rio já tentou habeas corpus 
junto ao Tribunal de Justiça 

da Paraíba como também 
em instância superior, mas 
não conseguiu êxito.

Ruan Macário está fo-
ragido e é considerado fo-
ragido desde o momento 
que teve a prisão preven-
tiva decretada pela Justiça 
e, inclusive teve o nome 
colocado na lista de pro-
curados. A polícia acredi-
ta que Ruan Macário  está 
recebendo apoio da família 
que é bastante influente da 
região de Catolé do Rocha, 
Sertão do Estado.

A Polícia Rodoviária 
Federal flagrou, em menos 
de 12h, dois caminhoneiros 
que conduziam os veículos 
de carga sob a influência 
de álcool. As ocorrências 
aconteceram na quinta-
feira (9), em Cajazeiras e 
Pombal. 

Na Km 511 da BR 230, 
uma equipe policial, du-
rante fiscalização flagrou 
o motorista de 59 anos de 
um caminhão bitrem Vol-
vo/Fh 460 com sintomas de 

embriaguez alcoólica. Ele 
informou que havia bebido 
cerveja na noite anterior.

No Km 407, da BR 230, 
em Pombal, foi abordado um 
caminhão VW/13.180 CNM 
que transportava anilhas 
para esgoto. O condutor, de 
59 anos, também apresenta-
va sintomas que havia inge-
rido bebida alcoólica. 

Os dois motoristas fo-
ram conduzidos para a De-
legacia de Polícia Judiciária 
e deverão responder crimi-

nalmente por embriaguez 
ao volante.

Dirigir sob efeito de 
álcool é crime e o con-
dutor será autuado por 
uma infração gravíssima, 
com multa no valor de R$ 
2.934,70, suspensão do di-
reito de dirigir por um ano, 
recolhimento do documen-
to de habilitação, retenção 
do veículo e poderá res-
ponder pelo crime previs-
to pelo Código de Trânsito 
Brasileiro.

PRF flagra caminhoneiros 
dirigindo alcoolizados

Imagens de câmeras 
de segurança instaladas 
nas Avenidas Edson Ra-
malho e Jacinto Dantas 
foram importantes para 
que a Polícia Civil pudesse 
identificar os suspeitos de 
terem participado do as-
sassinato da mulher trans 
Paulo Vicente, conhecida 
por Yasmin Fontes, morta 
a facadas no início da ma-
drugada de quinta-feira 
(9), em João Pessoa.

As investigações que 
apuram o assassinato da 
trans estão a cargo da De-
legacia de Crimes contra 
a Pessoa – Homicídios da 
capital. Mesmo com a iden-
tificação dos suspeitos a 
polícia não revela os nomes 
para não atrapalhar. O de-
legado Diego Garcia, que 
estava de plantão no dia 
do crime não descarta a hi-

pótese de latrocínio, pois a 
bolsa de Yasmin foi encon-
trada longe do local onde 
ela caiu morta.

A discussão que culmi-
nou com o assassinato teria 
ocorrido ao lado de um, con-
domínio naquela região do 
bairro de Manaíra após um 
programa sexual. Yasmin foi 
morta a golpes de faca.

Outras hipóteses tam-
bém estão sendo investiga-
das pela Polícia Civil, entre 
elas que a trans poderia ter 
tido discussão com outra 
companheira. 

Na manhã de ontem, 
no cemitério São José, em 
Campina Grande, aconte-
ceu o sepultamento de Yas-
min Fortes. Parentes e ami-
gas da trans se mostraram 
revoltados com a violência, 
protestaram e exigiram a 
prisão dos culpados.

Polícia já sabe quem 
matou mulher trans

Yasmin foi morta em Manaíra e sepultada, ontem, em Campina Grande

Foto: Reprodução

Fotos: Evandro Pereira
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Mapeamento feito na comunidade identificou ainda que 55 imóveis estão em área de preservação permanente
Localizada no bairro 

do Castelo Branco, em João 
Pessoa, a comunidade San-
ta Clara tem duas situações 
distintas e críticas: 44 imó-
veis foram erguidos sobre 
tubulação de drenagem ou 
de esgoto, outros 55 estão 
em Área de Preservação Per-
manente (APP). O diagnósti-
co foi feito durante o mês de 
outubro pelo consórcio de 
infraestrutura contratado 
pela Prefeitura por meio do 
Programa João Pessoa Sus-
tentável, e apresentado na 
noite desta quinta-feira (9) 
às lideranças comunitárias 
pela equipe da Unidade Exe-
cutora do Programa (UEP) 
na sede do Elo 4 (Escritório 
Local de Gestão) dentro da 
comunidade.

De acordo com Caio Má-
rio, coordenador urbanís-
tico da UEP, o mapeamento 
serve de base para um tra-
balho de escuta e cadastro 
dos moradores que estão 
nessas áreas. Os dados téc-
nicos vão ser cruzados com 
as informações repassadas 
pela comunidade em um 
trabalho humanizado para 
uma identificação precisa 
das famílias que precisam 
ser reassentadas.

Cada situação terá uma 

solução diferente. As alter-
nativas para quem está em 
APP ainda vão ser estudadas 
e discutidas com os morado-
res por meio de diálogo fran-
co, transparente e contínuo. 
Há uma possibilidade de que 
eles possam permanecer no 
local. Os demais não ficarão 
desassistidos. 

Caio Mário esclareceu 
que os que vivem nos imó-
veis de risco citados acima 
“só saem para uma mora-
dia pronta. Não saem para 
auxílio, a não ser que seja 
algo emergencial como uma 
chuva que danifique a estru-
tura da casa. A família só sai 
quando tiver com sua nova 
moradia pronta. A gente 
costuma dizer que ela só sai 
com a chave na mão”, frisou.

Outro problema na re-
gião da Santa Clara é o risco 
de desmoronamento de bar-
reira, mas, de acordo com 
os especialistas responsá-
veis pelo estudo, existe uma 
grande possibilidade de re-
mediar a situação sem a re-
moção das famílias a partir 
de um trabalho de conten-
ção e fortalecimento do solo. 

“É claro que, durante 
o serviço, a Defesa Civil e 
outras equipes da Prefei-
tura vão visitar cada casa 

Santa Clara possui 44 casas 
construídas sobre tubulação 
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TRANSMISSÃO 
AO VIVO

realização: transmissão:

para ver se a estrutura está 
ou não comprometida. Se a 
estrutura da casa não esti-
ver comprometida, ela pode 
permanecer. Talvez, duran-
te a execução do serviço de 
contenção, a família tenha 
que sair momentaneamente 
e depois retornar”, lembrou 
Caio.

 
Etapas 
Os imóveis da comuni-

dade Santa Clara ainda vão 
passar por uma selagem que 
nada mais é do que a iden-
tificação de cada um deles. 

Depois disso, e já com base 
no mapeamento das áreas 
de risco, vai ser feito o ca-
dastramento das famílias. A 
previsão é que esse processo 
seja iniciado em janeiro. An-
tes de tudo, porém, a pedido 
das lideranças comunitárias, 
as equipes da UEP vão fazer 
uma reunião aberta para to-
dos os moradores tirarem 
dúvidas sobre essas ações 
e as demais intervenções 
do Programa João Pessoa 
Sustentável.

Todos os cenários de 
risco são projetados para 

os próximos 50 e 100 anos. 
É um trabalho de prevenção 
que busca garantir a segu-
rança e a dignidade das fa-
mílias que vivem nas oito 
comunidades do Complexo 
Beira Rio (CBR) com o me-
nor impacto possível.

 
Reassentamento
O Programa João Pessoa 

Sustentável prevê cinco mo-
dalidades de reassentamen-
to para as famílias em área 
de risco que vão precisar 
ser removidas para morar 
em imóveis que estejam de 

acordo com a dignidade hu-
mana. A principal delas é a 
transferência para três con-
juntos habitacionais que vão 
ser construídos na Avenida 
Beira Rio, bem próximo às 
comunidades, mas em área 
segura e com o compromis-
so de que ninguém perca 
o vínculo com o território. 
Outras modalidades: com-
pra assistida, troca de bene-
ficiário, indenização e reas-
sentamento rotativo (para 
quem não está em área de 
risco, mas vive em uma casa 
sem qualquer condição de 
ser habitada).

 
Outros benefícios
Todos os moradores que 

permanecerão nas comuni-
dades porque não estão em 
áreas de risco vão receber 
a escritura dos imóveis. O 
Complexo Beira Rio também 
vai receber toda urbaniza-
ção necessária: esgotamento 
sanitário, água encanada, 
pavimentação, contenção de 
encostas, iluminação públi-
ca e um Parque Linear com 
2,5 quilômetros de extensão 
para proteger as margens 
do Rio Jaguaribe no entor-
no das comunidades, evitar 
novos alagamentos e novas 
ocupações irregulares.

Foto: Secom-JP

Estudo, que faz parte do Programa João Pessoa Sustentável, apontou que há na comunidade risco de desmoronamento da barreira

Um balanço parcial apontou que os fiscais do Imeq-PB 
reprovaram 1.141 produtos; eles observam a qualidade de 

itens como brinquedos e artigos natalinos em estabelecimentos 
comerciais localizados em 11 cidades paraibanas 

Operação de Natal

Imeq-PB avalia quase 12 mil 
produtos durante fiscalização

Com o objetivo de 
garantir a segurança do 
consumidor paraibano, o 
Instituto de Metrologia e 
Qualidade Industrial da 
Paraíba (Imeq-PB) está 
promovendo, até hoje, uma 
operação de fiscalização 
com foco principal em lu-
minárias natalinas- popu-
larmente conhecidas como 
pisca-piscas; e brinquedos. 
Trata-se da Operação Es-
pecial de Natal 2021. Até 
agora, 11.627 itens foram 
avaliados e 1.141 foram re-
provados, conforme adian-
tou o superintendente do 
Imeq, Arthur Galdino.

A Operação Especial 
de Natal do Imeq-PB 2021 
teve início na última se-
gunda-feira (6), com a vi-
sita dos fiscais do órgão a 
estabelecimentos comer-
ciais das principais cida-
des paraibanas: Cabedelo, 
Bayeux, Santa Rita, Sapé, 
Campina Grande, Guara-
bira, Esperança, Maman-
guape, Patos, Sousa e Ca-
jazeiras. 

Até essa quinta-feira 
(9), 52 lojas haviam sido 
fiscalizadas, nas quais 
11.627 produtos foram 
avaliados e 1.141 repro-
vados por não estarem de 

acordo com as normas do 
Inmetro.

“Durante esta opera-
ção especial, os famosos 
pisca-piscas recebem uma 
atenção maior da nossa 
equipe de fiscalização, 
pois oferecem risco de cho-
que elétrico e incêndio”, 
destacou Arthur Galdino, 
lembrando o aumento de 
incidência de acidentes de-
correntes de contato direto 
ou indireto com as lâmpa-
das natalinas nesta época 
do ano. É importante que 
o consumidor confirme se 
o produto possui o selo do 
Inmetro.

DEnúnCIa
n Em caso de o 
consumidor encontrar 
algum produto irregular 
no mercado paraibano, o 
superintendente do Imeq, 
Arthur Galdino, lembra 
que as denúncias podem 
ser registradas por meio 
da Ouvidoria do Imeq-PB, 
pelo telefone 0800-281-
7411 ou pelo e-mail 
ouvidoria.imeq@imeq.
pb.gov.br
n Já as empresas 
notificadas pelo Imeq-PB 
têm um prazo de 10 dias 
para apresentar as notas 
fiscais do produto, para 
que seja identificada sua 
origem. As penalidades 
previstas em lei para 
a comercialização de 
produtos que não estão de 
acordo com as normas de 
qualidade e segurança do 
Inmetro variam de R$ 100 
a R$ 1,5 milhão.

Foto: Secom-PB
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‘Miscelânea’ na Flit
Hoje, a premiada escritora Maria Valéria Rezende lança 
antologia que contém prosa, poesia e ilustrações, além 
de um trecho inédito de seu novo romance. Página 12 Fo
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Enquanto retoma suas 
atividades ainda sob restri-
ções, a Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) pre-
para a celebração dos 40 anos 
de sua criação procurando 
difundir suas atividades no 
interior do Estado e através de 
uma expansão virtual, que se 
fortalece mesmo quando ven-
cida a pandemia. “Em 2022, 
nos 40 anos da Fundação, a 
gente está com uma progra-
mação muito forte no interior 
do Estado. Vamos ocupar o 
interior da Paraíba. Se eu pu-
desse almejar um legado a ser 
construído, dialogar com o 
interior é uma ação que rende 
bons frutos, traz bons resulta-
dos e meu esforço será nesse 
sentido”, anuncia o presidente 
da Funesc, Pedro Santos.

O clima ainda é de rear-
rumação da casa e de muito 
planejamento no local proje-
tado pelo arquiteto Sérgio Ber-
nardes, mas eles ocorrem com 
a estrutura inaugurada no ano 
de 1982, no Governo Tarcísio 
de Miranda Burity, funcionan-
do e promovendo atividades 
culturais no prédio com carac-
terísticas da arquitetura mo-
derna, considerado o primeiro 
exemplar em estrutura metáli-
ca da capital paraibana.

Ainda sem poder adiantar 
a programação cultural que 
vem sendo concebida, o pre-
sidente da Funesc anuncia a 
criação do Memorial Abelardo 
da Hora (1924-2014), um es-
paço permanente de exposição 

de 264 obras do artista que 
deve se tornar o referencial 
do expressionismo na Amé-
rica Latina. “Está em fase de 
licitação para o transporte das 
obras. Existe toda uma logísti-
ca construída para isso. A gente 
imagina que ele será entregue 
ainda no primeiro semestre do 
próximo ano. Tudo depende 
desse processo burocrático”, 
explica o gestor. 

A ocupação artística teve 
seu projeto cenográfico e ce-
notécnico desenvolvido pelo 
sobrinho do artista, Daniel da 
Hora. “O visitante vai poder 
circular pelos vários momen-
tos da vida de Abelardo. São 
obras muito antigas e deli-
cadas”, detalha Pedro. Quan-
do concluído, o Memorial vai 
apresentar telas em nanquim 
e a óleo, pequenas obras em 
bronze e até esculturas de 
cimento de meia tonelada. Fa-
zem parte deste acervo séries 
premiadas como Meninos do 
Recife e A fome e o brado. Per-
nambucano de São Lourenço 
da Mata, Abelardo da Hora 
é reconhecido como um dos 
mais importantes escultores 
brasileiros do século 20, e 
ganhou projeção internacio-
nal retratando mulheres e 
temas regionais. Ele sempre 
representou também uma 
preocupação com as questões 
sociais, imprimindo feições da 
pobreza e do sofrimento às 
figuras que criava.

Mas antes, ainda no pri-
meiro trimestre de 2022, de-
vem ser devolvidos ao público 
mais dois equipamentos que 
atualmente estão passando 

por reformas. O planetário 
está sendo completamente 
reestruturado e vai incluir 
uma completa modernização 
dos equipamentos tecnológi-
cos. A cúpula será repintada e 
vai ganhar uma ilustração do 
conceituado artista plástico 
paraibano Shiko. “A mesma 
coisa acontecerá com o Cine 
Bangüê. Ele está passando 
por uma grande manutenção”, 
complementa Pedro Santos 
sobre uma reforma no sistema 
de projeção e sonorização da 
sala referência do cinema in-
dependente na Paraíba. 

Já as pautas foram rea-
bertas desde outubro e per-
manecem com os valores de 
locação promocionais com 
descontos superiores a 50%. 
Os turnos de estudo na Biblio-
teca Juarez da Gama Batista 
estão funcionando através de 
agendamento, assim como 
a gibiteca Henfil e o Arquivo 
Histórico Waldemar Duarte. O 
mesmo acontece com o Museu 
José Lins do Rego e a galeria 
de arte Archidy Picado com a 
exposição Claustrum, de Flávio 
Tavares, que marcou o proces-
so de reabertura ao público do 
Espaço Cultural. “Fora isso, nós 
temos funcionando a pleno va-
por o Teatro Paulo Pontes, Sala 
de Concertos Maestro José 
Siqueira, Teatro Teatro Íracles 
Pires, Teatro Santa Roza, Ci-
ne-Teatro São José e o Teatro 
Santa Catarina, que formam 
os equipamentos descentrali-
zados”, enumera o presidente 
da Funesc.

Com a pandemia afetando 
de maneira central as ativida-

des regulares da Fundação, o 
órgão precisou se rejuvenescer, 
buscando saídas no ambiente 
virtual. “Nós somos a institui-
ção de cultura na Paraíba mais 
bem posicionada nas redes 
sociais. São mais de 50 mil 
usuários que acompanham 
diariamente as nossas ativida-
des. Nós temos uma audiência 
muito forte na internet”. Atra-
vés desse trabalho a Funesc 
ampliou suas ações e se tornou 
uma produtora de conteúdo 
cultural e informativo. A enti-
dade está criando uma estru-
tura de estúdio de TV comple-
tamente equipada, e que tem 
entrado com regularidade na 
grade de programação da TV 
Assembleia com a transmissão 
de eventos recentes ocorridos 
no Espaço Cultural.

“Essa instituição sempre 
esteve à frente de seu tempo. 
Ela nunca envelheceu. Tem 
40 anos, mas é uma jovem. As 
mídias digitais vieram para 
chancelar essa capacidade da 
Fundação de se adaptar”, fina-
liza Pedro Santos.

Fest Aruanda

Filme mostra processo de urbanização na capital

A noite deste sábado 
no Fest Aruanda marca a es-
treia nacional do documen-
tário Miami-Cuba, de Caro-
line Oliveira. Com o Centro 
Histórico de João Pessoa 
como ponto de partida, o 
longa-metragem ocupa o 
edifício popularmente bati-
zado de ‘18 Andar’ para um 
processo artístico-imersivo 
que reflete sobre o cresci-
mento da capital paraibana 
e sua urbanização. 

“O prédio serve como 
um dispositivo cinemato-
gráfico desse documentário. 
Alugamos um apartamento 
por seis meses para ele ser-
vir como uma base de vivên-
cia, pesquisa e pré-produção 
dessas gravações. Ali, a gente 
pôde viver esse campo de in-
teresse, ouvindo as pessoas 
na rua, mas não se referindo 
necessariamente ao edifício”, 
explicou a diretora, roteirista 
e produtora Caroline Olivei-
ra. “A cidade de João Pessoa é 
o foco do filme”, disse.

Utilizando linguagens 
mais poéticas e reflexivas, 
Miami-Cuba acompanha 30 
personagens em suas deri-
vações acerca da cidade e 
como o passar das décadas 
afeta a vivência de cada um 
deles. Entre o plural casting 
de entrevistados estão o 
artista Elioenai Gomes, as 
atrizes Suzy Lopes e Raquel 
Ferreira, o Cacique Ednaldo 
Tabajara, a mestra Vó Mera 
e a prostituta conhecida 
como Dona Geni.

“Na minha juventude, 
há 15 anos, eu frequenta-
va as noites do Centro His-
tórico de João Pessoa em 
um período de muita efer-
vescência. Luciano Kloster-
mann, um amigo jornalista 
que inclusive virou perso-
nagem no filme, morador do 
‘18 Andar’, me encontrava e 
provocava: ‘Volte para sua 
Miami que eu vou ficar aqui 
na minha Cuba’. Isso ficou 
muito forte na minha me-
mória. Faz todo sentido para 
as camadas reflexivas que 
quero trazer com essa obra”, 
contou Caroline. Segundo 

a diretora, o documentário 
propõe diálogos sobre a ver-
ticalização da cidade e até 
onde vai o projeto de desen-
volvimento urbano da área 
considerada nobre.

O filme foi selecionado 
para a Mostra ‘Sob o Céu Nor-
destino’, sendo o único filme 
paraibano dos quatro finalis-
tas. O Miami-Cuba conta com 
trilha sonora original feita por 
Chico Correa, com participa-
ção de Alessandra Leão.

A sessão está marcada 
para as 18h, no Cinépolis do 
Manaíra Shopping, mas tam-
bém pode ser acompanhada 
através da plataforma Aruan-

da Play (veja a programação 
completa no site através do 
QR Code abaixo). 

Sobre a diretora
Caroline Oliveira é jor-

nalista, realizadora e mes-

tre em Artes Visuais. Em 
2016, lançou seu primei-
ro filme, o documentário 
Invólucro ,  um filme que 
mostra a relação de quatro 
mulheres com seus pró-
prios corpos.

Além de atuar na área 
cinematográfica, a reali-
zadora também tem ex-
periência em escrita, ar-
ticulação e produção de 
projetos artístico-culturais 
e figurino.

Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse a programação 
completa do evento

Foto: ReproduçãoFoto: Kio Lima/Divulgação

Partindo do ‘18 Andar’ (acima), ‘Miami-
Cuba’ utiliza linguagens mais poéticas 
e reflexivas para acompanhar 30 
personagens em suas derivações acerca 
da cidade, e como o passar das décadas 
afeta a vivência de cada um deles

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Em 2022, Espaço Cultural vai difundir cada vez mais suas 
atividades no interior da PB, de forma virtual e presencial

Funesc prepara 
celebração dos 
seus 40 anos

Pedro Santos: um dos novos projetos é a 
criação do Memorial Abelardo da Hora

De cima para baixo: Planetário será modernizado; teatros 
como o de Arena estão com pautas abertas; equipamentos 
como a Biblioteca Juarez da Gama Batista e o Museu José 
Lins do Rego estão funcionando através de agendamento

Fotos: Roberto Guedes
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No dia l4 de dezembro de l979 escrevi e publiquei na mi-
nha coluna de jornal, um bilhete para um menino chamado 
Maurício que, naquele dia, completava 4 anos. Entre outras 
coisas, dizia o bilhete:

“Caro Maurício, escrevo-te este bilhete quando chegas aos 
4 anos. Sei que não o lerás agora. pois ainda não alcançaste as 
primeiras letras, antes prefiro-te assim, participante de um mun-
do de ilusões, brinquedos e guloseimas. Mas, como vais crescer 
e Deus haverá de te dar saúde e força para ultrapassares todos 
os difíceis obstáculos que te vão aparecer, peço-te que o leias ao 
completares 25 anos, quando este velho mundo estiver virando 
o século. Até lá muita coisa vai acontecer comigo, contigo e com 
todos os nossos parentes ou não, amigos ou não – todos haverão 
de ter alegrias e também sofrer os horrores deste final de século. 
Desculpa, Maurício, se não te passo uma mensagem de otimismo, 
vais ver, bem que eu tinha razão para tanto. E o que te digo hoje, 
o faço com realismo de quem já passou dos quarenta e que ja-
mais há de saber como estará no limiar do novo século – se até 
lá conseguir chegar. Espero que os teus últimos 20 anos tenham 
sido felizes e movimentados como foram os 4 primeiros de tua 
vida. Livre, forte, bonito, dono de uma personalidade sem igual, 
tinhoso nas querenças, difícil de aceitar qualquer derrota. Pen-
so-te engenheiro talvez mecânico ou eletricista, tal o teu pendor 
pelas engrenagens e instalações elétricas, a ponto de deixar teus 
pais preocupados com os choques que nunca levaste. Com cer-
teza, continuaste tão perspicaz quanto eras ao descobrir, aos 3 
anos, um comutador de um sistema de som que eu, na minha san-
ta ignorância, jamais desconfiara de sua utilidade. Naquela tarde 
tu me deste uma lição de vida que nunca esqueci – a de que até as 
crianças vivem a nos ensinar, a nós, presunçosos adultos.

Minha fé em teu futuro me impôs a informação de que 
conseguiste o que jovens de 25 anos na década de 70 não obti-
veram – o direito de votar para escolher o Governador do Es-

tado e o presidente da República. e, se isto aconteceu, espero 
que tenhas votado bem, de livre consciência, pois isso é o que 
se espera de quem exercita um direito tão sagrado e que me foi 
tantas vezes subtraído.

No começo do ano 2000, voltei a lhe escrever e disse: Ago-
ra, quando se inaugura um novo século, na tua juventude de 25 
anos espero que cultives, cada vez mais, a solidariedade, este 
terno sentimento que no século passado esteve ameaçado de 
extinção e que, no próximo, quem sabe, nem exista mais...

E, querido Maurício, se eu tivesse um jardim, te daria 
um ramalhete repleto de rosas, dálias e begônias para que tu 
pudesses repensar, junto aos teus, quanto é bela a natureza 
– esta incrível natureza que nos fez, nos tolera e um dia nos 
levará para sempre”.

Na próxima terça-feira, 14 de dezembro de 2021, algumas 
constatações. Primeira, continuo vivo, graças a Deus, apesar 
dos sacrifícios que a vida me impôs. Segunda, Maurício é um 
senhor ainda jovem de 46 anos, cheio de vida, formado em En-
genharia Eletrônica, mora no Recife, onde como competente 
profissional liberal desenvolve, junto com outros colegas, sis-
temas e programas de trabalho em computador, além de criar 
sites para pessoas físicas e jurídicas.

Tem exercitado, à sua maneira, o sentimento da solidarie-
dade e já me presenteou com duas belas netinhas, nascidas de 
sua união com Lia Raquel. São duas Vivian e Leila que comple-
tam, com eles, uma bela e feliz família. E, um destaque para 
Vivian que desde cedo se dedica à música, executando belas 
peças, primeiro num teclado e, agora, já em piano. Inclusive 
passou no teste e já vai cursar o Conservatório de Música de 
Recife, onde reside

Desejo vida longa para o meu caçulinha... dos homens. 
O terceiro dos Carlos: Murilo, Marcelo e Maurício.
Que Deus os abençoe a todos. E a mim, também! Por que não?

Maurício, de 1975 a 2021

Artigo Carlos Pereira 
cpsilva1@globo.com | Colaborador
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Isabel Marques da Silva, 
Zabé da Loca, nasceu na cida-
de de Buíque, Estado de Per-
nambuco, no dia 12 de janeiro 
de 1924, e faleceu na cidade 
de Monteiro, Estado da Paraí-
ba, no dia 5 de agosto de 2017, 
aos 93. Seu apelido vem do 
fato de ter vivido por mais de 
25 anos em uma loca, ou gru-
ta de pedra, fechada por duas 
paredes de taipa num sítio 
próximo à cidade de Montei-
ro, no Cariri paraibano.

Zabé teve uma infância 
difícil, tinha 15 irmãos, assis-
tiu a morte de oito vítimas da 
fome, doença e sede, migrou do 
Sertão pernambucano para a 
Paraíba ainda menina. Aprendeu a tocar 
o pífano com o irmão Aristides, tendo o 
mesmo desaparecido e ela nunca soube 
de sua existência ou paradeiro. Trabalhou 
muito na enxada, uma vida sofrida. Casou-
se com Delmiro de quem anos mais tarde 
ficou viúva, e com ele teve dois filhos. Com 
grandes dificuldades financeiras, viu a 
casa onde morava cair, desmoronar. Zabé 
e a família foram viver sob duas pedras 
na Serra do Tungão, onde permaneceram 
por 25 anos. Em 2003, passou a morar no 
Assentamento Santa Catarina próximo a 
Serra do Jabitacá, em Monteiro.

Em 1997, foi descoberta pela Agên-
cia Ensaio, de João Pessoa, coordena-
da por Ricardo Peixoto; gravou o disco 
Idade da Pedra e começou a fazer shows 
fora de sua cidade e da zona rural onde 
morava. Zabé, em 2003, aos 73 anos de 
idade, também virou conhecida do pro-
grama ‘Bibliotecas Rurais Arca das Le-
tras’, do Ministério de Desenvolvimento 
Agrário, que implantava e incentivava a 
leitura no campo, também identificava 
as potencialidades culturais das comu-
nidades rurais. No mesmo ano gravou 
seu segundo CD, Canto do Semiárido, 
com composições próprias como ‘Balão’, 
‘Araçá cadê mamãe’ e ‘Fulô de mamoei-
ro’ e uma versão de ‘Asa Branca’, de Luiz 
Gonzaga e Humberto Teixeira.

Em 2004, apresentou-se no Fórum 
Cultural Mundial, ao lado de Hermeto 
Pascoal. Em 2007, gravou o CD Bom Todo, 
pelo selo Crioula Records, com a direção 
artística de Carlos Malta, lançado no ano 
seguinte no Sesc Pompeia, em São Paulo. 
No ano de 2008, foi condecorada com a 
Ordem do Mérito Cultural, do Ministério 
da Cultura. Também foi eleita “Revelação 
da Música Brasileira”, no Prêmio da Mú-
sica Brasileira.

Zabé foi uma mulher sertaneja, 
nordestina, trabalhadora da agricultu-
ra, musicista, compositora, tocava pife 
ou pifeira, representava a cultura nor-
destina. O pífano foi seu encantamento 
e redenção, sendo na sua infância um 
legado do seu pai, que não era tocador, 
apenas um admirador das bandas e que 
se tornou um incentivador da sua car-
reira de tocadora de pífano.

Zabé da Loca foi casada com Del-
miro Marcolino, que era 40 anos mais 
velho do que ela, com ele formou um 
duo de pífanos e passou grande parte 
de sua carreira musical tocando nas 
festas do Cariri. Depois da morte de 
Delmiro, formou uma banda composta 
por seus filhos e um afilhado. Todos to-
cavam tudo desde os pífanos, passando 
pela caixa, zabumba e pratos. Também 
fabricavam os pífanos.

As bandas de pífano brasileiras 
são grupos instrumentais que ocorre 
em toda região Nordeste e que remon-
tam ao Brasil colônia. Eram chamadas 
de banda de couro, zabumba, esquenta 
mulher, terno de zabumba, terno, caba-
çal ou simplesmente banda de pife, são 
caracterizadas por serem conjuntos 
instrumentais constituídos de pífanos, 
pífaros ou pifes e tambores, encontra-
dos no Nordeste brasileiro e em outras 
regiões do país.

As bandas de pífanos certamente 
têm uma proximidade com as bandas 
marciais que aqui chegaram com os 
colonizadores, bem como as incorpo-
rações da cultura indígena, africana e 
árabe. Uma vez aqui chegadas foram se 
incorporando e sendo fabricados instru-
mentos a partir da cultura material nor-
destina, como o revestimento com pele 
de bode ou de carneiro, proveniente da 
cultura ou do ciclo do couro.

Zabé da Loca tocava 
músicas tradicionais como 
‘A briga do cachorro com a 
onça’ e o ‘Caboré’, e vários 
benditos, por se tratar de 
uma banda que esteve muito 
tempo ligada ao campo da re-
ligião, da religiosidade. Mas 
o que mais chama atenção é 
como se dava a construção do 
repertório original da banda, 
era a partir da improvisa-
ção, não sendo uma novidade 
para esse tipo de criação. A 
improvisação sempre foi um 
elemento caracterizador des-
sa atividade artística.

No Brasil, o pífano foi 
utilizado pelos índios em 

seus rituais de danças além da catequi-
zação e educação, após a chegada dos 
jesuítas portugueses que trouxeram 
nas caravelas, no século 16. O pífano é 
um instrumento base da oralidade na 
cultura do campo, na esfera do mundo 
rural, tem relevância na cultura musi-
cal das regiões do Nordeste, dos Ser-
tões e Agreste, onde existe evidência 
cultural e social constituídas pelos pí-
fanos, através das atuações das bandas 
de pífanos nos cortejos religiosos, fes-
tas cívicas, novenas e procissões.

Zabé da Loca tinha uma ligação 
afetiva muito grande com Josivane que 
era de quase mãe e filha. As duas convi-
veram por muitos anos. “Desde peque-
na eu convivo com Zabé. Minha mãe ia 
pra cidade e a gente ficava com Zabé, eu 
e mais quatro irmãos. Hoje, a gente não 
tem mais com se afastar. Ela adoece 
quando eu saio de perto dela. Acho que 
sente mais segurança”, chegou a decla-
rar Josivane.

Isabel Marques da Silva, Zabé da 
Loca, uma mulher nordestina, toca-
dora de pífano que foi descoberta com 
uma idade avançada de 79 anos, mas 
que soube nesse espaço de tempo ti-
rar proveito da sua arte e passando 
a deixar um legado para as gerações 
futuras, legado que está dando frutos 
na cidade de Monteiro e em outras re-
giões da Paraíba. Sua casa no Assen-
tamento Santa Catarina foi transfor-
mada em um memorial, a Associação 
Cultural Zabé da Loca, que funciona 
até hoje, graças aos esforços de uma 
mulher não menos guerreira do que 
Zabé por nome de Josivane. Preserve-
mos o legado de Zabé da Loca, mulher 
nordestina e paraibana por adoção e 
que nunca seja esquecida.

Zabé da Loca,
o pífano mágico

Zabé foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural, do Ministério da Cultura

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação

Exposição ‘Gramática 
do Silêncio’, do artista 
plástico Serge Huot, 
apresenta esculturas 
em concreto e argila

Exposição

Casarão 34 reúne 
100 esculturas

Está aberta ao público, na Galeria Casarão 34, 
em João Pessoa, a exposição Gramática do Silêncio, 
do artista plástico Serge Huot. São 100 esculturas 
feitas em concreto e argila, que ganharam forma a 
partir da modelagem de caixas de papelão. A mos-
tra fica aberta até o dia 10 de janeiro.

As peças são em formato geométrico, em di-
versos tamanhos e formas. “Nesta exposição, tran-
sitam minhas memórias, a memória da matéria, 
da natureza. É como uma restituição, porque, na 
verdade, eu me aproprio do espaço e ele me é de-
volvido pela natureza”, observou Serge Huot.

De acordo com o artista, a caixa é feita de areia, 
água, concreto, pelo cimento, que é uma argila ex-
traída da terra. “No geral, eu pensei esse trabalho 
como uma escultura. Cada elemento pode ser me-
xido e ele pode ser reconstruído sempre de uma 
maneira diferente. Trata-se de um questionamen-
to sobre a natureza e a cultura, e eu termino sendo 
o protagonista dessa transição”, explicou ele.

O trabalho trata-se de um questionamento so-
bre a própria arte e esse conteúdo em que a sua 
subjetividade o leva a um local de infância, que 
pode levar a todos dentro da brincadeira, nas pa-
lavras do autor. “Pegar uma caixa, levar para um 
lugar, arrumar as coisas. Toda essa relação com 
a caixa, com a matéria, me interessa bastante”, 
acrescentou Serge Huot.

Gramática do Silêncio é resultado de um pro-
jeto submetido ao edital 003/2019 da Fundação 
Cultural de João Pessoa (Funjope), e pode ser con-
ferida de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e 
aos sábados, das 9h às 13h. A entrada é gratuita. 
Todos os protocolos sanitários devem ser respei-
tados, como o uso da máscara, do álcool em gel, 
além do distanciamento social. É necessário apre-
sentar também o cartão de vacina.

Cursos de artes no ‘Celeiro’
Na capital paraibana, o Celeiro Espaço Criati-

vo Cantor Gabriel Diniz abre inscrições em janeiro 
para cursos de desenho, pintura, cerâmica e escul-
tura, entre outros, voltados para incentivar o arte-
sanato paraibano e descobrir novos talentos em 
2022. As aulas estão previstas para começar em 
fevereiro, segundo informações da coordenadora 
administrativa, Priscilla Virgínia Soares.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas 
através do site da prefeitura (www.joaopessoa.
pb.gov.br) ou no próprio Celeiro, localizado na 
Avenida João Cirilo da Silva, 850, bairro do Altipla-
no Cabo Branco, com funcionamento de segunda 
à sexta, das 8h às 17h. Neste mês de dezembro, 
excepcionalmente, o Celeiro funciona das 12h às 
17h, pois participa da programação do ‘Natal dos 
Sentimentos’, no Largo da Gameleira, todos os 
dias, das 17h às 22h. 

Para participar do cronograma de exposições 
de artes visuais e popular do Celeiro, os artistas po-
dem deixar as peças para uma avaliação da curado-
ria. Já os designs passam por outro tipo de seleção, 
sendo escolhidos pela própria equipe que os procu-
ra para compor o calendário. 

Outra meta da direção para 2022, segundo 
Priscilla Soares, é firmar uma parceria com a Secre-
taria Municipal de Turismo (Setur) para que os ôni-
bus com turistas que visitam João Pessoa tenham 
parada no Celeiro. “O diretor do espaço, Walfrido 
Henrique, já está mantendo contato com a Setur 
para definir esta parceria e aumentar o fluxo de 
pessoas no local”, afirmou Priscilla Soares.

O Celeiro Espa-
ço Criativo foi criado 
em 2018 e reinaugu-
rado com a mudança 
de nomenclatura em 
outubro deste ano, 
em homenagem ao 
artista radicado na 
Paraíba que morreu 
em acidente de avião 
em 2019.
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Nesta semana, revendo alguns retratos no com-
putador, fiquei com o peito recheado de saudade. As 
fotografias se referem a última atividade de escava-
ção arqueológica que participei, momento ímpar que 
me deixou mais leve, mais sereno, mais confiante nas 
coisas e no futuro. Isso foi um pouco antes dessa fami-
gerada pandemia, no mês de São João de 2018. Integrei 
a equipe do Professor Juvandi de Souza Santos, do La-
boratório de Arqueologia e Paleontologia da UEPB que 
pesquisava no litoral parahybano.

A magia da descoberta é algo que sempre me como-
ve, vestígios dando vida a histórias, sem falar no lugar em 
que eu estava, na Atalaia do Mirante, soberba construção 
que fita todo o estuário do Rio Parahyba e proporciona a 
quem ali está a observar todo aquele horizonte.

A construção remonta o final do século 16, comeci-
nho da colonização de nossas terras, e consiste em uma 
estrutura militar de observação de território, tão im-
portante quanto a artilharia onde as bocas dos canhões 
ardiam com as balas flamejantes direcionadas aos inimi-
gos. A Atalaia está em um lugar muito privilegiado para 
o fim a que se propõe, num outeiro estratégico na região 
conhecida como Forte Velho, distrito de Livramento em 
Santa Rita. Em Forte Velho tivemos a primeira alcaidaria 
(estrutura administrativa) da Capitania da Parahyba, di-
ferente do que muitos pensam, que seria na futura capital. 
Até acredito que essa experiência possibilitou construir a 
Cidade Real de Nossa Senhora das Neves mais para o in-
terior, vendo o risco que seria ter a povoação tão perto da 
foz do rio. Mais recuada, no rio Sanhauá, a cidade teria um 
favorecimento melhor para a defesa, e assim foi feito!

Chegamos no início de uma manhã de segunda-fei-
ra, temperatura alta, clima extremamente úmido, cana-
vieiro, nauseante. Enquanto os companheiros iniciavam 
a montagem de todo o material, dei início a uma série 
de fotos e deles me distanciei um pouco. Fui entender o 
outeiro e as sucessivas mudanças nesses últimos qua-
tro séculos, fitei calmamente o rio, o estuário, o mar, me 
aproximei da construção e não contive a emoção. Toquei 
naquelas paredes, pedras irregulares inteligentemente 
sobrepostas com uma argamassa antiquíssima oriunda 
de cal e gordura de baleia possivelmente, toquei como 
se toca algo precioso (e é!), e não n’uma mera constru-
ção em pedra. Encostado em sua parede espiei o rio e 
me senti muito feliz em ter o privilégio de sentir aquela 
emoção, nem o título de mestre em História me causou 
tanta comoção, mas esse sentimento justifica ter ido 
buscar nos bancos universitários uma formação que 
desse sentido a minha vida.

Um dos colegas, controverso, olhou para mim e 
não sabia se aquele líquido jorrado entre a careca, os 
óculos e o nariz era suor ou choro, era senão tudo junto. 
A brisa que uivava ao passar na mata dava alívio àquele 
orgasmo intelectual, me trazendo de volta ao presen-
te, deixando para trás tal mundo paralelo e imaginário 
onde viajei no tempo e vi ali o cotidiano de sentinelas 
atentos a cada vela a tremular ao mar de dia e a cada 
luz a noite... despertando as defesas ora com fumaça, 
ora com fogo, clima de tensão que envolvia indígenas, 
portugueses, espanhóis, franceses, holandeses em pe-
lejas fundantes dos destinos destas terras.

A escavação começa, técnica rebuscada da ciência 
arqueológica para o retiro de cada camada de terra, sa-
bendo que ela jamais terá aquela forma novamente. A 
busca na poeira dos tempos por vestígios antiquíssimos: 
cerâmica, louça, faiança, cada uma contando a sua pró-
pria história e a de seu tempo. Camadas estratigráficas, 
terras de cores diferentes, indícios de antigos revolvi-
mentos de solos e a constatação do intenso movimento 
no lugar posterior ao momento da conquista. Escavações 
antigas causadas por antigas plantações e por curiosos 
sepultaram (em outros tempos) outros vestígios que não 
chegaram ao presente, páginas de uma história que são 
rasgadas sem ao menos serem devidamente lidas. Mas é 
assim, uma escavação arqueológica possibilita também 
demonstrar a profanação de monumentos históricos 
que, a cada dia que passa, veem menos possibilidades de 
ter sua história compreendida.

Par, colher, pincel, e o passado sendo descortinado 
em nossas mãos em intensas e profundas sensações. 
Belas lembranças.

Lembranças 
e sensações

em destaque
Crônica
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Artes visuais

EstrEias

amor sublimE amor (West Side Story. EUA. Dir: Steven 
Spielberg. Musical e Romance. 10 anos). Adaptado de um musical da Broadway, 
filme conta uma história de amor e rivalidade juvenil que se passa na Nova 
Iorque de 1957, no qual um casal vive um amor proibido. CINÉPOLIS MANAÍRA 
11 - VIP (leg.) 14h45 (exceto na qua.) - 18h (exceto na qua.) - 21h20 (exceto na 
qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h45 (exceto na qua.) - 19h45 (exceto 
na qua.); CINE SERCLA PARTAGE 4 (leg.): 14h45 (exceto no dom. e qua.); 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 19h45 (exceto qua, e dom.); CINE SERCLA 
PARTAGE 5: 14h45 (leg., somente dom.) - 19h45 (dub., somente no dom.).

a babá - o Chamado das sombras (Yaga. 
Koshmar tyomnogo lesa. Rússia. Dir: Svyatoslav Podgayevskiy. Terror. 12 anos). 
Uma família se muda recentemente para a nova casa após o nascimento do 
bebê. Logo, eles contratam uma babá para cuidar da recém-nascida. No entan-
to, o filho mais velho fala sobre o comportamento assustador da mulher, mas 
seus pais não acreditam nele. CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 19h (exceto 
qua.) - 21h20 (exceto qua.).

Família monstro 2 (Monster Family 2. EUA. Dir: Holger 
Tappe. Animação. Livre). Para libertar Baba Yaga e Renfield das garras da 
caçadora de monstros Mila Starr, a Família Wishbone mais uma vez transforma-
se em uma vampira, o monstro de Frankenstein, uma múmia e um lobisomem. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h20 (exceto na qua.) - 15h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 13h50 (exceto na qua.) - 16h - 18h15 (exceto na qua.);

monsta X: thE drEaming (Coreia do Sul. Dir: Oh 
Yoon-dong e Sung Sin-Hyo. Documentário. 12 anos). Filme sobre o famoso 
grupo de k-pop nos últimos seis anos desde sua estreia na indústria, em 2015, 
incluindo entrevistas exclusivas com cada membro, histórias pessoais e clipes de 
shows. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 15h (somente sáb.) - 19h (somente qui.).

prÉ-EstrEia (apEnas na Qua., dia 15)

homEm-aranha - sEm Volta para Casa 
(Spiderman - No Way Home. EUA. Dir: Jon Watts. Ação, Fantasia, Super-Herói. 
12 anos). Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as consequências da 
sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela reportagem do Clarim 
Diário. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-he-
rói, Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos 
esqueçam sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado 
e a situação torna-se ainda mais perigosa. CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 19h - 
22h; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 20h30 - 23h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 
(leg.): 19h - 22h10; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 20h - 23h10; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 7 (3D, dub.): 19h15 - 22h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 
21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (3D, leg.): 19h30 - 22h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 19h45 - 22h50; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (3D, 
dub.): 19h30 - 22h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 20h (dub.) - 23h10 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3: 19h45 (leg.) -22h10 (dub.); CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 4 (dub.): 19h15 - 22h20; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (3D, dub.): 19h 
- 22h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (3D, dub.): 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 
1 (dub.): 19h30; CINE SERCLA PARTAGE 2 (3D, dub.): 20h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 20h.

EspECial

harry pottEr E a pEdra FilosoFal (Harry 
Potter and the Philosopher’s Stone. EUA, Reino Unido. Dir: Chris Columbus. Fan-

tasia. Livre). Exibição do segundo filme da franquia, lançado originalmente em 
2001. CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (3D, leg.): 14h15 (somente dom.) - 17h30 (dom.) 
- 20h45 (dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (3D, dub.): 14h45 (dom.) - 18h 
(dom.) - 21h15 (dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (3D, dub.): 20h (dom.); CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (3D, dub.): 14h20 (dom.) - 17h10 (dom.) - 20h (dom.).

matriX (EUA. Dir: Irmãos Wachowski. Ação, Sci-Fi e Aventura. 14 
anos). Exibição do primeiro filme da franquia, lançado originalmente em 1999. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 14h30 (somente dom.) - 17h30 (somente dom.) 
- 20h30 (somente dom.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (leg.): 14h30 (exceto qua. e 
dom.) - 17h30 (exceto qua. e dom.) - 20h30 (exceto qua. e dom.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (leg.): 20h20 (exceto qua.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (leg.): 
20h30 (somente dom.).

ContinuaÇÃo

Casa guCCi (House of Gucci. EUA. Dir: Ridley Scott. Drama e Biogra-
fia. 14 anos). Baseado na história de Patrizia Reggiani (Lady Gaga), ex-mulher 
de Maurizio Gucci (Adam Driver), membro da família fundadora da marca ita-
liana Gucci. Patrizia conspirou para matar o marido em 1995, contratando um 
matador de aluguel e outras três pessoas, incluindo o terapeuta. CENTERPLEX 
MAG 4 (leg.): 15h30 (somente qua.) - 17h20 - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 
10 - VIP (leg.): 17h (exceto qua.) - 20h15 (exceto qua.);

CliFFord - o gigantE Cao VErmElho 
(Clifford the Big Red Dog. EUA. Dir: Walt Becker. Infantil e Comédia. Livre). Estu-
dante do ensino médio Emily Elizabeth conhece um criador de animais mágico 
que lhe dá um cachorrinho vermelho. Entretanto, ela nunca imaginou acordar 
e encontrar um cão gigante de três metros em seu pequeno apartamento em 
Nova York. Enquanto sua mãe está viajando a negócios, Emily e seu tio divertido 
Casey vão viver uma grande aventura pelas ruas de Nova York com a chegada 
do novo membro da família. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 15h - 17h20 - 
19h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 14h (exceto qua.) - 16h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h10 (exceto qua. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 
(dub.): 15h20 (somente dom.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h10 (exceto 
qua. e dom.) - 15h30 (somente dom.).

EnCanto (Encanto. EUA. Dir: Byron Howard e Jared Bush. Animação e 
Comédia. Livre). Na Colômbia, a extraordinária família Madrigal vive escondida 
em uma região montanhosa isolada, conhecido como Encanto. A magia da 
região abençoou todos os meninos e meninas membros da família com poderes 
mágicos, desde superforça até o dom da cura. Mirabel é a única que não tem um 
dom mágico. Mas, quando descobre que a magia que cerca o Encanto está em 
perigo, ela decide que pode ser a última esperança de sua família excepcional. 
CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 15h (exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 
14h (exceto qua.) - 16h30 - 19h (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
5 (dub.): 13h45 (exceto qua. e dom.) - 16h15 (exceto dom.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 6 (dub.): 16h (exceto qua.) - 18h (exceto qua.); CINE SERCLA PAR-
TAGE 1 (dub.): 16h20 (somente dom.) - 18h20 (somente dom.); CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 16h20 (exceto qua. e dom.) - 18h20 (exceto qua. e dom.).

EtErnos (Eternals. EUA. Dir: Chloé Zhao. Super-Herói, Ficção Cien-
tífica e Fantasia. 12 anos). Os Eternos são uma raça de seres imortais que 
viveram em segredo durante a antiguidade da Terra, moldando sua história 
e suas civilizações ancestrais. Seguindo os eventos de Vingadores: Ultimato, 
uma tragédia inesperada os força a sair das sombras para se reunirem 
contra os mais antigos inimigos da humanidade, Os Deviantes. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (dub.): 21h (exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 16h45 
(exceto qua. e dom.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 13h45 (exceto 
qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 15h - 18h20 (exceto qua.) 

- 21h30 (exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 17h (exceto qua. e 
dom); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 17h20 (somente dom.)- 20h15 (so-
mente dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 20h20 (exceto qua. e dom); 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 20h20 (somente dom.); CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 20h20 (exceto qua. e dom); CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 17h (exceto qua.) - 17h30 (no dom).

ghostbustErs mais alÉm (Ghostbusters: Afterlife. EUA. 
Dir: Jason Reitman. Fantasia e Comédia. 12 anos). Uma mãe solteira resolve se 
mudar para uma pequena cidade do interior com seus filhos. Ao chegar na nova 
casa, ainda sem saber ao certo o que vai acontecer, ela e seus filhos acabam des-
cobrindo uma conexão com os Caça-Fantasmas originais. CINE SERCLA TAMBIÁ 
4 (dub.): 18h05 (dom.) - 20h (exceto qua. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 16h20 (somente dom.) - 20h (exceto qua. e dom.).

missÃo rEsgatE (The Ice Road. EUA. Dir: Jonathan Hensleigh. 
Ação e Suspense. 14 anos). Depois que uma distante mina de diamantes 
desmorona na região norte do Canadá, um motorista de caminhão (Liam 
Neesom) faz o impossível para conseguir atravessar o gelo e resgatar com vida 
os minerados soterrados durante o acidente. Mas as condições climáticas pioram 
a cada minuto, tornando a missão cada vez mais difícil. CINÉPOLIS MANAÍRA 
2: 13h30 (dub., exceto sáb. e qua.) - 16h (dub., exceto sáb.) - 18h30 (leg., exceto 
qui. e qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 15h15 - 16h45 (exceto qua.) 
- 20h20 (exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h40 (exceto qua.); 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 17h40 (exceto qua. e dom.); CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (dub.): 17h40 (somente dom.).

King riChard - Criando CampEÃs (King Ri-
chard. EUA. Dir: Reinaldo Marcus Green. Drama. 14 anos). Filme biográfico 
inspirado em Richard Williams, pai das famosas tênistas Serena Williams e 
Venus Williams. Destinado a fazer de suas filhas futuras campeãs de tênis, 
Richard (Will Smith) usa métodos próprios e nada convencionais, seguindo 
sua visão clara que construiu para as filhas Serena (Demi Singleton) e Venus 
(Saniyya Sidney). Determinado, o pai das garotas vai fazer de tudo para 
fazer com que elas saiam das ruas de Compton para as quadras do mundo 
todo. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 13h40 (exceto dom. e qua.) - 20h 
(exceto dom. e qua.).

rEsidEnt EVil - bEm-Vindo a raCCoon 
City (Resident Evil: Welcome to Raccoon City. EUA. Dir: Johannes Roberts. 
Terror. 14 anos). Baseado nos dois primeiros jogos Resident Evil, que narram 
como Raccoon City passou de um pólo industrial a uma cidade agonizante do 
Meio-Oeste dos EUA após o surto do T-Virus que tornam as pessoas zumbis. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 13h15 (dub., exceto qua.) - 20h45 (leg., exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 18h45 (exceto qua. e dom.) - 21h15 (exceto 
qua. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 16h (somente dom.) - 20h30 
(somente dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 16h30 (exceto qua. e dom.) 
- 18h40 (exceto qua. e dom.) - 20h45 (exceto qua. e dom.); CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 16h30 (exceto qua. e dom.) - 18h40 (exceto qua. e dom.) - 
20h45 (exceto qua. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h40 (somente 
dom.) - 20h45 (somente dom.).

Vigaristas Em hollywood (The Comeback Trail. 
EUA. Dir: George Gallo. Comédia. 14 anos). Robert de Niro é Max Barber, um 
antigo produtor de cinema. Dado o seu último fracasso cinematográfico, Max 
tem a vida ameaçada por uma dívida com o chefe da máfia Reggie Fontaine. 
Para ganhar dinheiro e pagar a sua dívida, Max tem a “grande” ideia de 
produzir um filme apenas para matar o protagonista (Tommy Lee Jones) e ficar 
com o dinheiro do seguro. O que Max não contava era com a resistência de Duke. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (leg.): 21h15 (exceto qua.).

Em cartaz

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

Serviço

Foto: Acervo Pessoal

Equipe do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da UEPB

Hoje e amanhã haverá 
bate-papo e exposição envol-
vendo desenhos científicos 
com a artista mineira Rosa 
Maria Alves Pereira.

Hoje, a partir das 10h, 
no Aquário Parahyba (loca-
lizado na Rua das Lagostas, 
140, Ponta do Seixas), em 
João Pessoa, haverá o ‘Con-
versando sobre Desenho 
Científico’, no qual a autora 
também estará lançando 
após a roda de conversa os 
livros Ilustração Zoológica e 
Ilustração Botânica.

Amanhã será aberta a 
exposição de ilustração natu-
ralista, também no Aquário 
Parahyba, com a presença da 
artista. A mostra conta com 
aquarelas alusivas ao mar 
e rios, além da fauna e flora 
como moluscos, peixe, crus-
táceo, plantas aquática e ma-
mífero marinho, a exemplo 
do peixe-boi. São trabalhos 
feitos por Rosa Alves desde 
2004, em uma tiragem má-
xima de 10 exemplares, com 
preços variando entre R$ 200 
e R$ 500, já emoldurados.

Mestra em Ilustração 
científica, Alves já ministrou 
palestras em Lisboa, Barcelo-
na, Bogotá e diversas cidades 
brasileiras. Os livros também 

estarão disponíveis na Plata-
forma do Cuidado (www.plata-
formadocuidado.com.br).

Artista abre mostra de 
ilustração naturalista

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da 

‘Plataforma do Cuidado’ 
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Além da mostra, Rosa Alves 
está lançando, em João Pessoa, 
os livros ‘Ilustração Zoológica’ 
e ‘Ilustração Botânica’ (acima)

Da Redação



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

O Depeche Mode (foto) – que gravou 
uma composição intitulada ‘Insi-
ght’ – continua considerado como  o 

grupo de música eletrônica mais popular 
de todos os tempos. 
      Um grupo mais famoso que grandes con-
correntes, como o New Order e o Pet Shop 
Boys. Isso é pouco?
       Escutando o Depeche Mode, consultei 
um dicionário de Filosofia – um daqueles de 
mais fácil manuseio – onde a palavra insight 
é assim definida: 
       “Visão súbita, iluminada, intuição, que 
permite, por exemplo, ao animal resolver 
imediatamente um problema”.

nnnnnnnnnn 

       Quem vez em quando não tem um 
insight? 
      É preciso lembrar que essa palavra não 
tem equivalente na língua portuguesa, 
assim como “saudade” não se traduz direta-
mente na língua inglesa.
       O insight faz parte do império indivi-
dual da visão, aliado ao reino da intuição 
e aos microcampos que usamos acorda-
dos ou por eles somos usados quando 
dormimos.

          Ninguém pense que está desligado do 
próximo por mais distante que dele esteja. 

nnnnnnnnnn

       Já fui a Madras, na Índia, em tempo real 
(!!!) enquanto dormindo em Cruz das Ar-
mas, anulando-se por completo a diferença 
de fuso horário.             
      A pessoa que ainda não conheço (mas 
conhecerei) recebeu a comunicação telepática 
que não foi por mim induzida ou conduzida. 
      Nessa pessoa, deve ter ficado a mesma 
sensação, o idêntico insight.

nnnnnnnnnn

       Já atravessei – em corpos psíquico, físico 
e astral – o tronco de uma árvore na Praça 
da Independência, na Capital paraibana. Eu 
não estava sozinho. Estava na companhia do 
parceiro musical Cleodato Porto.
       De que maneira? 
       É difícil, ou mesmo impossível, dar 
explicações neste espaço, até porque quem 
está lendo este texto pode, instantanea-
mente, assumir um bloqueio para evitar 
que seja “invadido” por uma inesperada 
forma de percepção. 

        É um contexto. Há bloqueios de insight, 
sim. Não é apenas uma questão espiritual. É 
também, e muito, cultural.

nnnnnnnnnn

       Quem  acompanha a coluna Essas coisas 
neste jornal, há cerca de vinte  anos ou em 
bem menos tempo, sabe da minha gigan-
tesca paixão pela música numa perspectiva 
assumidamente cosmopolita.
       Tanto que já fucei na internet diversos sítios 
musicais incomuns aos ouvidos deste pedaço 
nordestino do Brasil, a exemplo dos músicos 
roqueiros e experimentalistas da Islândia, que 
venho sempre acompanhando.

nnnnnnnnnn

       O Depeche Mode gravou a música ‘Insight’, 
cuja letra tem este maravilhoso trecho:
 
              A sabedoria de séculos
              é revelada a mim na velocidade de um 
pensamento,
              atiçando os meus sentidos,
              iluminando-me,
              e me orientando
              eternamente.

nnnnnnnnnn

       Acho isso lindo e sábio, aprofundando 
meu conceito de insight e isto sendo em si 
próprio um permanente insight. 
        Ou um mantra de viver e por viver, para 
que não fiquemos no vivre pour vivre disseca-
do em quase todos os filmes de Claude Lelou-
ch e por Jean-Luc Godard em Acossado. 
       O conceito de mantra de viver e por 
viver é criado por mim, no momento em 
que escrevo.
       É um insight.

Quando em revistas usam muito a palavra ‘insight’
Foto: Divulgação

Cultura

Lançamentos de livros e 
mesas redondas marcam o 
segundo e último dia da edi-
ção especial da Festa do Livro 
Internacional da Paraíba 2021 
(Flit), que acontece na Usi-
na Energisa, em João Pessoa. 
Além das feiras de literatura, 
de gastronomia e de artesana-
to, a programação deste sába-
do contará com performance 
musical de Narubia Werreria 
e debates com a presença de 
Anastácia Alencar, Clarice Frei-
re, Marília Valengo, Jennifer 
Trajano, Maestro Luiz Carlos 
Durier, Adeildo Vieira, Miriam 
Alves, Olinda Beja, Francy Silva 
e Maria Valéria Rezende. 

Um dos destaques des-
te sábado é o lançamento do 
segundo livro publicado pelo 
selo da Flit, a obra Miscelânea 
(96 páginas, R$ 20), de Ma-
ria Valéria Rezende. “Durante 
muito tempo da minha vida, 
achei que era mais artista plás-
tica do que escritora. Então, eu 
encontrei uma pasta com uma 
porção de quadros, desenhos 
e pinturas feitas por mim nos 
anos 1990 e fiquei espantada 
porque gostei”, brincou Maria 
Valéria. “Fizemos uma mistura 
de prosa, poesia e ilustrações 
com reproduções das minhas 
pinturas. Este livro é um mos-
truário, o que é bem apropria-
do para uma pessoa que colo-
cou os pés dentro dos 1980”, 
disse a premiada autora, que 
aniversariou no último dia 8.

Ela contou ainda que Mis-
celânea inclui haikais, poemas 
e contos que estavam guarda-
dos. Além disto, a obra traz um 
trecho inédito de um novo ro-
mance, ainda sem título. “Você 
sabe que meus livros são tudo 
uma espécie de colcha de re-
talhos, né? Você pode dividi
-los em vários contos. Este é 
um dos quatro romances que 
comecei a escrever e não sei 
se vou ter tempo nesta vida 
para acabar. Mas ele é uma 
homenagem ao meu avô, que 
era um retratista, um fotógra-
fo, um artista. É uma história 
sobre o passado”, adiantou. A 

solenidade de lançamento da 
obra no evento está marcada 
para as 16h.

Outra novidade que a es-
critora santista radicada na Pa-
raíba traz para a Flit é o roman-
ce infantojuvenil Uma Aventura 
Animal, originalmente publica-
do em 2012 e que agora chega 
com mais mil exemplares.

Sem fronteiras
Uma das principais mis-

sões da Flit é levar a literatura 
para comunidades e as comu-
nidades para dentro da cena 
literária. Presente desde a pri-
meira edição, Maria Valéria 
faz questão de estar envolvida 
durante todo a produção e 
execução da Festa. “Eu não 
conheço nenhum outro lugar 
que tenha um festival como 
esse da Flit. As edições presen-
ciais pré-pandemia eram lá no 
Guruji, chegava junto com o 
Quilombo e com a aldeia dos 
Tabajaras. É uma coisa mara-
vilhosa, uma integração com 
os artistas supostamente inte-
lectuais e o povo que também 
é intelectual e tem seu próprio 
saber”, disse ela. 

A partir das 14h, o público 
acompanhará a mesa ‘Bate-pa-
po de escritoras’, com Clarice 
Freire e Marília Valengo, com 
medição de Jennifer Trajano. 
Logo em seguida, Adeildo Viei-
ra conversa com o Maestro 
Luiz Carlos Durier sobre o 
tema “A música é nossa língua 
mãe?”. Às 17h, começa o painel 
“Contra a filosofia do medo - A 
arte como filosofia de vida”, 
com participação de Miriam 
Alves e Olinda Beja, sob media-
ção de Francy Silva.

Maria Valéria Rezende 
volta mais uma vez para a 
programação, mediando o 
debate “Não há cerca que 
atinja as palavras”, que conta-
rá com a presença da autora 
peruana Glória Kirinus e a 
argentina Mariam Pessah, 
que, assim como outros con-
vidados da edição, participam 
remotamente.

“Nós tivemos essa ideia 
de conversar sobre como 
não há fronteira entre nossas 
duas línguas, ou seja, até que 

ponto elas se comunicam, 
como uma influi com a outra”, 
comentou Valéria, contex-
tualizando que tanto Kirinus 
quanto Pessah são residentes 
do Brasil e escrevem na lín-
gua portuguesa. “Já fiz a expe-
riência contrária, participan-
do de workshops em outros 
países e tendo que escrever 
em espanhol. A minha brin-
cadeira neste painel começou 
com o ‘portunhol’: será que 
vamos chegar no futuro com 
um ‘portunhol’ que seja uma 
união dos nossos povos?”

A edição especial termina 
com a perfomance musical 
Demarca o corpo, de Narubia 
Werreria, da etnia Karajá. 

A Flit é uma realização da 
4 Olhos Comunicação Cultural, 
da 3 Brasis, Energisa, Secreta-
ria Especial de Cultura, Minis-
tério do Turismo do Governo 
Federal, em parceria com a 
Fecomércio PB e patrocínio do 
Bradesco e da Gráfica JB.

Maria Valéria Rezende lança 
antologia ‘Miscelânea’ na Flit

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

12  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 11 de dezembro de 2021

Hoje, no último dia da Festa do Livro Internacional da Paraíba, haverá uma série de debates entre escritoras

Maria Valéria Rezende (foto maior) 
mediará o debate “Não há cerca que 
atinja as palavras”, com a escritora 
peruana Glória Kirinus (acima) e a 
argentina Mariam Pessah (abaixo)

Foto: Roberto Guedes

Fazendo jus ao nome, coletânea de Maria 
Valéria é uma mistura de prosa, poesia e 
ilustrações, além de um trecho inédito de 
um novo romance, ainda sem título

Fotos: Divulgação
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Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Leia mais na página 19
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Procurador-geral do município, Diego Carvalho Martins, assegura que o parque terá administração pública

A Prefeitura de Cabede-
lo ressaltou que a Praia do 
Jacaré não será privatizada. 
Através de um pedido de 
direito de resposta, enca-
minhado ontem ao jornal A 
União, o procurador-geral 
do município, Diego Carva-
lho Martins, enfatizou que 
apesar das mudanças no 
parque, não haverá privati-
zação. 

A matéria contestada 
foi publicada no último dia 
9 de dezembro, na página 4 
do caderno Últimas, com  o 
título “Prefeito de Cabede-
lo confirma privatização da 
Praia do Jacaré”. Segundo 
o entendimento do procu-
rador, o conteúdo foge da 
realidade. 

De acordo com a prefei-
tura, apesar das mudanças 
que ocorrerão no parque, 

com a cobrança de uma taxa 
para entrada, por exemplo, 
a praia não será privatiza-
da.  “O prefeito de Cabedelo, 
Vitor Hugo, reconduz a ver-
dade acerca da matéria inti-
tulada pelo Jornal A União 
e trouxe a informação que 
o Parque do Jacaré conti-
nuará sendo conservado e 
administrado pela Prefei-
tura Municipal de Cabedelo 
e a cobrança para ingresso 
no parque será instituída 
através de módica taxa co-
brada aos turistas que bus-
cam aquele local e que isto 
só deve acontecer em 2023. 
Neste sentido, repudia vee-
mentemente a falsa notícia 
de que o Parque do Jacaré 
será privatizado”, diz nota. 

Além disso, a prefeitura 
ressaltou que realizará o in-
vestimento de R$ 5 milhões 
para oferecer uma área de 
convivência e atrações para 
os visitantes e enfatizou que 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Prefeitura de Cabedelo nega a 
privatização da Praia do Jacaré

CPI chega ao fim
Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Vereadores de João Pessoa 
que investiga os serviços de banda larga na cidade deve votar o relatório, que 
será enviado ao Ministério Público, no próximo dia 20.  Página 14
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 A atual política de combustíveis é 
um estelionato. Os preços são cobrados 
pela variação do dólar e por cotações 
internacionais como se o Brasil fosse um 
país dependente de petróleo, quando é 
exportador. O Brasil importa apenas 20 % 
de derivados refinados, fato usado como 
álibi para justificar uma situação lesiva e 
inaceitável para a economia do nosso povo.

O brasileiro sonha com preços de 
combustíveis justos, módicos e estáveis. Qual 
seria o modelo para obtermos isso? Estatizar 
a produção, no sonho de “O petróleo é 
nosso”, de Monteiro Lobato e de uma plêiade 
de intelectuais nacionalistas?  Ou privatizar 
a produção para que haja mais eficiência 
e concorrência e, assim, os preços dos 
combustíveis fiquem módicos e estáveis?

O petróleo é um insumo ultra 
estratégico por servir de base para a 

economia. Tudo - transportes, produtos, 
energia elétrica e serviços - depende dele. 
O aumento dos preços dos combustíveis 
desequilibra a economia e causa inflação 
que massacra, sobretudo, os pobres, 
tornando-os cada vez mais aflitos e 
necessitados.

As múltiplas crises inflacionárias que 
vi desfilar no Brasil foram decorrentes 
da elevação e do descontrole dos preços 
dos combustíveis. Em 2021, mesmo com 
a abundância do pré-sal, a cena volta a se 
repetir.  Os combustíveis aumentaram 37 
vezes este ano, como se o Brasil estivesse no 
rol dos países dependentes de petróleo.

O setor petrolífero é o único no qual 
a concorrência - que gera eficiência da 
produção -, não funciona para baixar os 
preços, como ocorreu, por exemplo, na área 
das telecomunicações. Após a privatização 

as linhas telefônicas ficaram quase de graça. 
O setor petrolífero, ao revés, é cartelizado 
pela Opep e por sete grandes empresas 
multinacionais, chamadas de “as sete 
irmãs”.

Recentemente o mercado norte-
americano seguiu os preços estabelecidos 
pelo cartel da Opep, causando investigação 
do governo, que teve que usar estoques 
reguladores. O presidente Joe Biden, 
por conta da inflação em alta, segue 
desprestigiado. O maior cabo eleitoral de 
um governante é a economia. Não existe 
escassez de produção para justificar a 
elevação do preço interno nos EUA, que é 
um grande produtor.

Este ano, por retaliação, a Rússia 
aumentou em 500 % o preço do gás 
fornecido à Europa. O Brasil, mesmo tendo 
amplas reservas de gás, seguiu o preço 

internacional e aumentou o GLP nessa 
proporção, atingindo em cheio os carentes.

Por conseguinte, privatizar a Petrobras 
e o nosso sistema produtivo significa 
ficarmos eternamente reféns de um 
sistema cartelizado, que impõe preços dos 
combustíveis injustos, instáveis e elevados. 

A solução seria a imediata diminuição 
da carga tributária confiscatória e uma 
lei para que os 20% de derivados de 
petróleo atualmente importados, em prazo 
razoável, fossem refinados integralmente 
no Brasil, proibida a importação de 
gasolina e diesel. O preço deixaria de ser 
cartelizado e passaria a ser cobrado pelo 
custo de produção, mais o lucro adequado 
desvinculado do dólar, a não ser para 
exportação. Afinal, quem produz bananas 
no seu sítio não precisa se preocupar com 
os preços de bananas em outras plagas.

O petróleo é nosso e a Petrobras também

  Valério Bronzeado
ColaboraçãoOpinião

a taxa será acessível e com a 
finalidade de realizar a ma-
nutenção do local,  dando 
o exemplo da Bica de João 
Pessoa. “Será uma taxa aces-

sível, para a manutenção do 
parque, assim como aconte-
ce na Bica de João Pessoa, na 
Praia de Tambaba, no Conde, 
no Maior Cajueiro do Mun-

do, em Parnamirim, no Pão 
de Açúcar, no Rio de Janeiro, 
e em vários outros pontos 
turísticos do país. A nossa 
intenção não é inviabilizar, 

pelo contrário, queremos 
transformar a área num 
parque para potencializar 
nossas belezas naturais”, 
destacou o prefeito, em nota. 

Município de João Pessoa recupera créditos 
de R$ 15 mi em acordos mediados pelo MP

O Município de João Pes-
soa recuperou quase R$ 15 
milhões nos últimos três anos 
aos cofres públicos, através da 
celebração de acordos media-
dos pelo Ministério Público 
da Paraíba (MPPB). De 2019 
a 3 de dezembro deste ano, foi 
registrado uma progressiva 
melhora na arrecadação de 
impostos, totalizando R$ 7,6 
milhões.

A promotora de Justi-
ça Renata Luz, que atua no 
combate aos crimes contra 
a ordem tributária, lembrou, 
em alusão ao Dia Internacio-
nal de Combate à Corrupção 
comemorado no dia 9 de de-
zembro, que a sonegação fis-
cal mantém estreita relação 
com a corrupção. O que, se-
gundo ela, dificulta e impede 
a execução de políticas pú-
blicas em áreas como saúde, 
educação, moradia, trabalho, 
emprego e renda. 

Renata e o promotor de 
Justiça Francisco Seráphico 

Nóbrega, que também atua 
no combate aos crimes contra 
a ordem tributária no MPPB, 
explicaram que o convênio 
celebrado com o município 
de João Pessoa funciona de 
forma semelhante ao trabalho 
desempenhado pelo Comitê 
Interinstitucional de Recu-
peração de Ativos (Cira-PB). 

Órgão criado em 2018 para 
fortalecer uma atuação con-
junta entre o MPPB e o Estado 
da Paraíba no combate aos 
crimes contra a ordem tribu-
tária e que é integrado pela 
Promotoria de Combate aos 

Crimes contra a Ordem Tribu-
tária, a Procuradoria-Geral do 
Estado e as Secretarias da Fa-
zenda (Sefaz) e da Segurança 
e Defesa Social (Seds).

Dados disponibilizados 
até 2020 revelam que o Cira
-PB já havia recuperado R$ 
119,6 milhões para os cofres 
públicos estaduais, o que 
representou uma média de 
4,38% do valor investigado 
no período. Em 2021, essa 
taxa de recuperação foi de 
9,46% do total investigado 
(chegando a cerca de R$ 18,3 
milhões recuperados), supe-
rando a média nacional que é 
de 0,5% e projetando a Paraí-
ba em cenário de destaque na 
recuperação de ativos.

Como funciona
A Promotoria de Justiça 

oficia nos inquéritos policiais, 
nas representações fiscais 
para fins penais e nos pro-
cedimentos investigatórios 
criminais que apuram crimes 

contra a ordem tributária. 
Também requer medidas 
cautelares e ajuíza ações pe-
nais. Antes da judicialização 
dos feitos, no entanto, o Mi-
nistério Público instaura pro-
cedimentos investigatórios 
criminais, nos quais se busca 
realizar a mediação fiscal, em 
atuação conjunta com os ór-
gãos municipal (João Pessoa) 
e estadual da Receita e o in-
vestigado.

Durante as audiências 
de mediação fiscal, os em-
presários que foram alvos de 
autuação fiscal e se tornaram 
investigados nos procedi-
mentos investigatórios têm a 
oportunidade de obter e for-
mular esclarecimentos sobre 
o caso, além da possibilidade 
de efetuar o parcelamento 
ou a quitação do débito tri-
butário. Tais medidas podem 
culminar na suspensão ou até 
extinção do procedimento, 
conforme previsto nas leis 
10.684/2003 e 12.382/2010.

Promotora de Justiça 
Renata Luz diz que 
a sonegação fiscal 

mantém estreita relação 
com a corrupção

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) vai rea-
lizar o Iº Passeio Ciclístico 
Contra a Corrupção, hoje. 
O evento integra a pro-
gramação elaborada para 
marcar o Dia de Combate 
à Corrupção, comemorado 
no dia 9 de dezembro. A 
concentração será no Busto 
de Tamandaré, às 6h, com 
saída prevista para as 6h30.

O presidente da CMJP,  
vereador Dinho (Avante), 
fez um convite à população 
para participar do evento. 
“Sábado estaremos no Bus-
to de Tamandaré para fazer 
o pedal da Anticorrupção. 
Gostaria de convidar a todos 
para fazer esse passeio que 
encerrará o evento”, disse. 

O percurso inclui a ida 
até a entrada do bairro da 
Penha, retornando depois 
ao Busto de Tamandaré. 
Qualquer pessoa pode par-
ticipar, mas a orientação 
é que os ciclistas usem os 
equipamentos de seguran-

ça, especialmente o capa-
cete. A programação do Dia 
de Combate à Corrupção foi 
marcada no legislativo mu-
nicipal com a realização, na 
última quinta-feira (9) do 
Iº Fórum Anticorrupção da 
Câmara de João Pessoa.

O evento reuniu pales-
trantes como o ministro do 
Tribunal de Contas da União, 
Augusto Nardes, além do 
presidente do Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB), conselheiro Fer-
nando Catão; da procura-
dora do Ministério Público 
de Contas da Paraíba, Sheyla 
Barreto; do procurador do 
Ministério Público Federal 
(MPF), Fábio George Cruz 
da Nóbrega; do secretário 
Adjunto de Perícia e Análise 
da Procuradoria-Geral da 
República, Thiago Misael de 
Jesus Martins; do professor, 
escritor e doutor em Direito 
Público, Thiago Marrara e 
do professor doutor Rodri-
go Valgas.

Passeio ciclístico marca 
o combate à corrupção

 A prefeitura  de Cabedelo informou que investirá R$ 5 milhões em área de convivência e atrações para os visitantes e que a taxa a ser cobrada é acessível

Foto: Reprodução



Políticas

Documento que reúne todo o material acumulado pelos vereadores pessoenses deve ser encaminhado ao Ministério Público
A presidente da CPI 

da Banda Larga da Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP), vereadora Eliza Vir-
gínia(PP), anunciou, ontem, 
que nesta segunda-feira no-
vamente não haverá reunião, 
mas que no próximo dia 20 
deste mês voltará ao plená-
rio da Casa para discussão e 
aprovação do relatório final.

“Não havia mais agenda-
mento a cumprir, nem tam-
bém depoimento de mais 
ninguém, por esse motivo 
deixamos o próximo encon-
tro para o dia do relatório 
mesmo”, alegou por telefone 
a vereadora Eliza Virgínia, ao 
explicar que o material acu-
mulado já tem sido suficiente 
para diversos encaminha-
mentos junto ao Ministério 
Público que ficará responsá-
vel pela segunda etapa dos 
trabalhos.

Eliza reconheceu e expli-
cou que realmente não tem 
sido fácil amarrar e encami-
nhar denúncias e acusações 

contras as empresas presta-
doras de serviço de internet, 
mas que essas coisas de algu-
ma forma precisarão constar 
porque o que existe mesmo 
em muitos casos é uma pés-
sima prestação do serviço.

“Seja por má-fé da em-
presa, seja por falta de edu-
cação digital do consumidor, 
muita coisa acaba acarretan-
do prejuízo e, como sempre, 
para o consumidor”, afirmou 
a vereadora, ao explicar que 
exemplo disso são casos de 
pessoas que contratam e pa-
gam serviço de 400 megas e 
acabam só recebendo 200, 
mas não sabe medir para re-
clamar”, disse.

A presidente das CPI 
disse que casos parecidos 
com esses são vários e que 
muitas vezes a empresa 
prestadora do serviço nem 
tem culpa sozinha porque, 
na residência do próprio 
consumidor, é que não há 
estrutura técnica e/ou de 
cobertura para a empresa 

cumprir o atendimento do 
serviço. “Mas isso precisa 
ficar esclarecido. Além do 
fornecimento, precisa haver 
também o lado da educação 
ou ao menos do devido es-
clarecimento ao consumi-
dor”, completou ela.

Ela lembrou que a Co-
missão Parlamentar de In-
quérito chegou a tratar disso 
em algumas reuniões com 
representantes da Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) e de empre-
sas como a Oi, Vivo, Tim e 
Claro e que, de certa forma, 
transformaram as discus-
sões em reuniões educativas 
que também acabou sendo 
um serviço prestado pela 
comissão.

“A transparência das in-
formações e a educação dos 
consumidores foram vistas 
como uma das melhores e 
mais importantes saídas 
para melhorar as relações 
de consumo e o índice de sa-
tisfação dos consumidores”.

Relatório da CPI da Banda 
Larga será votado no dia 20
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Vereadora Eliza Virgínia (PP) anunciou, ontem, que na próxima segunda-feira não haverá, novamente, reunião da CPI

Foto: CMJP

Transparência e educação digital

Relator ainda aguarda informações

No dia do seu depoimen-
to, o gerente de Interações 
Institucionais, Satisfação e 
Educação para o Consumo da 
Anatel, Fábio Koleski,“ che-
gou mesmo a frisar que mui-
tas vezes o consumidor não 
está devidamente informado 
sobre quais as características 
que a banda larga tem, não 
quando chega na casa dele, 
mas quando chega no com-
putador ou no celular que 
está conectado em uma rede 
Wi-Fi. Ele acrescentou que a 

Anatel tem trabalhado mui-
to com as operadoras para 
que elas informem melhor 
e não deixem os consumi-
dores com dúvida sobre se 
está pagando um serviço que 
realmente esteja recebendo.

“Especialmente no que 
se refere a velocidade, por-
que tudo isso vai gerando 
conflitos de consumo poste-
riores”, explicou.

Na mesma ocasião, Fá-
bio Koleski informou aos ve-
readores e especialmente à 

CPI que o Regulamento Geral 
de Direitos do Consumidor 
de Serviços de Telecomuni-
cações está passando por 
transformações para simpli-
ficar os contratos e ofertas 
desses serviços e que isso vai 
melhorar a vida do consumi-
dor. “Além disso, a Anatel tem 
cobrado das operadoras pla-
nos de ações.  A gente enten-
de que a obrigatoriedade de 
bem informar é de quem está 
oferecendo o serviço”, defen-
deu o gerente da Anatel.

Em entrevista também 
concedida ontem por te-
lefone, o relator da CPI da 
Banda Larga, vereador Odon 
Bezerra (Cidadania) disse 
que ainda está dependen-
do de alguns documentos e 
informações que solicitou 
no curso dos trabalhos da 
comissão, mas que conforme 
já prometeu no começo deste 
mês, vai fazer todo o esforço 
possível para não deixar o 
relatório para as atividades 
do ano que vem. “Creio que 
não ouviremos mais nin-
guém”, resumiu ele, ao com-
plementar que isso apesar de 
somente ontem ter recebido 
alguns contratos.

Ele também concordou 
plenamente com o fato de, 
independentemente de puni-
ções, um dos grandes méritos 
dessa CPI tem sido o de, atra-
vés de suas próprias reuniões, 
proporcionar momentos de 
educação e de esclarecimen-
to para o consumidor sobre 
os contratos e os serviços de 
internet de um modo geral.

Outro problema destaca-
do por ele tem sido a comple-
ta desorganização e poluição 
visual provocada pelo excesso 
de cabos e fios nas ruas da 
cidade. “Além das empresas 
que são autorizadas a utilizar 
a estrutura compartilhada 
dos postes, temos várias irre-

gulares. Pelo menos quanto a 
isso demos um encaminha-
mento que levou a Energisa 
e a Prefeitura iniciarem um 
plano piloto no Centro His-
tórico como forma de buscar 
solução posterior para toda 
a cidade”, pontuou Odon, ao 
observar que uma auditoria 
para identificar quem está 
autorizado ou não a utilizar os 
postes também já foi encami-
nhada graças essas reuniões 
da CPI.

“O que alguns depoimen-
tos chegaram a esclarecer é 
que existe problema de clan-
destino, mas que a maioria 
desses cabos soltos é de gran-
des operadoras”, completou.

Semana marcada por projetos
A semana na Câmara Municipal de 

João Pessoa foi marcada por apresenta-
ção de projetos interessantes, diferen-
ciados, para setores de pessoas com 
necessidades especiais ou destinados 
a questão ambiental. 

Um deles foi sugerido pelo verea-
dor Mikika Leitão (MDB), que apre-
sentou um projeto de lei prevendo a 
criação de uma central de empregos 
para pessoas com deficiência na Capi-
tal paraibana.

O projeto autoriza o Poder Execu-
tivo a criar, em âmbito da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Município, 
uma central para o público com defi-
ciência, com o objetivo de encaminhá
-las ao mercado de trabalho.

“É dever do Estado assegurar e 
promover, em condições de igualdade, 
o exercício dos direitos sociais e funda-
mentais das pessoas com deficiência. 
A criação da central visa garantir mais 
inclusão social e cidadania”, explicou 
Mikika.

Considera-se pessoa com deficiên-
cia aquela que tem impedimento de 
longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, que poder ter 
obstruído, por meio de barreiras, a sua 
participação plena e efetiva na socie-
dade em igualdade de condições com 
as demais pessoas.

Outro projeto que chamou a aten-
ção esta semana é de autoria do ve-

reador Marmuthe Cavalcanti (PSL), 
que sugere a criação do Programa Selo 
Sustentabilidade Ambiental do Municí-
pio de João Pessoa e institui o plano de 
incentivos públicos às organizações que 
produzem bens ou serviços ambiental-
mente sustentáveis. 

Em linhas gerais, a iniciativa bus-
ca o fortalecimento das práticas de 
sustentabilidade na capital, visando a 
promoção de um meio ambiente cada 
vez mais limpo, verde e saudável.

O projeto também quer promover 
o desenvolvimento sustentável do mu-
nicípio com relação ao atendimento 
de padrões de qualidade ambiental 
e promoção de instrumentos eficazes 
de controle da Gestão Ambiental na 
busca da ecoeficiência das empresas 
que atuam em seu território, direta ou 
indiretamente. 

“A criação do Selo Sustentabilidade 
Ambiental é essencial para garantir o 
padrão de qualidade ambiental previs-
to nas diretrizes da Política Ambiental 
do Município de João Pessoa, para 
identificar os empreendimentos públi-
cos e privados adotantes de práticas 
consideradas ambientalmente susten-
táveis, notadamente no que concerne 
aos seus respectivos sistemas de gestão 
ambiental, reaproveitamento e desti-
nação final de resíduos e rejeitos, que 
devem causar o mínimo de impacto 
possível”, justificou Marmuthe.

Cidadania não vai precisar de 
coligação, diz Ronaldo Guerra

LOA: emendas impositivas 
para mais dois municípios

O presidente da execu-
tiva estadual do Cidadania 
na Paraíba, Ronaldo Guer-
ra, disse ontem que, como 
o número de candidatos 
que cada agremiação deve 
lançar também está sendo 
reduzida, defende a tese 
de que o seu partido não 
precisa fazer coligação pro-
porcional para disputar as 
eleições de 2022. 

Para ele, o Cidadania tem 
condições de partir sozinho 
mesmo e que uma federali-
zação com outras legendas 

inviabilizaria alguns projetos 
políticos da legenda. “Defen-
do que a gente saia sozinho 
na proporcional porque, para 
deputado federal, cada par-
tido só precisará indicar 13 
candidatos, que correspon-
de somente ao total atual da 
bancada mais um”, disse.

A mesma matemática 
deve ser considerada para 
deputados federal, no caso 
36 mais 1, quantidade que 
segundo ele o Cidadania tam-
bém pode relacionar sozi-
nho. “Com outra legenda com 

obrigação de números iguais.
E muito mais complica-

do ainda, segundo Ronaldo 
Guerra, seria o Cidadania fa-
zer federação com mais três 
agremiações. “Só teríamos 
direito a três vagas para com-
por a chapa para deputado 
federal, o que seria complica-
do porque temos muita gente 
pretendendo se filiar e dispu-
tar”, disse ele, ao completar 
que, numa situação dessas, 
o Cidadania ficaria impren-
sado e numa saia justa para 
resolver essa situação. 

O deputado estadual 
Eduardo Carneiro confir-
mou e assinou convênios 
com as prefeituras das ci-
dades de Conde e Tacima 
para destinação de emen-
das impositivas para o 
exercício de 2022. Ao todo, 
serão destinados R$ 516 
mil para implantação do 
Centro de Atendimento ao 
Turista (CAT) e para a com-
pra de máquinas agrícolas.

 Além de Eduardo, 
participaram da assina-
tura a prefeita de Conde, 

Karla Pimentel, o prefeito 
de Tacima, Xató, e o secre-
tário executivo de Articu-
lação Municipal, Galego 
do Leite.

 No município de Con-
de, os recursos somam um 
total de R$ 366 mil e serão 
utilizados para o Centro 
de Atendimento ao Tu-
rista (CAT). “Conde tem 
grande potencial turístico 
e precisa de uma melhor 
estrutura para receber os 
visitantes. O CAT vai pro-
fissionalizar o turismo na 

região, sendo um espaço 
importante que reúne in-
formações e orientações”, 
afirmou  o deputado.

 Já para Tacima foram 
destinados R$ 150 mil 
para aquisição de máqui-
nas agrícolas. “Os equipa-
mentos visam beneficiar 
os agricultores do muni-
cípio. Tacima tem muita 
força na produção agrí-
cola e os equipamentos 
vão colaborar com o meio 
rural, geração de emprego 
e renda”, frisou.



Brasil

Novas regras sanitárias para entrada no país por via aérea, que valeriam neste sábado, serão adiadas por sete dias 

As novas regras sani-
tárias para entrada no país 
por via aérea, que passa-
riam a valer neste sábado 
(11), serão postergadas 
por sete dias e terão vali-
dade só a partir do próximo 
sábado, informou ontem 
a jornalistas o secretário 
executivo do Ministério 
da Saúde, Rodrigo Cruz. A 
decisão foi tomada após o 
ataque hacker sofrido pela 
pasta na manhã desssa sex-
ta-feira e será oficializada 
em portaria a ser publicada 
em edição extra do Diário 
Oficial da União (DOU).

Um ataque hacker tirou 
do ar ontem a plataforma 
ConectSUS, que armazena 
os dados de vacinação no 
país. Pelas novas regras es-
tabelecidas pelo governo, 
que agora devem entrar em 
vigor só no dia 18 de de-
zembro, quem não desejar 
fazer quarentena de cinco 
dias ao chegar ao Brasil de-
verá comprovar vacinação 
completa contra a Covid-19. 
Todos os viajantes, no en-
tanto, ainda devem apre-
sentar teste RT-PCR negati-
vo para o novo coronavírus 
feito 72 horas antes ou teste 
de antígeno negativo feito 
24 horas antes.

“Estive na Casa Civil. 

A gente vai postergar a vi-
gência da portaria que trata 
das fronteiras, em especial 
aqueles itens que falam 
sobre apresentação do cer-
tificado de vacinação ou 
cumprimento da quarente-
na”, disse Cruz em frente ao 
Ministério da Saúde. “Nosso 
objetivo é não prejudicar 
quem já está em viagem. 
Por precaução, vamos pu-
blicar uma portaria hoje 
postergando por sete dias 
o início da vigência das 
regras que estão postas”, 
acrescentou o secretário 
executivo, que, no entanto, 
não quis se estender sobre 
a invasão cibernética crimi-
nosa. “A gente não pode dar 
detalhes. PF e GSI estão in-
vestigando o caso”, limitou-
se a dizer.

Mais cedo, o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiro-
ga, garantiu que os dados 
da pasta armazenados nos 
sistemas não serão perdi-
dos com o ataque hacker.

Eduardo Gayer 
Agência Estado

Governo adia protocolos nas 
fronteiras após ataque hacker
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Queiroga diz que dados não serão perdidos

A Polícia Federal (PF) e o Ga-
binete de Segurança Institucional 
(GSI) foram acionados ontem 
para investigar o ataque hacker 
sofrido pelo Ministério da Saúde 
na madrugada. O ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, disse 
que os dados não serão perdidos 
e que atua para restabelecer o 
sistema. “É um prejuízo muito gran-
de. São pessoas criminosas, nós 
esperamos encontrá-las e punir 
exemplarmente. Mas esses dados 
não serão perdidos, o Ministério 
da Saúde tem todos os dados, é 
só uma questão de resgatar esses 
dados e colocá-los à disposição da 
sociedade”, afirmou o ministro à 
TV Globo em Belo Horizonte, onde 
cumpre agenda oficial.

A invasão tirou do ar dados 
de vacinação contra a covid-19 de 
usuários que acessam a plataforma 

ConecteSUS. Em Minas Gerais, 
onde visitou hospitais, Queiroga 
afirmou ainda que o “empenho 
total é para esses dados estarem 
disponíveis no mais curto prazo 
possível”.

O site do Ministério da Saúde 
foi invadido durante a madrugada 
e saiu do ar. Além do ConecteSUS, 
plataformas como o e-SUS Notifi-
ca e o Sistema de Informação do 
Programa Nacional de Imunização 
(SI-PNI) também foram atingidas. 
Um grupo identificado como Lap-
sus$ Group assumiu a autoria do 
ataque cibernético. Até as 10h30 
desta sexta, o site da Saúde não 
havia voltado ao ar.

Em nota, o Ministério da Saú-
de informou que o “incidente” 
comprometeu “temporariamente 
alguns sistemas da pasta”. “O 
Departamento de Informática do 
SUS (Datasus) está atuando com 
a máxima agilidade para o rees-
tabelecimento das plataformas”, 
afirmou a Saúde.

Ao tentar acessar o portal da 
pasta na madrugada, os usuários 
encontraram o recado: “Os dados 
internos dos sistemas foram copia-
dos e excluídos. 50 TB (Terabyte) de 
dados está (sic) em nossas mãos.” 
No topo da página, havia um 
aviso de “ransomware” (software 
intencionalmente feito para causar 
danos a um servidor). Ou seja, está 
tendo a restrição do acesso ao sis-
tema, infectado com uma espécie 
de bloqueio. Além disso, os res-
ponsáveis pediam para que fosse 
feito um contato através de uma 
conta do Telegram ou e-mail, “caso 
queiram o retorno dos dados”.

Nas redes sociais, há diversos 
relatos de pessoas preocupadas 
com o desaparecimento de seus 
dados no Conecte SUS. Ao tentar se 
conectar ao aplicativo, usuários se 
depararam com uma mensagem de 
erro e não conseguiram acessar os 
dados de vacinação da Covid-19, já 
que a plataforma é responsável por 
emitir o certificado de imunização.

Eduardo Rodrigues e
Julia Affonso
Agência Esdtado

O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou durante a 
Cúpula pela Democracia 
- evento virtual convoca-
do pelo presidente ame-
ricano, Joe Biden, com a 
presença de mais de 100 
líderes mundiais - que o 
mundo pode contar com 
o Brasil para fortalecer a 
democracia.

“Contem com o Brasil 
para contribuir com o for-
talecimento da democra-
cia no mundo, com pleno 
respeito à soberania e à 
independência das na-
ções”, disse Bolsonaro em 
vídeo gravado na quinta-
feira (9) e exibido aos lí-
deres nesa sexta-feira. A 
fala vem apenas três me-
ses após o presidente ter 
que publicar uma carta à 
nação para sinalizar com-
promisso com o Estado 
de Direito após fazer dis-
cursos de tom antidemo-
crático nos atos de 7 de 
Setembro.

No pronunciamento de 
ontem, Bolsonaro ainda pa-
rabenizou Biden, com quem 
já trocou farpas públicas, 
pela convocação da Cúpula. 
“É uma oportunidade de re-
novar, no mais alto nível, o 
compromisso comum com 
a democracia e combate à 
corrupção”, afirmou. “Te-
mos trabalhado com deter-
minação para forjar cultura 
de diálogo, liberdade e in-
clusão social”, acrescentou. 
O teor do discurso foi ante-
cipado ontem pelo Ministé-

rio das Relações Exteriores, 
como mostrou o Broadcast 
Político.

O presidente também 
ressaltou que o governo 
brasileiro valoriza o direi-
to à livre expressão. “In-
clusive na internet, algo 
essencial para com fun-
cionamento de uma de-
mocracia saudável. Valo-
rizamos o direito de todos 
de expressarem suas opi-
niões e de serem ouvidos”, 
afirmou, no momento em 
que vive uma nova tensão 
com o Supremo Tribunal 
Federal (STF) depois de 
o ministro Alexandre de 
Moraes abrir investiga-
ção contra a live em que 
o presidente fez uma falsa 
relação entre vacinas con-
tra Covid-19 e Aids.

De acordo com o che-
fe do Executivo, a prote-
ção aos direitos humanos 
é um valor inerente ao 
governo e orientador de 
políticas públicas no país. 
“Reafirmo nossa determi-
nação de proteger e res-
peitar direitos humanos e 
liberdades fundamentais”, 
sustentou Bolsonaro.

Bolsonaro promete
apoio à democracia
Eduardo Gayer
Agência Estado

Aprovado no Senado

Câmara vota novo Marco Legal das 
Ferrovias na próxima segunda-feira 

Relator do Marco Legal 
das Ferrovias na Câmara, o 
deputado Zé Vitor (PL-MG) 
apresentou na quinta-feira 
(9) seu parecer sobre o pro-
jeto sem alterar o texto apro-
vado em outubro pelo Sena-
do. Se os deputados derem 
aval ao projeto como está, a 
proposta poderá seguir di-
retamente para a sanção do 
presidente Jair Bolsonaro. A 
votação do projeto ficou para 
a próxima segunda-feira, 13.

A agilidade na análise 
pelos deputados é um fator 
importante para o governo. 
O Ministério da Infraestru-
tura conta com a aprovação 
do marco no Congresso para 
que não haja uma lacuna legal 
gerando insegurança aos pro-
jetos ferroviários já liberados 
por uma medida provisória 
editada em agosto.

Com prazo para vencer 
em fevereiro, a MP não será 
analisada pelos parlamenta-
res, que preferiram dar prio-
ridade ao projeto de lei discu-
tido no Senado desde 2018. 
Os textos têm o mesmo obje-
tivo: autorizar a construção 
de ferrovias privadas.

“A desburocratização, a 
abertura à competitividade e 
a aderência às regras de mer-
cado, características da auto-
rização, são elementos que 
possivelmente contribuirão 
para que o transporte ferro-
viário venha a ser uma alter-
nativa interessante para os 
investidores de longo prazo”, 
afirmou Zé Vitor no parecer.

Sem mudanças
O deputado já havia 

adiantado ao Estadão/Broad-
cast que enxergava o texto do 
Senado de forma positiva e 
avaliava não fazer alterações 
na proposta.

“Acredito sinceramente 
que o Brasil dá um passo im-
portante rumo ao desenvolvi-
mento de sua malha ferroviá-
ria, ao aumento da eficiência 
de sua logística e à melhoria 
da competitividade do setor 
produtivo. Esse marco legal 
representa um trampolim 
capaz de impulsionar nosso 
país a um novo patamar de 
geração de riquezas”,  disse o 
deputado em seu relatório.

Migração
O Marco Legal das Fer-

rovias também prevê si-
tuações em que as atuais 
concessionárias de trilhos 
poderão migrar para o novo 
modelo de operação. As em-
presas que administram con-
cessões hoje poderão pedir 
ao governo a adaptação do 
contrato para o regime de 
autorização, primeiramente, 
quando um traçado liberado 
por esse novo modelo entrar 

em operação e gerar concor-
rência no mercado.

Há ainda uma segun-
da possibilidade. Por ela, a 
migração poderá acontecer 
quando a concessionária (ou 
integrante do mesmo grupo 
econômico) expandir a exten-
são ou a capacidade da ferro-
via que opera, para atender 
ao mesmo mercado, em pelo 
menos 50%. Na prática, a em-
presa esticará via autorização 
a malha que já administra, 
passando a operar ambos os 
trechos sob o novo modelo

Outro destaque do 
projeto é relativo a ferro-
vias abandonadas ou subu-
tilizadas. O texto autoriza 
o governo a promover um 
chamamento público para 
saber se há algum investidor 
interessado em obter autori-
zação para explorar trechos 
ferroviários não implanta-
dos, ociosos ou em processo 
de devolução ou desativação.

Amanda Pupo
Agênci a Estado

É uma 
oportunidade de 

renovar, no mais alto 
nível, o compromisso 

comum com a 
democracia e combate 

à corrupção 

Um ataque hacker 
tirou do ar ontem a 

plataforma ConectSUS, 
que armazena os 

dados do processo de 
vacinação no país

Foto: Agência Brasil

Ministro afirmou que a PF e o GSI foram 
acionados para investigar o ataque hacker 
sofrido pelo Ministério da Saúde
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Trabalhadores terão até 15 de março de 2022 para se imunizar contra a Covid-19, caso contrário não poderão trabalhar

Profissionais de saúde alemães 
são obrigados a tomar vacina
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Agência Brasil/RTP  

Os deputados alemães 
aprovaram ontem uma lei que 
obriga os profissionais de saú-
de a receber a vacina contra a 
Covid-19, um primeiro passo 
antes da ampliação da obriga-
toriedade ao restante da popu-
lação do país, prevista para o 
início de 2022.

O projeto de lei, que visa 
proteger grupos particularmen-
te vulneráveis, foi aprovado por 
ampla maioria no Bundestag 
(câmara baixa do Parlamento 
alemão), onde os sociais-de-
mocratas (SPD), os Verdes e os 
liberais (FDP), as forças políticas 
que integram a nova coligação 
governamental, têm a maioria 
parlamentar.

A medida foi aprovada com 
571 votos a favor e 80 contra. 
Todos os que trabalham em hos-
pitais e lares devem estar vaci-
nados ou curados da Covid-19.

A medida também se aplica 
aos funcionários de estabeleci-
mentos de acolhimento de pes-
soas com deficiência, de ambu-
latórios, consultórios médicos, 
serviços de socorro ou centros 
socioeducativos.

O projeto diz que os profis-
sionais de saúde têm “respon-
sabilidade especial” porque 
estão “em contato próximo e 

intensivo com grupos de pesso-
as com alto risco de infecção e 
de doenças graves ou fatais”. Os 
funcionários visados pela nova 
medida terão até 15 de março 
de 2022 para comprovar a vaci-
nação completa, caso contrário 
não poderão trabalhar.

Vários estabelecimentos 
da área da saúde, em particular 
os lares de idosos nos estados 
federados da Saxónia-Anhalt e 
de Brandemburgo, tornaram-
se, nas últimas semanas, focos 
importantes de contágio, com 
alto número de mortes. 

A cadeia de contágio pelo 
novo coronavírus é desencadea-
da, às vezes, por um funcionário 
não vacinado, o que reabriu o 
debate sobre a vacinação obri-
gatória para todos. Os profissio-
nais de saúde estão, em média, 
mais vacinados (quase 90%) em 
relação à população em geral 
(69,3%), de acordo com o Ins-
tituto Robert Koch (RKI).

Com a decisão, a Alemanha 
junta-se a outros países euro-
peus como França, Itália, Grécia 
ou Reino Unido, que já incluíram 
na lei a vacinação obrigatória 
para os profissionais de saúde. 

Atingida por uma nova 
onda de casos de Covid-19, as 
autoridades da Alemanha já 
manifestaram vontade de ir 
mais longe e impor novas me-

didas. O novo chanceler alemão, 
Olaf Scholz, pretende pedir ao 
Parlamento que vote, até o fim 
do ano, a obrigatoriedade de 
vacinação que, caso aprovada, 
poderá entrar em vigor em fe-
vereiro ou março.

Pesquisa divulgada ontem 
mostra que 68% dos alemães 
são favoráveis à vacinação obri-

gatória para todos os adultos, 
número que está aumentando. 

No entanto, as autoridades 
alemãs temem que a medida 
desperte a raiva dos opositores 
às restrições sanitárias, mobili-
zados desde o início da pande-
mia de Covid-19 no país. O novo 
ministro da Saúde alemão, Karl 
Lauterbach, alertou ontem que 

multas para quem se recusar a 
ser vacinado serão “inevitáveis”.

A Covid-19 provocou pelo 
menos 5,28 milhões de mortes 
em todo o mundo, entre mais 
de 267,88 milhões de infecções 
pelo novo coronavírus registra-
das desde o início da pandemia, 
segundo o mais recente balanço 
da agência France-Presse.

Uma nova variante, a Ômi-
cron, classificada como “preocu-
pante” pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), foi registrada na 
África Austral, mas desde que as 
autoridades sanitárias sul-afri-
canas deram o alerta, em 24 de 
novembro, foram notificadas in-
fecções em pelo menos 57 países 
de todos os continentes. 

Na América Latina

Migrantes venezuelanos 
serão 8,9 milhões em 2022
Agência Brasil/RTP

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) alertou 
na última quinta-feira que 
até o fim de 2022 haverá 
8,9 milhões de migrantes 
e refugiados venezuelanos 
radicados em 17 países da 
América Latina, superando 
os atuais 6 milhões.

O alerta foi feito por 
Eduardo Stein, representante 
especial conjunto da agên-
cia da ONU para refugiados 
(Acnur) e da Organização 
Internacional das Migra-
ções (OIM), no lançamento 
do Plano Regional de Respos-
ta a Refugiados e Migrantes 
(RMRP). O plano prevê que 
serão necessários US$ 1,79 
milhão para apoiar os vene-

zuelanos que escaparam da 
crise política, econômica e 
social em seu país.

Segundo Stein, o nú-
mero inclui “6 milhões de 
pessoas venezuelanas no 
destino, mais 1,9 milhão em 
movimentos pendulares e 
quase 1 milhão de retorna-
dos colombianos”.

“Estima-se que 8,4 mi-
lhões de pessoas vão neces-
sitar de assistência, incluin-
do 2 milhões de integrantes 
das comunidades de acolhi-
mento. Trata-se de um forte 
aumento de pessoas com 
necessidades, em compa-
ração com anos anteriores. 
É também um reflexo dos 
crescentes desafios que en-
frentam tanto os refugiados 
e migrantes da Venezuela 

quanto as comunidades de 
acolhimento”, acrescentou.

O representante da ONU 
disse ainda que 3,8 milhões 
de venezuelanos vão receber 
assistência direta do RMRP 
2022, programa que alcançou 
o número sem precedentes 
de 192 associados, entre eles 
23 organizações da diáspora 
venezuelana, dirigidas por re-
fugiados e migrantes, assim 
como 117 organizações não 
governamentais (ONGs).

Segundo Eduardo Stein, o 
programa prevê fortalecer os 
processos de reconhecimen-
tos de títulos acadêmicos e 
certificações profissionais, 
meios de subsistência, gera-
ção de recursos e a execução 
de programas de coesão social 
para combater a xenofobia.

Acidente com caminhão 
no México deixa 53 mortos
Agência Brasil/RTP 

Pelo menos 53 migrantes 
morreram e 59 ficaram feridos 
em acidente com um caminhão 
de mercadorias no sul do México, 
na última quinta-feira.

De acordo com a Proteção 
Civil do estado de Chiapas, onde 
ocorreu o acidente, as vítimas 
são da vizinha Guatemala.

O acidente aconteceu perto 
de Tuxtla Gutierrez, capital do 
estado sulista de Chiapas, que 
faz fronteira com a Guatemala.

Os migrantes viajavam 
amontoados no reboque de um 
caminhão, de acordo com as 

informações iniciais dadas pela 
Proteção Civil. O veículo, que 
trafegaria com excesso de velo-
cidade, capotou numa curva e 
bateu contra um muro, relataram 
testemunhas à Proteção Civil.

O caminhão transportava 
“mais de 100 pessoas de várias 
nacionalidades”, disse a Comis-
são Nacional dos Direitos Hu-
manos (CNDH) na Cidade do 
México, em nota.

“De acordo com testemu-
nhos de sobreviventes, a maioria 
é da Guatemala”, afirmou o di-
retor regional da Proteção Civil, 
Luis Manuel Garcia.

Bombeiros e ambulâncias 

foram enviados em massa para 
o local do acidente. Os feridos 
foram transportados para hos-
pitais privados e públicos da 
região. O estado de Chiapas é 
porta de entrada para migrantes 
procedentes da América Central, 
principalmente de Honduras e El 
Salvador, na esperança de chega-
rem aos Estados Unidos.

O transporte em caminhões 
é um dos métodos habituais utili-
zados pelos migrantes. Acidentes 
com veículos pesados de merca-
dorias que transportam pessoas 
são comuns no sul do México, 
onde ocorrem operações de trá-
fico de migrantes.

Na Alemanha, os profissionais de saúde estão, em média, mais vacinados (quase 90%) em relação à população em geral (69,3%), de acordo com o Instituto Robert Koch 

Foto: Agência Brasil
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Boletim divulgado pelo BC mostrou que pessoas físicas e jurídicas do Estado realizaram mais operações bancárias 

A oferta de crédito na Pa-
raíba subiu durante o terceiro 
trimestre deste ano. Segundo 
o Boletim Regional do Ban-
co Central do Brasil (BC), na 
região Nordeste, a evolução 
dos empréstimos, tanto para 
o segmento de pessoa física 
quanto para pessoas jurídi-
cas (PJ), está relacionada à 
flexibilização do isolamento 
social. Diante desta tendên-
cia, as empresas paraibanas 
aproveitaram o período de 
julho a setembro de 2021 
para investir na indústria de 
produção de bens.

No Estado, o aumento 
da oferta de crédito para pes-
soas jurídicas foi destaque 

nesta edição do boletim, que 
trimestralmente gera o pa-
norama da economia nacio-
nal. Segundo o documento, a 
variação das operações deste 
segmento chegou a 7,7%, no 
período um resultado supe-
rior à movimentação regional 
(referente a 5,3% em todo o 
Nordeste) e também nacional 
(3,6% superior ao resultado 
anterior). Na mesma direção, 
o crédito para o ambiente em-
presarial também foi maior, 
com saldo acumulado neste 
tipo de transação de R$ 34,64 
bilhões, R$ 1,74 bilhão a mais 
que no trimestre anterior.

Para o professor de fi-
nanças do Instituto Federal 
da Paraíba, Odilon Saturnino, 

o último trimestre foi favorá-
vel às operações de crédito 
por conta do elo ‘oferta-de-
manda’. Segundo Saturnino, o 
aumento da procura por pro-
dutos e serviços fez com que 
houvesse aumento da taxa 
básica de juros, a Selic (atual-
mente em 9,25%), mesmo as-
sim o mercado de crédito foi 
favorecido.

Odilon nota que, no cená-
rio paraibano, o aumento da 
procura por crédito para PJ se 
deve ao incentivo de bancos 
que oferecem empréstimos 
com condições mais saudá-
veis, como o Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e o 
Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB). “Esses bancos atuam 
fortemente na Paraíba, con-
tribuindo para essa elevação 
do crédito. Mas nós devemos 
observar também a elevação 
que decorre do crédito livre 
normalmente”, diz Saturnino, 
ao lembrar que este crédito é 
voltado tanto para operações 
de curto prazo, como para o 
capital de giro das empresas.

Com relação às inicia-
tivas para capital de giro, o 
boletim informa que o crédito 
jurídico se expandiu em refle-
xo ao fomento oferecido pelo 
Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte (Pro-
nampe).

Devido à melhora no se-
tor empresarial, o saldo de 
crédito do Sistema Financeiro 
Nacional (SFN) subiu duran-
te o terceiro trimestre deste 
ano para todas as regiões do 
Brasil. A informação também 
foi divulgada no Boletim Re-
gional do BC e aponta para 
uma melhora no cenário não 
apenas da economia paraiba-
na, mas de todo o Nordeste. 
Ainda segundo o boletim, a 
tendência é que a região Nor-
deste tenha a atividade impul-
sionada por serviços voltados 
ao entretenimento familiar e 
ao setor de transportes. 

Carol Cassoli 
Especial para A União

Banco Central registra alta na 
oferta de crédito na Paraíba

Em matéria de economia do setor público 
é quase uma unanimidade a assertiva de 
que o sistema fiscal brasileiro é ineficiente, 
iníquo e complexo. Considerando as três bases 
de incidência econômicas da tributação – 
consumo, renda e propriedade – a de maior 
participação na Carga Tributária Bruto (CTB) 
é o consumo, esta base contribui com 50% do 
total arrecadado dos agentes econômicos no 
país (pessoas físicas e jurídicas).

Em países desenvolvidos, a tributação 
sobre a renda e a propriedade contribui com 
50% da carga fiscal. O consumo contribui 
com apenas 20% e as contribuições sobre a 
folha de salário entram com 30% - essa é uma 
média dos países da OCDE.

Na contramão do mundo civilizado, 
a CTB brasileira é composta por 50% dos 
impostos sobre o consumo, 30% sobre 
a folha de salário e 20% sobre a renda 
e a propriedade. Ao subverter aspectos 
elementares da tributação, o sistema fiscal 
brasileiro apresenta-se regressivo, indicando 

que aqueles que possuem menor renda 
suportam financeiramente uma maior 
parcela dos tributos. De imediato, dos três 
critérios normativos da tributação – eficiência 
econômica, equidade e simplicidade fiscal – os 
dois primeiros são prejudicados pela ausência 
de progressividade (em síntese: quem ganha 
mais paga mais) ou capacidade de pagamento, 
nos termos reclamada por Adam Smith, em 
‘A Riqueza das Nações’ (1776), onde quem 
ganha mais paga mais.

O terceiro critério normativo, e não 
menos importante, respeita à simplicidade 
quanto ao pagamento e cumprimento das 
obrigações principal e acessórias. 

Apesar da Lei Complementar nº 
87/1996, também chamada de Lei Kandir, 
instituir normas gerais sobre o Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual, Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS), que os Estados-
membros e o Distrito Federal (entes 

subnacionais) devem respeitar na tentativa 
de um mínimo de harmonização da legislação 
do ICMS, o país convive  com 27 (vinte e 
sete) legislações distintas, com alíquotas 
distintas, isenções e reduções de base de 
cálculo distintas e, ainda uma série de regimes 
especiais de tributação, (destinados à atração 
de empresas e plantas e plantas industriais 
ocasionando a maléfica “guerra fiscal”). Isto 
compromete a simplicidade fiscal.

A Reforma Tributária anunciada e que 
deve ser em breve submetida ao crivo do 
parlamento, materializa-se em duas propostas 
ou projetos de emenda constitucional 
(PEC): a da Câmara Federal (45/2019) e a 
do Senado Federal (110/2019). Nas duas 
propostas, a novidade primeira é a instituição 
do IBS (Imposto sobre Bens de Serviços) 
em substituição a vários outros impostos, 
inclusive do ICMS. 

Com a instituição do IBS, a desejabilidade 
dos legisladores tributários (deputados 
federais e senadores da república) consiste 

na simplificação da tributação sobre o 
consumo, para que se ponha um ponto final à 
famigerada “guerra fiscal”.

Como ponto principal para mitigar a 
complexidade da tributação sobre o consumo 
no país, as duas PECs pretendem uniformizar 
os procedimentos de tributação, arrecadação 
e fiscalização do IBS, por meio de uma lei 
complementar. Com esta lei federal será 
instituído um órgão regulador ou Super Fisco 
(45/2019) ou comitê gestor (110/2019). 

Não obstante, a uniformização 
regulatória da tributação do IBS eliminará 
discrepâncias anteriores, que atualmente 
atingem o ICMS e o ISS, este último de 
competência municipal. A partir da unificação 
da tributação sobre o consumo, a tendência 
é que o IBS se aproxime do IVA europeu. 
Tal mudança, afetará os atos fiscalizatórios, 
uma vez que o arcabouço jurídico-tributário 
do IBS passará a ser um só para todos os 
entes federados subnacionais (estados e 
municípios).

Reforma fiscal e tributação sobre o consumo
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Ibovespa 

0,72%
R$ 5,614

0,89%
R$ 6,350

0,96%
R$ 7,443

1,37%
107.751 pts

Maior inadimplência em empréstimos pessoais
O terceiro trimestre registrou, 

ainda, o crescimento do número 
de inadimplentes no Nordeste. Em 
toda a região, o número de deve-
dores superou 3,5%. Para o profes-
sor de finanças, Odilon Saturnino, 
este movimento ocorre como res-
posta ao aumento da procura por 
ofertas de crédito pessoais, pois, 
os empréstimos responsáveis pela 

alta não são, de fato, as melhores 
opções para a população. “Cartão 
de crédito à vista e crédito consig-
nado são as modalidades em que 
se concentrou a evolução deste 
trimestre. No entanto, não são 
operações de longo prazo”, afirma 
Saturnino.

Em comparação com oferta de 
crédito regional para os cidadãos, o 

Boletim Regional demonstrou que, 
no panorama empresarial, as ati-
vidades que conduziram os resul-
tados do terceiro trimestre foram o 
comércio, os serviços industriais de 
utilidade pública (SIUP) e os demais 
serviços oferecidos pelo segmento. 
Ao fim do período de análise, por 
exemplo, o comércio tinha estoque 
relativo a R$ 41.206 milhões.

Momento aponta para a renegociação de dívidas
Analisando não apenas o ce-

nário regional, mas levando em 
consideração o contexto estadual, 
o professor Odilon afirma que, 
diante dos resultados do boletim (e 
do panorama econômico nacional), 
é hora da população renegociar 
suas dívidas. “É importante con-
verter dívidas mais onerosas, como 
as do próprio cartão de crédito. 
Revisitar dívidas pelo atraso de 
faturas, convertê-las em crédito 

pessoal (principalmente consigna-
do, que tem uma taxa mais baixa) 
e se apropriar desse contexto mais 
favorável de aumento do crédito”, 
aconselha. 

Saturnino sugere que, neste 
momento, as pessoas aproveitem 
para converter dívidas mascaradas 
em dívidas realmente quitáveis. O 
professor destaca que, a fim de evi-
tar novas dívidas, o planejamento 
e a educação financeira são funda-

mentais no dia a dia do paraibano.
“A gente sabe que, diante da 

retração que houve na pandemia, 
a população está voltando às com-
pras. Por isso as pessoas precisam 
fazer seu orçamento e controlá-lo. 
Isso tendo em vista que as pessoas 
estão se endividando mais no curto 
que no longo prazo, em busca de 
crédito emergencial, como é o caso 
do crédito pessoal. Planejamento 
é importante”, finaliza Saturnino. 

Foto: Evandro Pereira

Paraibanos aproveitaram mais 
a disponibilidade dos produtos 
bancários no início do segundo 
semestre do ano, verificou o BC

Variação das operações 
de crédito no segmento 

pessoa jurídica no Estado 
no terceiro trimestre

7,7%



Economia

Taxa acumulada pelo IPCA em 12 meses acelerou de 10,67% em outubro para 10,74% no mês passado, segundo o IBGE

A alta de 0,95% registrada 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) em no-
vembro foi o maior resultado para 
o mês desde 2015, quando subiu 
1,01%, informou ontem o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Em novembro de 2020, o 
IPCA ficou em 0,89%.

O resultado de novembro de 
2021 fez também a taxa de infla-
ção em 12 meses atingir o maior 
patamar desde novembro de 2003, 
quando estava em 11,02%.

A taxa acumulada pelo IPCA 
em 12 meses acelerou de 10,67% 
em outubro para 10,74% em no-
vembro, ante uma meta central de 
3,75% perseguida pelo Banco Cen-
tral este ano.

Segundo o IBGE, a taxa acumu-
lada pela inflação no ano ficou em 
9,26%. Com isso, o IPCA também 
está bem acima do teto da meta 
para este ano, que é de 5,25%.

Impacto do transporte
Os gastos das famílias com 

transportes passaram de uma ele-
vação de 2,62% em outubro para 
3,35% em novembro, um impacto 
de 0,72 ponto porcentual sobre a 
taxa de 0,95% registrada pelo IPCA 
no último mês. A principal pres-
são partiu da gasolina, com alta de 
7,38% em novembro, o maior im-
pacto individual no índice do mês, 
de 0,46 ponto porcentual (p.p.).

Nos últimos 12 meses, a ga-
solina ficou 50,78% mais cara. Em 
novembro, houve altas também 
nos preços do etanol (10,53%), 
óleo diesel (7,48%) e gás veicular 
(4,30%).

Os automóveis novos subiram 
2,36%, enquanto os automóveis 
usados aumentaram 2,38%, e as 
motocicletas, 1,29%.

As passagens aéreas recuaram 
6,12%, após as altas de 28,19% em 
setembro e 33,86% em outubro.

O ônibus urbano diminuiu 
0,05%, em decorrência da redução 
de 12,50% nos preços das passa-
gens em Rio Branco desde 27 de 
outubro.

Entre os cinco principais im-
pactos sobre o IPCA de novembro, 
quatro são do grupo transportes: 
gasolina (0,46 p.p.), etanol (0,10 
p.p.), automóvel novo (0,07 p.p.), 
energia elétrica (0,06 p.p.) e auto-
móvel usado (0,05 p.p.).

Daniela Amorim 
Agência Estado

Inflação de novembro atinge 
maior patamar desde 2015
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João Pessoa recebe novo espaço de 
shopping, empresarial e residencial

A cidade de João Pessoa ganha-
rá novo espaço shopping, empresa-
rial no setor de saúde e residencial, 
no bairro de Manaíra. Com modelo 
único na cidade e na região do Nor-
deste, o Omni reúne em uma mesma 
edificação três tipos de empreendi-
mentos, utilizando o conceito mixed 
use, que agrupa utilidades essenciais 
da vida em metrópole.

O projeto é uma iniciativa da Ho-
fmann Station e da construtora Mas-
sai e tem previsão para o início das 
obras no começo de 2022, contando 
com a criação do arquiteto Léo Maia, 
interiores da arquiteta Lana Débo-
ra, paisagismo da arquiteta Patrícia 
Lago e consultoria especializada da 
ProMedical e de Fernanda Ventura. 

“Uma grande vantagem em re-
lação a outros empreendimentos 
mistos é que apesar de estarem jun-
tas, as áreas não são interligadas. 
A parte residencial, a comercial e o 
shopping têm acessos separados, 
estacionamentos distintos, com en-

tradas por diferentes vias, e áreas 
comuns próprias, que atendem a 
necessidades pontuais dos seus ha-
bitantes e frequentadores”, explicou 
Matheus Hofmann, head de desen-
volvimento da Hofmann Station.

O modelo é tendência e prome-
te contemplar diversas áreas nas 
instalações do complexo imobiliá-
rio, incluindo um polo médico-hos-
pitalar, podendo abrigar além de 
consultórios  e clínicas um hospital 

dia, farmácias, lojas especializadas 
em produtos de saúde, laborató-
rios de análises clínicas e centros 
de imagens. Além de ser um es-
paço para atendimentos médicos, 
o Omni será um lugar para fazer 
compras, com lojas que vão de uma 
rua a outra, possibilitando que as 
pessoas caminhem por dentro do 
empreendimento enquanto anda 
pelo bairro, faz uma refeição ou vi-
sita os estabelecimentos. Na parte 
exterior, o passeio público terá ex-
tensão de 270 metros, com acesso a 
idosos, cadeirantes e crianças. 

Residencial
O espaço terá uma área de mo-

radia voltada para quem quer viver 
perto dos serviços essenciais para 
o cotidiano com o conforto da área 
nobre e proximidade com a praia 
que há na orla da capital paraiba-
na. As áreas não são interligadas, o 
que garante a privacidade de quem 
mora no local.

Apesar de dividirem a mesma 
área, os ambientes não são 

interligados, o que permite a 
privacidade dos moradores

Conceito

A partir do próximo ano, 
empresas que ofertam serviços 
por telemarketing ativo deverão 
exclusivamente utilizar o código 
0303. A regra foi estabelecida pela 
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) ontem. O órgão 
afirma que a padronização será 
uma ferramenta importante para 
o consumidor na identificação das 
chamadas de telemarketing. De 
acordo com a Anatel, o telemarke-
ting ativo é a prática de oferta de 
produtos ou serviços por meio de 
ligações ou mensagens telefônicas, 
previamente gravadas ou não.

As prestadoras de telefonia 
móvel terão prazo de 90 dias para 
implantar as novas normas, pe-
ríodo que será de 180 dias para 
as operadoras de telefonia fixa. O 
código 0303 será de uso exclusivo 
e obrigatório para atividades de 
telemarketing ativo e as redes de 

telecomunicações deverão permi-
tir a identificação clara, no visor 
do aparelho do usuário, desse nú-
mero, informa a Anatel.

Além disso, para o consu-
midor que fizer a solicitação, as 
operadoras precisarão realizar o 
bloqueio preventivo de chamadas 
originadas de telemarketing ativo.

Outra novidade está relacio-
nada à responsabilidade das pres-
tadoras pela utilização adequada 
dos recursos de numeração, já que 
ficará a cargo dessas empresas o 
emprego de meios tecnológicos 
que coíbam o uso fora das regras 
estabelecidas pela Anatel.

“Com isso, a Anatel espera 
abrir mais uma frente no combate 
ao uso indiscriminado das redes 
de telecomunicações para a oferta 
indesejada de produtos e serviços”, 
informa a agência. Ainda segundo 
a Anatel, a nova regra foi aprovada 
após processo de consulta pública 
- realizado entre agosto e setem-
bro deste ano.

Telemarketing terá código 
exclusivo de identificação
Amanda Pupo
Agência Estado

“Você no Azul”

Clientes da Caixa Econômica podem 
negociar dívidas em atraso até dia 30

A ação Você no Azul 
2021 da Caixa Econômica 
Federal registrou até a últi-
ma terça-feira (7), um total 
de R$ 3 bilhões em dívidas 
liquidadas, com a regulari-
zação de 405.574 contratos 
comerciais de mais de 304 
mil clientes pessoas físicas 
e jurídicas.

A ação tem o objetivo 
de renegociar dívidas de 
clientes do banco que estão 
em atraso. A previsão de 
encerramento da campa-
nha é no dia 30 de dezem-
bro. Os descontos podem 
chegar a até 90% do valor 
da dívida, e as condições 
variam conforme o perfil 
do crédito contratado e do 
atraso.

De acordo com a Cai-
xa, são mais de 3,6 mi-

lhões de pessoas físicas e 
350 mil empresas que ain-
da têm a oportunidade de 
regularizar suas dívidas.

Canais de atendimento
Os clientes podem ne-

gociar suas dívidas por meio 
dos sites www.caixa.gov.br/
negociar e www.negociardi-
vidas.caixa.gov.br; pelos te-
lefones 4004 0104 (capitais) 
e 0800 104 0104 (demais 
regiões), opção 5; e WhatsA-
pp, pelo número 0800 104 
0104, opção 3. As condições 
também estão disponíveis 
no Twitter e pelo Messenger 
do Facebook.

Os clientes podem 
também procurar unidades 
lotéricas para quitação de 
valores até R$ 5 mil, infor-
mando o CPF e a intenção 
de pagamento da dívida 
Você no Azul.

Agência Brasil

Termina no dia 21 de de-
zembro o prazo para as empre-
sas optantes do Simples Nacio-
nal (inclusive optantes Simei), 
que estão com irregularidade no 
cadastro da inscrição estadual 
(Inscrição Estadual Cancelada), 
realizem a regularização. 

A Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB) publicou um 
Edital, no Diário Oficial Eletrôni-
co (DOE-Sefaz), com o processo 
de exclusão de 2.849 empresas 
optantes do Simples Nacional 
(inclusive optantes Simei) com 
irregularidade no cadastro da 
inscrição estadual (Inscrição 

Estadual Cancelada). 
Se a empresa não realizar a 

regularização até o dia 21 de de-
zembro, a exclusão do Simples 
Nacional será definitiva, com 
efeitos a partir de 1º de janeiro 
o próximo ano. Vale ressaltar 
que sendo excluída a matriz, ou 
quaisquer de suas filiais, todos 
os demais estabelecimentos são 
excluídos do Simples Nacional. 

Essas empresas com irregu-
laridades precisam procurar a 
repartição fiscal do seu domicí-
lio tributário e realizar a regula-
rização da Inscrição Estadual ou 
impugnar o Termo de Exclusão.  

No Estado, há cinco Centros de 
Atendimento ao Cidadão (CAC), 
antigas Recebedorias de Renda, 
e 15 Unidades de Atendimento 
ao Cidadão (UAC), antigas Cole-
torias. 

Onde regularizar
Os Centros de Atendimento 

ao Cidadão (CAC) estão localiza-
dos nas sedes das cinco gerên-
cias regionais da Sefaz-PB: João 
Pessoa, Campina Grande, Guara-
bira, Patos e Sousa, enquanto as 
15 Unidades de Atendimento ao 
Cidadão (UAC) estão localizadas 
nas cidades de Cabedelo, Santa 

Rita, Mamanguape, Alhandra, 
Itabaiana, Araruna, Areia, Solâ-
nea, Picuí, Monteiro, Santa Lu-
zia, Itaporanga, Catolé do Rocha, 
Pombal e Cajazeiras. 

Link do Diário Oficial
O empresário ou represen-

tante da empresa pode consul-
tar o Edital no Sefaz virtual com 
a lista das inscrições que foi 
publicada no Diário Oficial Ele-
trônico do dia 12 de novembro. 
Também é possível realizar a 
consulta por meio do link da Se-
faz (https://www.sefaz.pb.gov.
br/servirtual/).

Prazo para regularização de empresas do 
Simples Nacional segue até próximo dia 21 

Segundo a Caixa Econômica, mais de 3,6 milhões de pessoas possuem dívidas com o banco atualmente

Foto: Marcus Antonius



Diversidade

Instrução Normativa facilita a negociação imobiliária de terras indígenas em processo de demarcação no Estado

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) na Paraíba entrou, 
na quinta-feira, (9) com pedi-
do de liminar, por meio de uma 
ação civil pública, solicitando à 
Justiça a suspensão dos efei-
tos da Instrução Normativa nº 
9/2020 da Fundação Nacional 
do Índio (Funai) que facilita a 
negociação imobiliária de ter-
ras indígenas em processo de 
demarcação no Estado parai-
bano, afetando diretamente os 
territórios onde vivem os po-
vos Potiguaras de Monte-Mor, 
nos municípios de Marcação 
e Rio Tinto, e os povos Tabaja-
ras, no município de Conde. 

Na prática, a instrução 
normativa da Funai permi-
te que áreas territoriais in-
dígenas sejam ocultadas no 
Sistema de Gestão Fundiária 
(Sigef) – que funciona como 
uma base de dados referentes 
a limites de imóveis rurais e 
é administrado pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária (Incra) para a 
transferência de propriedade 
de terras. 

De acordo com a ação, 

assinada pelo procurador da 
República, José Godoy Bezerra 
de Sousa, a instrução norma-
tiva da Funai “viola a publici-
dade e a segurança jurídica ao 
desconsiderar por completo 
terras indígenas delimitadas, 
terras indígenas declaradas 
e terras indígenas demarca-
das fisicamente”, além dos 
territórios interditados, “com 
restrição de uso e ingresso de 
terceiros”.

Além da nulidade da ins-
trução normativa, o MPF pede 
que sejam incluídos e manti-
dos tanto no Sigef quanto no 
Sistema de Cadastro Ambien-
tal Rural (Sicar) de todas as 
terras indígenas do Estado 
da Paraíba, inclusive aquelas 
que ainda estão em processo 
de demarcação, a fim de com-
bater os riscos de conflitos 
fundiários e socioambientais, 
bem como evitar o aumento 
da vulnerabilidade dos povos 
originários. 

O MPF também reco-
mendou à Prefeitura de 
Conde que não autorize a 
realização de construções e 
empreendimentos, públicos 
ou privados, no território dos 
povos Tabajaras, suspenden-

Ítalo Arruda 
Especial para A União

MPF pede suspensão na PB 
de efeitos de ação da Funai

Edição: J. N. Ângelo      Editoração: Joaquim Ideão
João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 11 de dezembro de 2021     |     A UNIÃO       19

do imediatamente possíveis 
licenciamentos já concedidos 
para intervenção dentro da-
quele território. 

A recomendação pede 
ainda que seja informado ao 
MPF, no prazo de até 30 dias, 

quais são os empreendimen-
tos já licenciados ou que ainda 
estão em processo de licen-
ciamento dentro do território 
indígena. Conforme o MPF, a 
medida é necessária não só 
para preservar estas áreas, 

mas também  para manter os 
costumes, crenças e tradições 
destes povos.

“Vale salientar que é dever 
de todos os órgãos públicos 
cumprir o que está na Consti-
tuição [Federal de 1988], e ela 

estabelece que as terras indí-
genas devem ser mantidas, 
preservadas e demarcadas 
para que os povos indígenas 
tenham acesso e possam delas 
usufruir”, destacou o procura-
dor José Godoy, autor da ação 
e da recomendação.

A reportagem de A 
União tentou contato com 
o Incra na Paraíba, mas o 
órgão não respondeu aos 
questionamentos e orientou 
que a Funai fosse contactada 
para mais esclarecimentos. 
A Funai, no entanto, até o fe-
chamento desta edição não 
se pronunciou. A Prefeitura 
de Conde informou que está 
verificando a situação junto 
à Secretaria de Planejamento 
e, em breve, se posicionará 
oficialmente.

Índios Potiguaras, dos municípios de Rio Tinto e Marcação, e Tabajaras, de Conde, serão afetados com a decisão

Foto: Secom-PB

Na Usina Cultural Energisa

Editora A União está na Festa do Livro Internacional

A Editora A União, que 
integra a Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC), está 
participando da Festa do Livro 
Internacional da Paraíba (Flit) 
2021. O evento, com duração 
de dois dias, teve início ontem 
e se encerra hoje, às 20h30, na 
Usina Cultural Energisa. Este 
ano a homenagem se volta à 
escritora Marília Arnaud, ven-
cedora do Prêmio Kindle de 
Literatura com o e-book “O 
Pássaro Secreto” – que tam-
bém foi capa da edição de ou-

tubro do suplemento literário 
do Jornal A União, o Correio 
das Artes.

Essa participação é mais 
uma que vem agregar na visi-
bilidade e difusão do trabalho 
e produção da Editora A União. 
“Onde a gente puder colocar 
publicações para todas as fai-
xas etárias para que o públi-
co externo venha conhecer o 
que a gente já tem publicado, 
seja livro infantil, seja livro de 
história, seja revista, nós es-
taremos. Tanto para divulgar 
a nossa editora quanto para 
que o público conheça e tenha 
acesso a uma boa literatura”, 

afirmou a diretora-presidente 
da EPC, Naná Garcez.

Além da visibilidade que 
os eventos proporcionam aos 
produtos lançados pela em-
presa, o gerente da Editora 
A União, Alexandre Macedo, 
destaca que esses locais tam-
bém são uma oportunidade 
de oferecer os serviços que a 
editora possui. “Nesses espa-
ços a gente comercializa nos-
sos produtos, possibilita que 
as pessoas conheçam nosso 
trabalho e também estamos 
junto aos escritores. É uma 
forma de convergência, apre-
sentando tanto os produtos 

quanto os serviços de editora-
ção e de impressão da gráfica 
de A União”, observou ele.

No estande de exposição 
na Flit é possível encontrar al-
guns dos principais títulos pu-
blicados pela Editora A União, 
como a revista dos 120 anos 
de José Lins do Rego, a cole-
tânea de crônica Espelhos de 
Papel, o livro sobre Jackson 
do Pandeiro, a publicação in-
fantil A História do Arco-Íris, 
edições do Correio das Artes 
de novembro, sobre Othon 
Bastos, e de outubro com a ho-
menageada da feira literária, 
Marília Arnaud, dentre outros.

O Modo de Fazer Viola de Cocho 
(MT e MS) e a Cachoeira do Iauaretê 
- Lugar Sagrado dos Povos Indígenas 
dos Rios Uaupés e Papuri (AM) - tive-
ram revalidados seus títulos de Patri-
mônio Cultural do Brasil. As decisões 
foram aprovadas, por unanimidade, 
na durante a 99ª Reunião do Conse-
lho Consultivo do Patrimônio Cultu-
ral, realizada  na quinta-feira (9).

Os bens culturais registrados 
devem passar, pelo menos a cada dez 
anos, por processos de revalidação 
dos títulos de Patrimônio Cultural. 
“O objetivo é atualizar informações 
sobre o bem cultural, avaliar a efeti-
vidade das ações de apoio e fomento, 
e conhecer mudanças nos sentidos e 
significados atribuídos ao bem, en-
tre outras questões que contribuem 
para a continuidade da salvaguarda 
desses patrimônios’, destaca nota do 
Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan).

O conselho consultivo é com-

posto por representantes de ins-
tituições públicas e privadas,  por 
representantes da sociedade civil e 
presidido pelo Iphan. Ele examina, 
aprecia e decide sobre questões rela-
cionadas a tombamentos e registros 
de bens culturais de natureza imate-
rial.

Segundo o instituto, no último 
mês foram realizadas reuniões junto 
a pesquisadores e comunidades de-
tentoras dos dois bens para formata-
ção de um parecer técnico de revali-
dação. Esse documento foi colocado 
em consulta pública e, encerrado o 
prazo, o parecer e as manifestações 
da população foram apreciadas pela 
Câmara Setorial do Patrimônio Ima-
terial, que recomendou pela reva-
lidação dos títulos. O último passo 
foi a votação pelas revalidações no 
Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural.

Viola de Cocho
O Modo de Fazer Viola de Co-

cho, tradicional nos estados de Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul, é regis-
trado como Patrimônio Cultural do 
Brasil desde dezembro de 2004. O 
bem cultural envolve a  produção ar-
tesanal do instrumento musical, que 
é esculpido em uma tora de madeira 
inteiriça e resultado dos saberes que 
orientam o manejo das matérias-pri-
mas típicas da região Centro-Oeste 
como o sarã-de-leite, ximbuva e o 
cedro. 

As comunidades detentoras 
desses conhecimentos são compos-
tas pelos mestres artesãos que pro-
duzem a viola - um elemento funda-
mental nas rodas de cururu e siriri 
da região pantaneira.

Cachoeira Iauaretê
A Cachoeira de Iarauetê, tam-

bém conhecida como Cachoeira da 
Onça, está localizada na região do 
Alto do Rio Negro, no município de 
São Gabriel da Cachoeira, no Amazo-
nas, e está  registrada como Patrimô-
nio Cultural do Brasil desde fevereiro 
de 2006, sob o título de Lugar Sa-

Viola de Cocho é agora Patrimônio Cultural
grado dos Povos Indígenas dos Rios 
Uaupés e Papuri.

O lugar é referência para po-
vos indígenas da região banhada 
pelos dois rios, a maioria de filia-
ção linguística Tukano Oriental, 
Aruak e Maku. A cachoeira reúne 

pedras, lajes, ilhas e paranás que 
simbolizam episódios de guerras, 
morte e aliança em mitos de ori-
gem e narrativas históricas desses 
povos, como a criação da humani-
dade e o surgimento de suas res-
pectivas etnias.

As decisões foram aprovadas durante a 99ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural

Foto: Agência Brasil

Agência Brasil

O MPF também 
recomendou à Prefeitura 

de Conde que não 
autorize a realização 

de construções e 
empreendimentos

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Na Flit, é possível encontrar alguns dos principais títulos publicados pela editora

Foto: Divulgação
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Diagnóstico precoce e uso do aparelho melhoram a qualidade de vida na terceira idade

 Falar alto, zumbido no ouvi-
do, assistir televisão no volume 
máximo e apresentar dificulda-
de em escutar e compreender 
o outro são os principais sinto-
mas da perda auditiva em ido-
sos,  a chamada presbiacusia. 
A principal causa é o processo 
natural do envelhecimento, mas 
também pode acometer indiví-
duos que tenham comorbida-
des ou predisposição familiar. 
O diagnóstico precoce e uso do 
aparelho auditivo são impres-
cindíveis pois previnem e retar-
dam o aparecimento de doenças 
degenerativas do cérebro, prin-
cipalmente o Alzheimer. Além 
disso, a perda auditiva infere na 
socialização e capacidade cog-
nitiva do idoso, mesmo em um 
grau leve a moderado.

A presbiacusia é uma doen-
ça progressiva. A perda auditiva 
pode acontecer em qualquer ida-
de, mas a presbiacusia começa a 
apresentar sintomas a partir dos 
60 anos. O coordenador do Ser-

Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com

Perda auditiva interfere 
na socialização do idoso

Fotos: Sara Gomes

A perda auditiva é uma doença progressiva e os sintomas aparecem a partir dos 60 anos; o uso de aparelho é recomendado por especialistas

viço de Otorrinolaringologia do 
HULW da UFPB e cirurgião otó-
logo, Islan Nascimento, eviden-
cia ser muito comum a negação 
da doença, principalmente nos 
idosos do sexo masculino, difi-
cultando o diagnóstico precose.

“Muitas vezes, o uso do apa-

relho auditivo é tido como um 
sinal de deficiência ou limitação 
que vai expor aos outros  ainda 
mais a sua idade. É comum uma 
relutância inicial, mas o teste de 
adaptação do aparelho auditi-
vo, acaba evidenciando a neces-
sidade através dos benefícios”, 

frisou. O processo de avaliação 
da perda auditiva não difere no 
idoso. É composto de vários exa-
mes, o principal deles é o audio-
métrico, cuja função é mostrar o 
grau de intensidade dessa perda, 
seja leve, moderada, severa ou 
profunda.

Funad realiza diagnóstico e disponibiliza aparelhos auditivos
A coordenadoria de Aten-

dimento à Pessoa com De-
ficiência Auditiva (Codapa) 
é um setor da Funad que 
realiza o diagnóstico da pes-
soa com deficiência auditiva, 
reabilitando-a para ter melhor 
qualidade de vida. A partir 
de 2017, a Codapa começou 
a disponibilizar e realizar a 
adaptação de aparelhos audi-
tivos à população. Inicialmen-
te, o serviço foi criado para 
atendimento da faixa etária 
infantil, entretanto, com o 
passar dos anos, observou-se 
que 80% dos pacientes são 
pessoas idosas.

Para receber atendimento, 
o usuário do SUS pode vir de 
demanda espontânea ou vir 
encaminhado da rede munici-
pal de saúde. Através do agen-
damento no site wemp.com.
br/funad/agendar, o paciente 
é encaminhado para a pré-
triagem com o serviço social da 
Funad, no qual investiga todo 
o histórico clínico do paciente. 
Após o prognóstico, a assisten-
te social agenda uma consulta 
com o otorrinologista da Coda-
pa. “O médico faz a avaliação 
clínica e solicita os exames 
para avaliar o grau da perda 

auditiva. Depois de ter todas as 
informações em mãos, o médi-
co avalia a necessidade de um 
aparelho auditivo. Se positivo, 
encaminha o paciente para a 
fonoaudióloga que indicará a 
melhor opção”, explicou Do-
riella Sobreira, coordenadora 
da Codapa.

O idoso  José Vicente de 
Sousa,73 anos, trabalhou a 
vida toda como carpinteiro no 
Rio de Janeiro devido a expo-
sição excessiva a ruídos e sem 
equipamento de proteção foi 
perdendo gradativamente a 
audição. Há 20 anos começou 
a sentir os primeiros sintomas.

“Comecei a ter dificulda-
de de compreender o que os 
outros falavam e a colocar o 
som da televisão no volume 
máximo. Isso começou a afe-
tar meu humor porque pre-
judicou a minha autonomia”, 
relembrou.

 A esposa ao observar sua 
dificuldade, o convenceu a pro-
curar o serviço da Funad. Após 
a triagem, foi encaminhado 
para uma consulta com a otor-
rinolaringologista. ”Ela passou 
os exames de audiometria to-
nal, vocal e avaliação de LGG 
oral. O retorno está marcado 

para janeiro. Estou otimista 
que vou voltar a escutar melhor 
porque aqui é um serviço de 
referência”, declarou.

O idoso José Lourenço, 86 
anos, adquiriu presbiacusia 
em decorrência da velhice. Ele 
até realizou um tratamento 
há alguns anos e fez algumas 
lavagens no ouvido, mas nada 
adiantou.   O idoso fala alto 
mas não ouve quase nada. A 
sua dificuldade de compreen-
são é tamanha que a reporta-
gem precisou da ajuda de sua 
cunhada para auxiliá-lo na 
entrevista. Ele também realizou 
a consulta com a otorrinola-
ringologista da Funad. “Estou 
animado para usar aparelho 
auditivo. É muito ruim depen-
der dos outros para se comu-
nicar”, desabafou.

A fonoaudióloga da Co-
dapa, Rafaela Cavalcanti, 
ressalta a importância da 
participação da família no 
processo de reabilitação do 
idoso. “O apoio da família 
no período de adaptação é 
muito importante. É preciso 
ter paciência com o idoso pois 
a reabilitação não é imediata.  
A família não precisa mais 
falar alto com o idoso e, sim, 

pausadamente, pois facilita 
o processo de discriminação 
auditiva”, evidenciou.

A Funad possui uma equi-
pe multidisciplinar para aten-
der pacientes de todas as 
faixas etárias para aquisição 
de aparelhos auditivos, des-
de  crianças com diagnósticos 
precoces (meses de vida) até 
idosos. O fluxo segue a se-
guinte sequência: consulta 
médica, exames auditivos e 
seleção de aparelho que se 
adequa melhor a necessidade 
do paciente. Após essa etapa, 
a Codapa solicita a confecção 
do produto em empresas par-
ceiras. “O paciente recebe o 
aparelho auditivo em média 
quatro meses, consideramos 
um tempo curto de espera” 
contextualizou a fonoaudiólo-
ga. Quando o aparelho chega 
à Funad, os fonoaudiólogos 
da Codapa realizam a adap-
tação e orientação do uso 
do aparelho auditivo, acom-
panhando sistematicamente 
a cada quatro meses, mas 
nada impede que o paciente 
agende uma consulta antes do 
prazo, caso sinta algum des-
conforto”, explicou a fonoau-
dióloga Rafaela Cavalcanti.

O apoio da 
família no período 

de adaptação é 
muito importante. É 
preciso ter paciência 

com o idoso, pois 
a reabilitação não 

é imediata

Comecei a ter 
dificuldade de 
compreender o 
que os outros 

falavam e a colocar 
o som da televisão 

no volume 
máximo

Rafaela Cavalcanti
Fonoaudióloga

José Vicente de Sousa
Aposentado
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Tabajara sai na frente e escala um time inteiro feminino para trabalhar na final do Campeonato Paraibano

A Rádio Tabajara (FM 105,5 
e AM 1.110)  sai na frente e mais 
uma vez faz história no esporte 
da Paraíba ao reunir um time de 
mulheres para transmitir a de-
cisão do Campeonato Paraibano 
Feminino de Futebol 2021, que 
acontece no próximo domingo, 
12. Narradora, comentarista e re-
pórter de campo serão responsá-
veis por conduzir a partida entre 
Botafogo- PB e VF4, confirmando 
o ineditismo que é também marca 
do jornalismo esportivo da rádio. 
A transmissão da grande final terá 
início às 8h30 e acontecerá direto 
da Maravilha do Contorno.

A diretora presidente da Em-
presa Paraibana de Comunicação 
(EPC), Naná Garcez, fala em que-
bra de paradigmas e reforça o pio-
neirismo da emissora que, prestes 
a completar 85 anos de existência, 
está focada nos avanços e mudan-
ças do mercado. “Nós optamos por 
uma tendência. Cada vez mais nos 
veículos de comunicação em nível 
nacional nós encontramos  mulhe-
res falando sobre futebol e apre-
sentando programas sobre futebol 
e nós temos um bom time”. Sobre o 
time, formado pela narradora Eli-
sa Marinho, pela comentarista Ana 
Flávia Nóbrega e pela repórter He-

lena Gomes, a gestora da EPC pon-
tua. “Terão capacidade de cobrir o 
jogo no campo, narrar  e comentar 
a partida. Então a aposta na equipe 
vai ser para nós uma satisfação, em 
poder apresentar ao mercado local 
e à história da imprensa esportiva 
um time feminino que gosta e en-
tende de futebol”. 

Quem também comemora o 
feito é o gerente operacional de 
Esportes da Rádio Tabajara, Iago 
Sarinho, que reforça o apoio da 
emissora no fomento ao futebol, in-
clusive o jogado pelas mulheres. “A 
rádio tem buscado fomentar o fute-
bol feminino na Paraíba, contribuir 
e estar presente nesse processo de 
crescimento da modalidade e ago-
ra, fechando o ano das jornadas es-
portivas da Rádio Tabajara, nós de-
mos um passo à frente nessa nossa 
busca por fortalecer o futebol femi-
nino na Paraíba”. 

Sarinho lembra que a partici-
pação de mulheres sempre acon-
teceu ao longo das transmissões, 
mas não em sua totalidade, nunca 
com uma equipe completa, 100% 
feminina. “Agora a gente está dan-
do esse passo a mais. Fica mais esse 
marco para a história da Tabajara 
e do rádio paraibano, onde a prin-
cipal emissora ao longo da história 
continua diversa e acompanhando 
as mudanças e os processos evolu-
tivos da sociedade”.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Elas batem um b     lão

Orla movimentada
A 1a Corrida Natal dos Sentimentos levará 
milhares de participantes à orla marítima 
de João Pessoa, neste sábado. Página 23
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Elisa Marinho é a primeira narradora mulher da imprensa paraibana Ana Flávia é uma comentarista experiente com trabalhos em TV, rádio e jornal Helena é repórter de rádio, mas fará sua estreia em um jogo de futebol

Jornalistas acham que a transmissão será um marco na mídia paraibana
Acontece amanhã, às 9h, 

na Maravilha do Contorno, em 
João Pessoa, a decisão do Cam-
peonato Paraibano Feminino de 
Futebol 2021. A final inédita será 
entre Botafogo-PB e VF4 que 
venceram as semifinais contra 
Mixto e Treze, no último dia 5.

O Belo chegou à final sem 
nenhuma derrota, vencendo o 
Perilima por 8 a 0 na primeira 
rodada, o VF4 por 2 a 1 na 
segunda rodada, o Avaí por 
10 gols a zero na terceira e o 
Mixto por 2 a 0 na semifinal. Já 
o VH4 venceu o Avaí por 13 a 
0, perdeu para o Belo por 2 a 
1, venceu a Perilima por 4 gols 
e, na semifinal, tirou o Treze do 
campeonato com 2 gols contra 
apenas 1 do adversário.

Sobre a equipe
Entusiastas e apaixonadas 

por futebol. Esse é o perfil da 
equipe responsável pela trans-
missão inédita no jornalismo 
esportivo da Paraíba. Profissio-
nais que se debruçam sobre o 
tema e que têm conquistado 
espaço graças à competência 
e à dedicação ao esporte.

A comentarista,  jornalista 
esportiva e pesquisadora em 
futebol, Ana Flávia Nóbrega, 
se relaciona com a prática 
desde muito cedo. “Já saí da 
maternidade vestindo as cores 
do time do meu pai e aos seis 
anos eu tive a minha primeira 
experiência no estádio como 
torcedora”. Ana Flávia lembra 
que já teve a oportunidade de 
comentar partidas transmiti-
das pela Rádio Tabajara, mas 
o fato de estar acompanhada 
de narradora e repórter é no-
vidade que, disse, espera se 
tornar cada vez mais habitual. 
“Extremamente feliz e agra-
decida pela oportunidade. É 
um momento importante para 
encorajar e incentivar outras 
mulheres a ocuparem esses 
espaços. Agradeço à Tabajara 
pela iniciativa de colocar as 

mulheres no lugar que é delas 
de direito”. 

A missão de narrar a 
partida será de Elisa Mari-
nho, que cresceu assistindo 
jogos de futebol e quando 
se formou em jornalismo co-
meçou a trabalhar na área, 
sempre com a finalidade de 
dar visibilidade ao futebol 
feminino. “Não preciso nem 
dizer o quanto essa trans-
missão é significativa para 
mim. A expectativa é para 
uma excelente partida. Bus-
caremos levar toda a emoção 
dessa final inédita. Vai ser um 
grande dia”. Para passar ao 
ouvinte todos os detalhes do 
que estará acontecendo em 
campo, Elisa sabe que precisa 
estar preparada. “Tenho feito 
exercícios diários de respira-
ção e dicção. O que me deixa 

mais confortável e confiante 
é saber que estarei ao lado 
de outras mulheres e isso, de 
fato, me fortalece”. 

Força que se completa 
em campo, onde já teve a 
oportunidade de estar repor-
tando. As informações, direto 
do gramado, estarão sobre a 
responsabilidade de Helena 
Gomes, que confessa ter en-
frentado situações difíceis no 
meio, majoritariamente ocu-
pado por homens. Nada que 
a fizesse desistir do sonho, 
nascido ainda na faculdade. 
“É raridade ver mulheres no 
meio esportivo, não só na 
Paraíba. Mas estou aqui jun-
tamente com minhas colegas 
para fazer essa transmissão 
com muito orgulho e felicida-
de, é um marco histórico na 
Rádio Tabajara”.

Não preciso nem dizer 
o quanto essa transmissão 
é significativa para mim. 

A expectativa é para 
uma excelente decisão. 
Buscaremos levar toda 
a emoção dessa final 
inédita. Vai ser um 

grande dia 

Foto: Ascom/Botafogo

As jogadoras do Botafogo 
comemorando um dos gols no 
atual campeonato, uma cena 
que se repetiu várias vezes e que 
pode voltar a acontecer amanhã

Fotos: Divulgação/Instagram



Eventos, que serão realizados hoje e amanhã, percorrem vários pontos turísticos da capital e encerram as competições de 2021

Acontece hoje a 1ª Cor-
rida Natal dos Sentimentos. 
O evento, que faz parte das 
comemorações natalinas da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) tem largada 
prevista para as 21h. O per-
curso, que inicia no centro da 
cidade, será finalizado no Bus-
to de Tamandaré, totalizando 
oito quilômetros. Cerca de mil 
corredores participarão da 
prova.

A concentração da corri-
da está marcada para as 20h 
e acontece no Parque Sólon de 
Lucena, próximo à roda gigan-
te montada para o Natal dos 
Sentimentos. De lá os partici-
pantes seguem sentido bairro 
de Tambiá, passando pela Rua 
Eliseu César, pelo Convento 
e Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo, Centro Cultural São 
Francisco, Catedral Basílica 
de Nossa Senhora das Neves 
e Mosteiro de São Bento. Sain-
do do Centro Histórico, os 
competidores seguem pelo 
túnel Damásio Franca onde 
terá um palco com DJ tocando 
sucessos da cantora Marília 
Mendonça, esse será um mo-
mento de homenagem à artis-
ta morta mês passado em um 
acidente aéreo. Deste ponto 
segue-se para a Lagoa, pas-
sando pelo Liceu Paraibano, 
Primeira Igreja Batista e Ave-
nida Epitácio Pessoa de onde 

seguem até o destino final, no 
Busto de Tamandaré.

Para participar da 1ª Cor-
rida Natal dos Sentimentos, os 
participantes precisaram fa-
zer inscrição no valor de R$ 50 
mais doação de um brinquedo 
que fará a alegria de crianças 
em situação de vulnerabilida-
de social. 

Trânsito
Para garantir a segurança 

dos participantes, a Superin-
tendência de Mobilidade Ur-
bana (Semob-JP) preparou um 
esquema especial de trânsito 
onde agentes irão permanecer 
em alerta, isolando as ruas 
que fazem parte do trajeto. A 
ideia da Semob é liberar os blo-
queios à medida que os atle-

tas forem passando. Além dos 
agentes presentes no percurso, 
toda a prova será monitorada 
por meio das 20 câmeras po-
sicionadas ao longo dos oito 
quilômetros de trajeto. 

Volta Ciclística
Amanhã acontece a Volta 

Ciclística de João Pessoa. No 
trajeto os atletas seguirão pela 
PB-008 até a Estação Cabo 
Branco- Ciência, Cultura e Arte 
e retornarão, realizando o per-
curso repetidas vezes. Três 
categorias disputam a prova: a 
MTB com 36 km (3 voltas) com 
largada às 6h; a Speed com 48 
km (4 voltas) e largada às 8h 
além da Kids com 2 duas voltas 
dentro do Centro de Conven-
ções e largada às 9h30.

Corrida do Abacaxi
Acontece amanhã, em 

Sapé, município distante 
42 quilômetros da capital, 
a 1ª Corrida do Abacaxi. As 
provas de 5 e 10 quilôme-
tros terão concentração às 
5h30 com largada às 6h, da 
praça de eventos da cidade. 
Segundo a organização, o 
evento reunirá  atletas de 
toda a Paraíba e também de 
outros estados  do Nordes-
te.  A 1ª Corrida do Abacaxi, 
que terá também corrida 
para as crianças, será reali-
zada na área urbana do mu-
nicípio, com circuito 100% 
asfaltado e plano, havendo 
também show com banda 
ao vivo e premiação em 
dinheiro.

Corrida e volta ciclística são
destaques do esporte em JP
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Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

Na primeira metade da década de 70, 
o time do Guarabira Esporte Clube havia 
realizado vários investimentos em seu 
departamento de futebol profissional, 
adquirindo moderno material esportivo 
para jogos e treinamento, reformando a 
concentração, o refeitório e pintado tudo 
nas cores azul e branca.

Em seguida convidou o experien-
te Manoel Veiga para treinar a equipe. 
Jogadores de várias cidades foram con-
tratados para, junto com as revelações 
locais, disputar o certame estadual. Era 
um time mesclado de talentos jovens com 
a experiência de jogadores já rodados 
em outras agremiações, como Lula, Vavá, 
Guri, Vandinho, Pereira, Jonildo e tantos 
outros. A ideia era repetir a performance 
da campanha de 1969, quando o aguer-
rido esquadrão do “Espantalho do Brejo”, 
desclassificou o Campinense Clube e clas-
sificou-se entre os primeiros do certame 
patrocinado pela Federação Paraibana de 
Futebol.

O Dr. Roberto Paulino havia deixado 
a presidência do "Espantalho do Brejo", 
há poucos meses, e quem o substituiu 
no cargo foi a empresária e sua tia Maria 
Paulino. Inegável o esforço e o incentivo 
da família Paulino no desenvolvimento do 

futebol daquela cidade. Sempre estiveram 
presente.

Ocorre que o time já havia disputado 
cinco jogos consecutivos e ainda não havia 
ganhado nenhuma partida. Tinha perdi-
do três e empatado duas, sendo que, os 
empates ocorreram em seus domínios, no 
Estádio Sílvio Porto, e, com todo o respeito 
aos adversários, jogando contra equipes 
consideradas fracas.

Antes do treinamento daquela segun-
da-feira, Manuel Veiga fez uma reunião 
com os atletas e passou a questionar a fal-
ta de bons resultados, o que estaria faltan-
do para a equipe render o esperado pela 
torcida e almejado pela comissão técnica? 
Todos deram a sua opinião. Uns achavam 
que a defesa estava falhando muito e 
sobrecarregando o goleiro. Outros elege-
ram a falta de pontaria dos atacantes que 
resultava no baixo índice de gols. Várias 
foram as hipóteses. O que todos concorda-
vam era que a equipe se ressentia de um 
maior “entrosamento”  e que isso só seria 
resolvido com a sequência dos jogos.

Como ela costumeiramente gostava 
de fazer, de repente chegou ao local de 
treinamento a presidente Maria Paulino, 
descendo de seu vistoso Ford Galaxie, 
de cores amarela e branca, portando um 

cigarro na boca, e foi logo em direção aos 
jogadores e comissão técnica. Logo atrás 
dela veio o seu motorista conhecido por 
Cadete. Educadamente, cumprimentou 
o treinador Manoel Veiga apertando-lhe 
a mão, em seguida deu um bom dia aos 
jogadores que ato contínuo responderam 
timidamente ao cumprimento. Manoel Vei-
ga, para quebrar o gelo, foi logo dizendo: - 
Presidente, acabamos de fazer uma avalia-
ção sobre a equipe e os fracos resultados 
obtidos. Enquanto ele falava, ela escutava 
atentamente a explanação sobre as defici-
ências, o planejamento, a matemática para 
a classificação, enfim, tudo explicado aos 
mínimos detalhes. Ao final do relatório o 
treinador enfatizou e deu muita ênfase na 
ausência de “entrosamento” prejudicando 
muito e sendo o fator primordial no pífio 
desempenho do “Azulão do Brejo”. Enfim, 
disse-lhe ele, com a chegada do “entrosa-
mento” nós vamos começar a vencer.

Mal ele encerrou a sua explicação, 
Dona Maria Paulino chamou o seu moto-
rista e pediu-lhe que fosse ao carro pegar 
a sua bolsa. Ela sentou-se em uma mesa 
improvisada, abriu a sua carteira e tirou 
de seu interior um talão de cheque do 
Paraiban, assinou uma folha em branco 
e entregou a Manoel Veiga, dizendo: - Vá 

com o motorista em meu carro com esse 
cheque em branco e só me volte trazendo 
contratado esse tal de “entrosamento” 
para jogar no Guarabira.

Deixando os Causos & Lendas do Nos-
so Futebol de lado, temos a certeza que 
Dona Maria Paulino, a primeira mulher a 
dirigir um clube de futebol profissional no 
estado, escreveu o seu nome com tintas 
douradas e perpétuas  na brilhante histó-
ria do futebol paraibano.

Faltou entrosamento ao Espantalho do Brejo

Maria Paulino foi presidente do Espantalho do Brejo

Foto: Divulgação

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

A Paraíba é destaque 
na natação não só entre 
as categorias iniciantes. 
Os nadadores mais expe-
rientes também costumam 
conquistar medalhas em 
competições dentro e fora 
do Estado. Para ocupar um 
lugar no pódio, a dedicação 
aos treinos é essencial e tem 
gerado resultados. 

Só na última semana 
cinco nadadores master 
conquistaram medalha no 
Sul-Americano que acon-
teceu no Rio de Janeiro. A 
equipe do Acquar1 foi para 
o campeonato justamente 
com os cinco atletas. “Um 
aproveitamento de 100% 
que nos deixou muito feli-
zes. A gente acreditava que 
iria medalhar, mas ficamos 
surpresos com o pódio”, 
confessa Valéria Jonsson, 
treinadora da equipe. 

O grupo conquistou 
dois recordes em reveza-
mento e fez também duas 
campeãs sul-americanas: 
Luciana Rabay nos 45+ e 
Marina Palmeira nos 65+. 
“Os treinos acontecem de 
três a cinco vezes por se-
mana, então todos estavam 
bem focados e preparados 
para a competição”. Zé Al-
berto, Bernardo e Layza 
foram os responsáveis pelo 
recorde sul-americano mas-
ter de revezamento. 

Só a atleta Marina Pal-
meira, um dos grandes no-
mes da natação master do 
Estado, conquistou oito me-
dalhas, sendo cinco de ouro 
e três de prata. O próximo 
desafio é a Maratona Aquá-

tica que acontece neste final 
de semana em Salvador, na 
Bahia. “Vou nadar os cinco 
quilômetros hoje e dois e 
meio amanhã, com expecta-
tiva de subir ao pódio”. Aos 
67 anos a atleta, que nada 
desde os oito anos de idade, 
esbanja disposição. “Treino 
segunda, quarta e sexta na 
piscina e terça, quinta, sába-
do e domingo no mar e estou 
fazendo também muscula-
ção para fortalecimento”. 

Maratona Aquática
Uma equipe maior, com 

25 atletas paraibanos de 
12 a 65 anos, já está em 
Salvador (BA) para disputar 
a Maratona Aquática, que 
acontece hoje e amanhã. 
Para as provas de 2,5  e 5 
quilômetros, disputadas no 
mar, a expectativa também 
é positiva, como confirma a 
treinadora Valéria Jonsson. 
“Temos chance de medalha 
em todas as provas, por isso 
estamos indo confiantes 
para a competição”. 

Paraibanos brilham 
em Sul-Americano

A Semob preparou 
um esquema especial 
para isolar as ruas e 

trazer segurança para 
os atletas, bem como o 
público que for assistir 

às competições

As corridas de ruas são frequentes na orla de João Pessoa e atraem, sempre, milhares de participantes

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Marina Palmeira conquistou a 
medalha de ouro nos 65+
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Esportes

Mesmo com o sucesso de Fortaleza e Ceará, o Nordeste terá menos clubes da região no próximo Brasileirão

O fim da temporada 
do futebol brasileiro evi-
denciou o maior feito de 
um clube nordestino na 
era dos pontos corridos da 
Serie A, da mesma forma, 
que a queda melancólica no 
rendimento dos clubes da 
região nordeste nas com-
petições nacionais. Coinci-
dentemente, a partida da 
última rodada do Brasi-
leirão Série A, envolvendo 
Fortaleza e Bahia, na últi-
ma quinta-feira, no está-
dio Castelão, em Fortaleza, 
representou o contraste da 

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Futebol nordestino começa 
a se afastar da 1a Divisão
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representatividade do fute-
bol nordestino.

O Fortaleza fez história, 
não apenas venceu a partida 
por 2 a 1, mas como também 
alcançou a 4ª posição, afir-

mou a melhor campanha de 
um clube do nordeste, desde 
o início da era dos pontos 
corridos, em 2003. Ao der-
rotado Bahia, restou amar-
gurar mais um rebaixamen-
to na sua história, a equipe 
baiana se junta ao Sport e 
são os dois clubes nordesti-
nos rebaixados para edição 
da Série B do ano que vem.

Sobre rebaixamento do 
tricolor baiano, o presidente 
Guilherme Bellintani, pediu 
em entrevista coletiva após a 
partida, um voto de confian-
ça para recolocar o Bahia na 
Série A. “Conhecemos as pes-
soas no momento do fracas-
so, e o torcedor vai ver agora 

um presidente que assume 
seus erros, mas também um 
presidente que pode colocar 
o Bahia de volta na Primeira 
Divisão”, argumentou.

Na edição deste ano, o 
Brasileirão da Série A contou 
com a participação de quatro 
equipes nordestinas - Ceará, 
Bahia, Fortaleza e Sport, res-
pectivamente. Em 2022, ape-
nas os cearenses quem serão 
os representantes nordesti-
nos na elite do futebol nacio-
nal e com vagas asseguradas 
nas competições sul-ame-
ricanas. O Fortaleza estará 
pela primeira vez na fase de 
grupos da Taça Libertadores, 
já o Ceará está classificado 

para a Copa Sul-Americana.
Na Série B, a melancolia 

se repetiu. Dois clubes fo-
ram rebaixados para a Série 
C – Vitória e Confiança; de 
quebra, a região nordeste 
não conseguiu recolocar ne-
nhum clube na Primeira di-
visão, CSA e CRB chegaram à 
ultima rodada com chances 
de acesso, mas acabaram 
deixando escapar a chance. 
Assim, em 2022, a região 
nordeste será representada 
por seis clubes na segunda 
divisão do Brasileiro – Bah-
ia, CSA, CRB, Náutico, Sam-
paio Corrêa e Sport.

Sem sucessos nas duas 
principais divisões do fute-

bol nacional, a região chega 
à Série C como detentora do 
maior número de represen-
tantes entre as divisões com 
20 clubes. Com os acessos 
de Campinense – PB, Atléti-
co – CE e ABC – RN a região 
terá a presença confirmada 
de nove representantes na 
Série C. 

Na Série D a região fez 
bonito, o Campinense-PB 
conquistou o vice-campeo-
nato e teve três das quatro 
equipes que conseguiram o 
acesso para Terceira divi-
são. Na Série D da próxima 
temporada, 22 das 64 equi-
pes participantes serão da 
região nordeste.

Pré-temporada

Campinense começará atividades bem mais cedo

O Campinense será o 
primeiro clube paraibano 
a iniciar a pré-temporada. 
Já visando as disputas das 
competições da próxima 
temporada, o clube se ante-
cipa aos concorrentes parai-
banos e projeta o início dos 
trabalhos ainda para este 
mês de dezembro. Dentro 
da programação, também 
está previsto a realização de 
um amistoso agendado para 
o início de janeiro.

A “Raposa” vai iniciar 
os trabalhos no próximo 
dia 15 de dezembro. Se-
gundo o diretor de futebol, 
Rômulo Farias, a progra-

mação de pré-temporada 
já está definida em conjun-
to com a Comissão Técnica.

“No início da próxima 
semana, os atletas já co-
meçam a desembarcar em 
Campina Grande. Já temos 
em torno de 20 atletas e 
até a próxima quarta-feira, 
data que terá início os tra-
balhos de pré-temporada, 
mais alguns nomes serão 
anunciados”, confirmou.

O dirigente também 
confirmou que o clube já 
tem um amistoso agen-
dado para o início de 
janeiro. A realização do 
jogo faz parte da progra-
mação de pré-temporada 
do departamento de fu-
tebol e comissão técnica 

rubro-negra. O adversá-
rio será o Retrô-PE, equi-
pe que se prepara para a 
disputa do Campeonato 
Pernambucano.

“Já temos um amisto-
so definido para o dia 8 de 
janeiro, no estádio Ami-
gão, diante da equipe do 
Retrô-PE, equipe pernam-
bucana que vem em ascen-
são no futebol nordestino. 
Temos outras datas para 
a realização de amistosos 
e jogos-treinos, estamos 
buscando adversários e 
assim que tivermos uma 
definição, divulgaremos”, 
disse Rômulo.

O rubro-negro da Rainha 
da Borborema terá como pri-
meira competição no ca-

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Tricolor de Salvador foi 
rebaixado na última 

rodada do Brasileirão, 
após derrota

Bahia

lendário da temporada de 
2022 a Copa do Nordeste, 
com previsão para ser ini-
ciada no mês de janeiro. Ao 
lado do Sousa e Botafogo, a 
Raposa será um dos repre-
sentantes do futebol parai-
bano na 19ª edição do tor-
neio regional. Diretor de futebol, Rômulo Farias, já marcou o primeiro amistoso da Raposa

Foto: Ascom/Campinense

Foto: Ascom/Fortaleza

O jogo entre Fortaleza e Bahia ficou 
marcado na história das duas equipes 
nordestinas, só que de maneira 
totalmente distinta para os dois clubes

 No início da 
próxima semana, os 
atletas já começam 
a desembarcar em 
Campina Grande. 
Já temos em torno 
de 20 atletas 
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Constrangedores ou inusitados, há relatos pelo mundo de vários casos, de ataque de leão a excesso de orgasmos

História registra mortes trágicas 
de pessoas durante o ato sexual

Alguns até ousam chamar de 
“a melhor forma de morrer”. Mas, 
certamente, não passa de uma fi-
gura de linguagem. Mortes duran-
te o sexo colecionam cenas dramá-
ticas. Nem sempre as coisas são 
tão “poéticas” como o caso do pai 
do ator norte-americano Matthew 
McConaughey, que sofreu um mal 
súbito quando fazia amor com a 
esposa.

Muitos casos, como enumerou 
recentemente o jornalista Fernan-
do Moreira em uma das edições do 
Jornal Extra, podem ser constrange-
dores, como a de Nelson Rockefel-
ler, magnata que foi vice-presiden-
te dos Estados Unidos. Acredita-se 
que ele tenha sofrido um ataque 
cardíaco quando estava na cama 
com uma amante, em 1979.

Artigo Vanderley de Brito
vanderleydebrito@gmail.com

Amanheceu tenuemente sombrio o dia 7 
de junho de 2014. Eu estava no computador 
concluindo meu cordel ‘A Lagoa do 
Mastodonte’ quando, como um presságio, um 
vento entrou pela janela fazendo folhar em 
desordem os papéis que estavam sobre meu 
birô. Recolhi as folhas espalhadas e, entre elas, 
estava o rascunho que fiz para ilustrar a capa 
do cordel, era o desenho de um paquiderme 
triste caminhando mansamente para a morte.

Conclusa a revisão, levei o material para a 
gráfica, pois urgia que o cordel fosse impresso 
para a inauguração do museu que se instalava 
no Parque Turístico e Cultural Mastodonte. 
Escrito na emergência de uma semana, 
lamentei porque esse foi o meu primeiro 
cordel que não passou pela revisão e filtro do 
mestre Manoel Monteiro, que andava sumido 
há dias.

O sumiço repentino e inexplicável do 
poeta há sete dias era só o que se falava. Mais 
triste era ver nas redes sociais o desespero de 
suas filhas em busca de notícias do pai. Porém, 
logo quando cheguei em casa me deparei 
no computador com a inacreditável notícia: 
“Informo que o cordelista Manoel Monteiro 
faleceu, tendo sido localizado em um quarto 
de hotel em Belém-PA, onde se hospedara”. 
Infelizmente, não era fake news, o maior ícone 
da literatura de cordel havia falecido.

Nascido em 1937 na cidade de Bezerros, 
Pajeú pernambucano, berço de poetas, o 
menino Manoel Monteiro sempre se sentiu 
irresistivelmente atraído pela poesia popular. 
Seu pai tinha uma propriedade agrícola, mas 
ele não tinha jeito para com a agricultura 
e saiu de casa muito jovem, com dezesseis 
anos e apenas o terceiro ano primário, 
para perseguir o sonho de ser folheteiro, 
decidindo-se vir então para Campina Grande, 
cuja feira era uma das mais famosas do 
Nordeste e atraía folheteiros e cantadores 
de toda uma imensa região. O jovem poeta 
chegou à Rainha da Borborema em 1953, 
onde conheceu o poeta Manoel Camilo dos 
Santos, autor do famoso cordel ‘A Viagem a 
São Saruê’, que possuía uma tipografia na 
cidade e possibilitou que se imprimisse os 
seus primeiros folhetos. Com talento inegável 
no gênero, em pouco tempo o nome Manoel 
Monteiro já se destacava no mundo da 
Literatura de Cordel.

Com tabuleiro de cordéis na feira de 
Campina Grande, Manoel conheceu a moça 
Lindalva, com quem se casou em 1955 e 
os filhos começaram a nascer, forçando o 
poeta a procurar outras fontes de renda. 
Trabalhou como guarda noturno, vendedor de 
mungunzá e sapateiro, até se empregar como 
tipógrafo nas gráficas da Livraria Pedrosa e do 

jornal Diário da Borborema. Porém, ligado ao 
Sindicado dos Sapateiros, com a intervenção 
militar no país, Manoel foi perseguido e 
perdeu seus empregos, lhe restando trabalhar 
como representante de calçados, um trabalho 
nômade que o afastava da cidade por dias e 
lhe impedia de escrever seus cordéis. Desse 
modo, o promissor poeta ficou em eclipse por 
muitos anos, só podendo retornar à arte do 
cordel na década de 1990, quando montou 
cordelaria em casa, no bairro do Santo 
Antônio, e deu início à sua fase cordelística 
mais produtiva, escrevendo um novo modelo 
de Literatura de Cordel baseado em temas e 
problemáticas atuais, chegando a produzir 
mais de 120 títulos, entrar para a Academia 
Brasileira de Literatura de Cordel e ser 
considerado o maior cordelista em atividade 
no mundo. Conheci Manoel Monteiro em 
2007, já um ícone, e tínhamos boa amizade, 
aliás, foi ele quem me iniciou no reino da 
poesia popular.

Quanto à sua morte, foi tudo muito 
estranho. Com 78 anos de idade, diabético e 
cardíaco, ele simplesmente sumiu no mundo, 
levou a própria cruz, sem levar medicamentos, 
para morrer solitário num quarto de hotel. 
Como todo poeta, Manoel Monteiro também 
tinha seus comportamentos excêntricos e, 
pressentindo que estava no fim, decidiu não 

A estranha morte do poeta Manoel Monteiro

Da Redação

384 — Papa Dâmaso I
1840 — Kokaku, imperador do Japão
1880 — Oliver Winchester, empresário norte-americano
1905 — Edward Atkinson, economista norte-americano
1996 — Antônio Nássara, desenhista e compositor brasileiro
2002 — Carlos Zara, ator brasileiro
2008 — Bettie Page, modelo norte-americana
2009 — Jamil Haddad, político e médico brasileiro
2011 — Rodolfo Bottino, ator brasileiro
2018 — José Marques Mariz, 
administrador e conselheiro de contas (PB)
2019 — Parrá (Severino Ramos de Oliveira), 
cantor, compositor e musicista (PB)
2019 — Fábio da Silva Policarpo, radialista (PB)
2020 — Zora Yonara, 
radialista, radioatriz e astróloga brasileira
2020 — Alexandre Nunes, jornalista (PB)

Mortes na História

Obituário
Masayuki Uemura
6/12/2021 (divulgado em 9/12/2021) 
– Aos 78 anos. Principal criador dos 
consoles Super Nintendo Entertainment 
System (SNES) e do Nintendo Entertain-
ment System (NES). Começou a trabalhar 
na Nintendo em 1972. Ele teve a ideia do 
Famicom, que se tornaria o NES no ocidente e popularmen-
te conhecido como Nintendinho no Brasil, para explorar a 
possibilidade de entretenimento eletrônico. Iniciou realmen-
te o desenvolvimento do console em 1981, após pedido de 
Hiroshi Yamauchi, presidente da companhia.

Foto: GameHall

Aforismo
“Tal como está, seu estado 

existencial interno é a morte. 
Você pode tentar escondê-lo 
e você pode tentar ignorá-lo, 

mas seu estado existencial 
interno é a morte.”

(Osho)
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Outros episódios têm a marca 
da tragédia. Em 2013, no Zimbá-
bue, um casal foi atacado por um 
leão quando fazia sexo numa mata. 
O felino matou Sharai Mawera na 
hora, mas o companheiro dela con-
seguiu fugir nu. “Vestido” apenas 
com uma camisinha, ele voltou à 
cena do ataque e achou o corpo 
da mulher trucidado. O animal foi 

localizado por agentes florestais e 
abatido horas depois.

No Malauí, também na África, 
no ano passado, um homem mor-
reu devido a um “número excessi-
vo de orgasmos”. A morte se deu 
quando Charles Majawa, de 35 
anos, estava com uma prostituta 
na cidade de Phalombe. De acordo 
com a autópsia, Charles teve ruptu-
ra de veias no cérebro provocada 
pelo elevado número de vezes que 
chegou ao prazer.

Em 2009, o policial William 
Martinez, de 31 anos, morreu ao 
fazer sexo a três: com uma mulher 
e um amigo. O coração não resis-
tiu. A esposa traída decidiu pro-
cessar o médico de William, que, 
segundo ela, não o alertara para 
os perigos de fazer um sexo “mais 
selvagem” tendo um “coração fra-
co”. A viúva ganhou indenização 

equivalente a R$ 15 milhões.
O casal Artem S. e Anna D. mor-

reu em 2016 ao fazer sexo dentro 
de um carro ligado em uma gara-
gem na República de Bascortostão, 
na Rússia. Eles acabaram vítimas 
da inalação de monóxido de carbo-
no expelido pelo Skoda Felicia.

Quando se apoiava na jane-
la aberta de um apartamento no 
nono andar de um prédio, em São 
Petersburgo (Rússia), em 2019, um 
casal acabou se desequilibrando 
e caindo. A mulher morreu, mas o 
seu corpo acabou amortecendo a 
queda do parceiro, que sobreviveu. 
No mesmo ano, em Quito (Equa-
dor), ocorreu caso semelhante, po-
rém os dois envolvidos, de 28 e 35 
anos, morreram.

Em 2013, Donna Lange acabou 
matando acidentalmente o parcei-
ro, durante sexo no trailer em que 

morava em Washington (Estados 
Unidos). A vítima morreu sufocada 
entre os seios de Donna. Mais re-
centemente, Salman Mirza, indiano 
de 25 anos, morreu após cobrir o 
pênis com adesivo epóxi para fa-
zer sexo com a noiva e uma outra 
mulher em um hotel. Ele não tinha 
preservativo. A combinação do 
efeito de substância tóxica da fór-
mula e o uso de droga estaria por 
trás da morte.

A morte também pode ocorrer 
de forma solitária. O médico re-
sidente chinês Zheng Gang, de 23 
anos, sofreu um infarto fulminante 
em 2012 ao doar material genéti-
co para um banco de esperma em 
Wuhan (China). Antes de passar 
mal, o doador havia ficado duas ho-
ras na cabine, na qual ele também 
estivera por quatro vezes nos dez 
dias anteriores.

Nem sempre as relações de 
amor e sexo são tão poéticas 
e acabam em situações ruins

Tragédias

Monsenhor Francisco das
Dores Leite (Padre Chiquinho)
8/12/2021 – Aos 89 anos, em Santos (SP), 
em decorrência de um câncer de próstata. 
Religioso tinha 63 anos de vida sacerdotal e 
permaneceu por quase 50 anos na Paróquia 
São Judas Tadeu, em Santos. Nasceu em 25 
de abril de 1932, em Miracatu, no interior de São Paulo.

Foto: TV Tribuna

dar trabalho à família e fazer como os elefantes, 
que quando envelhecem se desgarram do 
grupo e seguem para um lugar ermo onde vão 
aguardar a morte. Prefiro lembrar do mestre 
alegre e entusiasmado como era, escrevendo 
freneticamente na sua velha máquina de 
datilografia, mas no ínterim em que eu pensava 
nisso, deu-se um novo vento e logo postei a 
mão sobre os papéis do birô para não serem 
assanhados, mas foi uma brisa leve, lírica, 
e quando tirei a mão, lá estava o profético e 
lúgubre ilustrativo que fiz, de um paquiderme 
triste caminhando para a morte.

(Vanderley de Brito é historiador, 
arqueólogo, pesquisador e presidente do 
Instituto Histórico de Campina Grande – IHCG)
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Fernando Menezes
9/12/2021 – Aos 86 anos, em Recife (PE), 
após sofrer uma parada cardíaca. Jornalis-
ta, professor, historiador e escritor per-
nambucano. Era formado em Direto e em 
História e foi professor da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) e da Uni-
versidade Católica (Unicap). Foi comentarista esportivo da 

Foto: TV Globo

TV Globo na década de 1980 e também trabalhou no Jornal 
do Commercio por mais de 50 anos.

Breves & Curtas
# Emoção e morte aos 48 do segundo tempo
O treinador Adham Al-Selehdar, do Al-Majd Al-Iskandari, que 
disputa a segunda divisão do Egito, sofreu um infarto durante a 
partida contra o Al-Zarqa, e morreu antes de chegar ao hospital. 
A situação aconteceu em um fim de jogo emocionante, em que os 
comandados de Al-Selehdar empataram o jogo em 1 a 1 aos 48 
minutos do segundo tempo. O técnico foi socorrido ainda dentro 
de campo, mas morreu antes mesmo de chegar ao hospital.

# Abono para dia de luto por morte de animal
Servidores públicos do estado de São Paulo poderão abonar 
falta em caso de morte de animais de estimação. Isso é o que 
propõe o deputado estadual Bruno Ganem (Podemos) no 
Projeto de Lei Complementar 47/21, que tramita na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O projeto altera a Lei 
10.261, de 28 de outubro de 1968, que dispõe sobre o Esta-
tuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. O deputado 
alega que os animais de estimação deixaram de ser meros 
acessórios na vida das pessoas.

# Falsifica vacinação, mata mulher e filhos e se suicida
Um homem matou a mulher, os três filhos menores e suicidou-se 
depois de ter falsificado um certificado de vacinação de covid-19, 
em Koenigs Wusterhausen, ao sul de Berlim, capital alemã. Ele 
deixou escrito numa nota de despedida que tinha medo de ficar 
sem a guarda dos filhos e de ser preso, por ter sido descoberto. 
A polícia alemã encontrou os corpos dos dois adultos, ambos 
com 40 anos, e de três crianças (com quatro, oito e dez anos de 
idade), com marcas de ferimentos à bala, dentro de casa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Aguiar – PB, vem através deste AVISO, tornar público 

para os interessados, o resultado de julgamento de propostas de preços e habilitação do Pregão 
Presencial nº 00010/2021, cujo objeto: locação de um caminhão compactador, obtendo o seguinte 
resultado: Foram consideradas inabilitadas as empresas IBENTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES, ca-
dastrada no CNPJ nº 38.167.542/0001-26, COESA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada 
no CNPJ nº 26.947.586/0001-90 e CAIO CEZAR AZEVEDO LUDGERIO, cadastrada no CNPJ nº 
21.969.026/0001-12, Foi considerada habilitada a empresa TN LOCAÇÕES E EVENTOS ME, 
cadastrada no CNPJ nº 43.559.144/0001-95. Sendo considerada portanto vencedora do certame a 
empresa TN LOCAÇÕES E EVENTOS ME, cadastrada no CNPJ nº 43.559.144/0001-95, com o valor 
mensal de R$ 11.950,00 (onze mil, novecentos e cinquenta reais) e valor global de R$ 143.400,00 
(cento e quarenta e três mil e quatrocentos reais). Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor 
da decisão da Pregoeira e equipe de apoio.

Aguiar-PB, 10 de Dezembro de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

LADEIRAS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB. 
LICITANTES HABILITADOS: A S CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 33.506.391/0001-70; APN 

CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 08.317.848/0001-50; CONCRENOR CONSTRU-
COES DO NORDESTE EIRELI - CNPJ: 10.744.571/0001-94; CONSTRUTORA APODI EIRELI 
- CNPJ: 17.620.703/0001-15; CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - CNPJ: 17.440.965/0001-06; 
E.P.S. SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 34.235.824/0001-62; MOURA E ANDRADE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.127.470/0001-86; RENOVAR CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.910.105/0001-06; TORRES CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 
14.313.165/0001-28, por atender a todos os requisitos do presente edital.

LICITANTES INABILITADOS: J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 26.951.460/0001-99; 
por não atender aos itens: 9.5.3 do Edital.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
21/12/2021, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa 
Nova - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: pmanlicita@gmail.com. 

Alagoa Nova - PB, 09 de Dezembro de 2021
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DI-

VERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGÃO – II ETAPA – NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB. 
LICITANTES HABILITADOS: APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 

08.317.848/0001-50; CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI - CNPJ: 
10.744.571/0001-94; CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 
32.989.197/0001-20; CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - CNPJ: 17.440.965/0001-06 (com restri-
ção ME/EPP – Certidão Municipal vencida para o certame); E.P.S. SERVICOS DE CONSTRUCOES 
EIRELI - CNPJ: 34.235.824/0001-62; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA 
- CNPJ: 12.350.951/0001-70; MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 
18.127.470/0001-86; RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.910.105/0001-06; 
TORRES CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.313.165/0001-28, por atender a todos os requisitos 
do presente edital.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
21/12/2021, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa 
Nova - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: pmanlicita@gmail.com. 

Alagoa Nova - PB, 09 de Dezembro de 2021
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00041/2021

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 DP00041/2021, que 
objetiva: AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PRÓPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA 
COM TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJU-
DICO o seu objeto a: MARCONE CELESTINO DE ARAUJO SANTOS 04644019410 - R$ 22.500,00.

Alagoa Nova - PB, 03 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00042/2021
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 DP00042/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PRÓPRIO, CAPTADA POR CARROS 
PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ANDRE ARAUJO DA COSTA 70063955423 - R$ 20.100,00.

Alagoa Nova - PB, 10 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00003/2021, que objetiva: AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 
PARA O ANO LETIVO DE 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDI-
CO o seu objeto a: ADEILZA TEOFILO DO NASCIMENTO - R$ 2.400,00; JOSULEGA JORGE DA 
SILVA FRANCA - R$ 10.695,57; LUCIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DOS SANTOS - R$ 2.400,00; MARIA 
PEQUENA DA SILVA - R$ 2.808,00; MARIA VERONICA DE OLIVEIRA CORREIA - R$ 2.400,00; 
MARIZETE ALVES VIEIRA - R$ 2.400,00; TEREZA MARIA DA SILVA - R$ 2.400,00; VALKRIA LIGIA 
DA SILVA - R$ 2.808,00; VITÓRIA JUSTINO CORREIA - R$ 1.860,00.

Alagoa Nova - PB, 09 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA 
ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS 
DO TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DELMAGNO OLIMPIO COSTA – SO-
CIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 21.600,00.

Alagoa Nova - PB, 03 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº DP00041/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PRÓPRIO, CAPTADA POR CARROS 

PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00041/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00216/2021 - 
03.12.21 - MARCONE CELESTINO DE ARAUJO SANTOS 04644019410 - R$ 22.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PRÓPRIO, CAPTADA POR CARROS 
PIPA COM TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00042/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00232/2021 - 
10.12.21 - ANDRE ARAUJO DA COSTA 70063955423 - R$ 20.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS

CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 

EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-
MENTAÇÃO ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública 
nº 00003/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
FNDE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00223/2021 - 10.12.21 - LUCIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DOS 
SANTOS - R$ 2.400,00; CT Nº 00224/2021 - 10.12.21 - ADEILZA TEOFILO DO NASCIMENTO 
- R$ 2.400,00; CT Nº 00225/2021 - 10.12.21 - MARIA VERONICA DE OLIVEIRA CORREIA - R$ 
2.400,00; CT Nº 00226/2021 - 10.12.21 - VALKRIA LIGIA DA SILVA - R$ 2.808,00; CT Nº 00227/2021 
- 10.12.21 - VITÓRIA JUSTINO CORREIA - R$ 1.860,00; CT Nº 00228/2021 - 10.12.21 - JOSULEGA 
JORGE DA SILVA FRANCA - R$ 10.695,57; CT Nº 00229/2021 - 10.12.21 - TEREZA MARIA DA 
SILVA - R$ 2.400,00; CT Nº 00230/2021 - 10.12.21 - MARIA PEQUENA DA SILVA - R$ 2.808,00; 
CT Nº 00231/2021 - 10.12.21 - MARIZETE ALVES VIEIRA - R$ 2.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA ORGA-

NIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO 
TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS 
PRÓPRIOS (ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: até 02/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00217/2021 - 03.12.21 - DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SO-
CIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 21.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO APÓS ANÁLISE DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSÉ SALVADOR DE BARROS, 

LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE DENTRO NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA. 
LICITANTES HABILITADOS: CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; DEA CONS-
TRUCOES E LOCACOES EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES 
LTDA; ENGEMARCC CONSTRUTORA EIRELI; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO 
CIVIL E LOCACOES EIRELI; LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI; PAINEL ENGENHARIA & 
SERVICOS LTDA; SC CONSTRUCOES EIRELI; SENA CONSTRUCOES EIRELI; TRABES CONS-
TRUCOES E SERVICOS LTDA; VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI. LICITANTES 
INABILITADOS: CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; GERALDO BARACHO 
FILHO; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR; 
QUALITY CONSTRUCOES LTDA. A sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no dia 14/12/2021, às 14:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações quanto ao resultado dos recursos, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 991242633. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. 

Algodão de Jandaíra - PB, 10 de dezembro de 2021
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 09:30 horas do dia 23 de Dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
combustíveis diversos, destinados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 10 de Dezembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de unidade móvel de saúde 0 km, para melhor atender as necessidades 
do Fundo Municipal de Saúde de Araçagi, de acordo com a Proposta n. º12431.299000/1210–02 – 
Ministério de Saúde, conforme Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos da Proposta n. º12431.299000/1210–02 – Ministério de Saúde e 
Próprios do Município de Araçagi: 21.400 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0017.1021 – Aqui-
sição de Veículo para os Serviços de Saúde e 44.90.52.99 – Equipamento e Material Permanente. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Araçagi e: CT Nº 00258/2021 - 10.12.21 - J CARNEIRO COMERCIO E REPRESEN-
TACOES LTDA - R$ 248.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE APARELHO 
DE RAIO–X FIXO DIGITAL, PARA COMPOR O HOSPITAL MUNICIPAL DE ARARA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 08:00 
horas do dia 23 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 08:01 horas do dia 23 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 pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 09 de Dezembro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
REFORMA DA ÁREA DESTINADA AO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊCIA 
SOCIAL ( CRAS). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00008/2021. DOTAÇÃO: 
08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.482.2015.1049 AMPLIAÇÃO E 
REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 001.000001 Recursos Ordinários 4.4.90.51.01 OBRAS E 
INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 10/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Arara e: CT Nº 00114/2021 - 10.12.21 - LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR - R$ 99.968,90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08H30MIN DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
ESCOLA JOÃO MOREIRA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fe-
deral nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.
tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 10 de dezembro de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 10H30MIN DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA ESCOLA SÃO LUIZ, LOCALIZADA NA COMUNIDADE ALTO GRANDE. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 10 de dezembro de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 14H30MIN DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
DA RUA FAUSTO HERMÍNIO DE ARAÚJO – CENTRO – ARARUNA/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 10 de dezembro de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00019/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 16H DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PA-
DRE CRISTIANO MUFFLER– CENTRO – ARARUNA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 10 de dezembro de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 12:00 horas do dia 22 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças 
e acessórios original e genuína, para manutenção de veículos leves oficiais pertencentes à frota do 
Município de Baia da Traição–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 99383–7991. E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparen-
cia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 10 de Dezembro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 
DE GRANDE PORTE TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. Abertura da sessão pública: 08:00 horas 
do dia 23 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 08:05 horas do dia 23 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 pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.  E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Belém - PB, 09 de Dezembro de 2021
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/2021
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 055/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS. Data de abertura: 22/12/2021 às 10h00min (Horário 
Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário 
das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 10 de Dezembro de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00181/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 10 
de Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Mobiliários 
visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. 
E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 10 de Dezembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00096/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Substituto e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 27 de 
Dezembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO 
TECNOLÓGICA, CONTEMPLANDO PLATAFORMA INTEGRADA DE GESTÃO DE SAÚDE, SER-
VIÇOS E ESTRUTURA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; e legislação pertinente, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@
cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 10 de Dezembro de 2021
YURI VERAS LEANDRO

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para o FOR-
NECIMENTO DE QUADRICICLOS. visando atender as necessidades da secretaria de Segurança 
Municipal. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Janeiro de 2022. Início da fase de 
lances: 09:15 horas do dia 07 de Janeiro de 2022. 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; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 10 de Dezembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00181/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 10 
de Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Mobiliários 
visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. 
E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 10 de Dezembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2021
ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO, publicado no Diário Oficial da União nº 224, de 

30.12.2021, Seção 3, página 292, no Diário Oficial do Estado Nº. 17.503, pg. 37 e 38, no Jornal a 
União, Ano CXXVIII, Número 259, pg. 27, respectivamente do dia 25.09.2021, e no Diário da FAMUP 
nº. 2993, de 30.11.2021, pg. 6, relativo à Licitação, cujo objeto é Contratação de empresa visando à 
coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de resíduos de podação, varrição manual 
de ruas, avenidas, praças e becos pavimentados, capinagem e corte de arvores, inclusive carga e 
descarga, pintura a cal em meio-fio de ruas, lavagem e desinfecção de vias, pátios de feiras-livres 
e mercado público, na zona urbana e distritos do município de Conceição – PB, conforme Portaria 
Nº. 1.159 de 27 de maio de 2014, para retificação das seguintes datas: Onde se lê: ECCAL CONS-
TRUÇÕES EIRELI, CNPJ 03.701.169/0001-67 – Valor d R$: 1.464.115,11 (Um milhão quatrocentos 
e sessenta e quatro mil, cento e quinze reais e onze centavos). Leia-se: ECCAL CONSTRUÇÕES 
EIRELI, CNPJ 03.701.169/0001-67 – Valor d R$: 1.469.865,12 (Um milhão quatrocentos e sessenta 
mil oitocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos). Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, 
CEP: 58970-000. 

Conceição – PB, 06 de dezembro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSINATURA ANUAL DE 
ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 73/2020; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NP TECNOLOGIA E 
GESTAO DE DADOS LTDA - R$ 8.975,00.

Conde - PB, 02 de Dezembro de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/
PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 29 de Dezembro de 2021. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Conde - PB, 10 de Dezembro de 2021.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELE-
TROELETRÔNICOS DESTINADOS AO CENTRO ESPECILIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E 
AUDITIVA (CER II). Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 29 de Dezembro de 2021. Início 
da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 10 de Dezembro de 2021.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADS 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB. Abertura da sessão pública: 15:30 
horas do dia 29 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão 
pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. 
Edital: www.conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 10 de Dezembro de 2021.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE 
ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO À SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE CONDE–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00017/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CONDE/PB – 2160.10.301.0034.2053 – ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00054/2021 - 
03.12.21 - DORE SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - R$ 10.500,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSINATURA ANUAL DE 
ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 73/2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município de Conde: KKK. VIGÊNCIA: até 02/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00053/2021 - 03.12.21 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE 
DADOS LTDA - R$ 8.975,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CADASTRAMENTO DE POSSÍVEIS EMPRESAS DE AUTOESCOLAS INTERES-
SADAS EM ADERIR AO PROGRAMA “A MOTO É SUA”, NO MUNICÍPIO DE CONGO/PB, NOS 
TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. FUNDAMENTO LEGAL: CHAMADA PÚBLICA Nº 
00003/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS, 07.00 SEC DE ASSIST SOCIAL E DESENVOL-
VIMENTO ECONOMICO / 08.241.2012.2080 PROGRAMA A MOTO É SUA / 001.00000 RECURSOS 
ORDINÁRIOS / 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS. VIGÊNCIA: 
12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA SUA ASSINATURA. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO/PB E: CT Nº 90201/2020 - 10.12.21 - ALYSSON BARBOSA 
DE BRITO-ME – CNPJ: 05.317.111/0001-20 - R$ 195.000,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
ANEXO I - MODELO DE TERMO DE ADESÃO À GESTÃO DE PRAIAS

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento Secretaria de Coordenação e Gover-

nança do Patrimônio da União
TERMO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO À UNIÃO 

PARA A TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DAS PRAIAS MARÍTIMAS.
IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO
O Município de CABEDELO, inscrito no CNPJ com o nº 09.012.493/0001-54, com sede na Rua 

Benedito Soares Silva, 131, Monte Castelo, Cabedelo-PB, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, Sr. VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO, inscrito no CPF sob o nº 839.733.544-72, 
residente e domiciliado(a) naquele Município, no uso de suas atribuições, doravante denominado 
Município, firma o presente TERMO DE ADESÃO, com fundamento no art. 14 da Lei nº 13.240, de 
30 de dezembro de 2015, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo de Adesão tem por objeto transferir ao Município a gestão das praias ma-

rítimas urbanas e não urbanas de seu território, inclusive as áreas de bens de uso comum com 
exploração econômica, nos termos da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, e do Decreto nº 5.300, 
de 7 de dezembro de 2004.

§ 1º Para os efeitos deste Termo de Adesão, praia é a área coberta e descoberta periodicamente 
pelas águas, acrescida da faixa subsequente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, 
seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde 
comece um outro ecossistema.

 § 2º Excetuam-se do presente termo:
I - os corpos d’água, tais como mar, rios e estuários;
II - as áreas consideradas essenciais para a estratégia de defesa nacional; III - as áreas 

reservadas à utilização de órgãos e entidades federais;
IV - as áreas destinadas à exploração de serviço público de competência da União; e V - as 

áreas situadas em unidades de conservação federais.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE
O presente Termo de Adesão tem por finalidade estabelecer condições para uma melhor gestão 

dos espaços litorâneos, ensejando uma melhoria continuada, orientada para o uso racional e a 
qualificação ambiental e urbanística desses territórios.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
São deveres do Município:
I - garantir que as praias e os outros bens de uso comum do povo, objetos deste Termo 

de Adesão, cumpram sua função socioambiental, obedecendo aos princípios de gestão territorial 
integrada e compartilhada, de respeito à diversidade, de racionalização e eficiência do uso;

II - promover o correto uso e ocupação das praias, garantindo o livre e franco acesso a 
elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, nos termos contidos no art. 10 da Lei nº 7.661, de 
1988, orientando os usuários e a comunidade em geral sobre a legislação pertinente, seus direitos e 
deveres, bem como planejar e executar programas educativos sobre a utilização daqueles espaços;

III - assumir a responsabilidade integral pelas ações ocorridas no período de gestão 
municipal, pelas omissões praticadas e pelas multas e indenizações decorrentes;

IV - fiscalizar a utilização das praias e bens de uso comum do povo objeto do presente 
Termo, adotando medidas administrativas e judiciais cabíveis à sua manutenção, inclusive emitindo 
notificações, autos de infração e termos de embargo, cominando sanções pecuniárias e executando 
eventuais demolições e remoções, sempre que se fizerem necessárias, tudo nos termos do art. 6º 
do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e do art. 10 da Lei nº 9.636, de 15 de maio 
de 1998, bem assim apurando denúncias e reclamações atinentes às irregularidades no uso e 
ocupação das áreas, sempre cientificando os denunciantes das ações tomadas;

V - disponibilizar e manter atualizadas no sítio eletrônico institucional do Município (site 
oficial), já existente ou necessariamente a ser criado, as seguintes informações relativas às áreas 
objeto do presente Termo, quando couber:

a) em até 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do Termo de Adesão:
a.1) Plano Diretor do Município, Lei de Diretrizes Urbanísticas ou outra norma que trate do 

uso e ocupação do solo, para os municípios que não disponham de Plano Diretor;
a.2) Códigos de Obras e de Posturas do Município;
a.3) legislação ambiental municipal e estadual incidente sobre as áreas;
a.4) Plano de gestão local de ordenamento da orla, ou Plano de Gestão Integrada do Projeto 

Orla;
a.5) contratos e termos vigentes firmados com terceiros, com as respectivas licenças am-

bientais, se couber;
a.6) espaço amplamente divulgado para reclamações e denúncias dos cidadãos, devendo 

responder regularmente àquelas demandas sociais;
b) em até 1 (um) ano após a assinatura do Termo de Adesão, o primeiro relatório de gestão 

de praias marítimas, conforme modelo disponível no portal de serviços da SPU na internet – http://
www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao/patrimonio-da-uniao/destinacao- de-imoveis/gestao-de-
-praias;

c) em até 3 (três) anos após a assinatura do Termo de Adesão, plano para ordenamento da 
Orla, em conformidade com o art. 32 do Decreto nº 5.300, de 2004, ou revisão do plano já existente;

VI - instituir através de ato normativo, a ser editado no prazo de 3 (três) anos após a assina-
tura do Termo de Adesão, o Comitê Gestor da Orla, que deve se constituir no núcleo de articulação 
e deliberação no processo de planejamento e de aplicação das ações de gestão da orla marítima, 
também previsto no Decreto nº 5.300, de 2004;

VII – apresentar anualmente, durante os 3 (três) primeiros anos após a assinatura do 
Termo de Adesão, relatórios de gestão, conforme modelo e indicadores adotados pela Secretaria 
de Coordenação e Governança do Patrimônio da União;

VIII – apresentar anualmente, a partir do 4º (quarto) ano da assinatura do Termo de Adesão, 
relatórios de implementação do Plano de Gestão Integrada da Orla, a ser constituído durante os 
3 (três) primeiros anos, caso o Município ainda não o tenha, devidamente aprovados pelo Comitê 
Gestor da Orla, instruídos com um mínimo de 3 (três) Atas de Reuniões do mesmo Comitê Gestor;

IX - informar e manter a SPU atualizada quanto ao endereço do sítio eletrônico onde o 
Município disponibilizará o registro dos documentos citados no inciso V desta cláusula;

X - informar no local especificado no portal de serviços da SPU na internet, o Gestor Mu-
nicipal de Utilização de Praias e seu substituto, bem como atualizar, no mesmo local, no prazo de 
até 5 (cinco) dias, sempre que houver decisão pela mudança dessa autoridade, titular ou substituto;

XI - submeter-se às orientações normativas e à fiscalização da Secretaria de Coordenação 
e Governança do Patrimônio da União e observar a legislação vigente, em especial o Decreto-Lei 
nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, a Lei nº 9.636, de 
15 de maio de 1998, bem como decretos regulamentadores;

XII - providenciar a publicação de extrato deste Termo de Adesão no Diário Oficial do Muni-
cípio e em jornal de grande circulação local e remeter cópia deste Termo à Câmara de Vereadores 
do Município, observado o disposto na Cláusula Décima Segunda, § 2º; e

XIII – disponibilizar à SPU/UF a sua Planta de Valores Genéricos – PVG.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GO-

VERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
São deveres da União, por intermédio da Secretaria de Coordenação e Governança do Patri-

mônio da União:
I - mediante solicitação do Município, garantir-lhe disponibilidade de corpo técnico apto a 

orientar a elaboração ou atualização do seu respectivo Plano de Gestão Integrada da Orla (PGI); 
II - disponibilizar em seu sítio na internet os endereços dos sítios eletrônicos onde o 

Município disponibilizará e manterá o registro das informações e documentos citados no inciso V 
da cláusula terceira;

III - em até 30 (trinta) dias após a assinatura deste Termo pelo Município, providenciar a 
publicação de extrato deste Termo de Adesão no Diário Oficial da União ou, se for o caso, informar 
o Município justificando a decisão pela não formalização do Termo;

IV - comunicar ao Município e disponibilizar no sítio respectivo as alterações na legislação 
e normas que envolvam a gestão patrimonial; e

V - apontar ao Município áreas nas quais pretenda manter a gestão, ou que por algum 
motivo pretenda reservar a determinado uso ou atividade.

§ 1º De forma a garantir as melhores práticas de boa gestão de praias, a SPU elaborará indi-
cadores e implementará ferramenta eletrônica para registro de denúncias de ocupação irregular 
nas áreas objeto deste Termo.

§ 2º Os indicadores a serem elaborados e que constarão dos relatórios anuais de gestão de 
praias marítimas contemplarão os seguintes aspectos:

a) ambiental;
b) acesso público;
c) infraestrutura, serviços e equipamentos turísticos;
d) transparência da gestão; e
e) tratamento das reclamações dos usuários.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA 

UNIÃO COMPETENTE (SPU/UF)
São deveres da União, por intermédio da Superintendência do Patrimônio da União competente 

(SPU/UF):
I - acompanhar e fiscalizar o Município no cumprimento das normas e cláusulas deste 

Termo de Adesão, devendo notificá-lo acerca de eventuais irregularidades e estabelecer prazo 
para sua adequação, bem como manter todas as informações atualizadas por meio de processo 
administrativo eletrônico;

 II – disponibilizar, em até 30 (trinta) dias após a publicação do extrato do Termo de Adesão, 
contratos e termos de cessão e de permissão de uso vigentes nas áreas de que tratam o presente 
instrumento, para ciência e acompanhamento, os quais permanecem válidos mesmo com a assi-
natura do termo;

III - apontar à SPU, durante os 30 (trinta) dias que antecedem a publicação do extrato do 
Termo de Adesão, as áreas nas quais pretenda manter a gestão, ou que por algum motivo pretenda 
reservar a determinado uso ou atividade;

IV - encaminhar ao Município eventuais denúncias e reclamações recebidas atinentes a 
irregularidades no uso e ocupação das respectivas áreas;

V – (revogado pela Portaria nº 44, de 31 de maio de 2019)
VI - receber solicitação do Município com vistas à elaboração e/ou revisão do seu Plano 

de Gestão Integrada da Orla Marítima e, em acordo com o Órgão/Entidade Estadual do Ambiente, 
formalizá-la à Coordenação Técnica Estadual do Projeto Orla – CTE;

VII - cumprir as etapas preparatórias previstas no Decreto nº 5.300, de 2004, e incluir o 
Município no calendário de atuação do Projeto Orla, disponibilizando equipe apta a coordenar a 
elaboração do Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima, bem como outros técnicos com habili-
dades necessárias ao trabalho, em especial no que tange às normas de regularização fundiária; e

VIII - assessorar tecnicamente o Município no que tange às normas e procedimentos de 
fiscalização no âmbito da legislação patrimonial vigente.

CLÁUSULA SEXTA – DO GESTOR MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO DE PRAIAS
O Gestor Municipal de Utilização de Praias será o agente público responsável pela interlocução 

entre o Município e a SPU/UF e a quem caberá dar cumprimento ao presente Termo.
§ 1º O substituto do Gestor Municipal de Utilização de Praias atuará nos impedimentos e 

afastamentos do titular.
§ 2º Na ausência dos gestores, titular e substituto, a representação do Município
será feita pelo próprio prefeito.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA OCUPAÇÃO POR TERCEIROS
 O Município poderá destinar a terceiros partes das áreas cuja gestão lhe tiverem sido transferidas 

por meio do presente instrumento, fazendo-o com base na Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, sendo:
I – por meio de permissão de uso, para eventos de curta duração de natureza recreativa, 

esportiva, cultural, religiosa ou educacional;
a) gratuita, nas hipóteses em que não há finalidade lucrativa;
b) onerosa, nas hipóteses em que há finalidade lucrativa, ainda que indireta (vinculação 

do evento à marca, propagandas etc.);
II – por meio de cessão de uso, aos Estados, entidades sem fins lucrativos das áreas de 

educação, cultura, assistência social ou saúde e às pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de 
interesse público ou social ou de aproveitamento econômico de interesse nacional;

a) gratuita, nas hipóteses em que não há finalidade lucrativa;
b) onerosa ou em condições especiais, sob os regimes de locação ou arrendamento, 

quando destinada à execução de empreendimento de fim lucrativo, observando-se os procedimentos 
licitatórios previstos em lei, sempre que houver condições de competitividade, devendo o edital e o 
respectivo instrumento contratual estabelecer como valor mínimo da contraprestação anual devida 
pelo particular o montante obtido pela aplicação de 2% da Planta de Valores Genéricos - PVG 
municipal da respectiva área, a cada metro quadrado do empreendimento.

§ 1º Em nenhuma hipótese o Município poderá transferir a terceiros direitos reais ou demais 
direitos deles decorrentes em relação às áreas de que trata este Termo de Adesão.

§ 2º O Município terá direito, durante a vigência deste termo, sobre a totalidade das receitas 
auferidas com as utilizações que autorizar, bem como daquelas advindas das sanções aplicadas 
em função do inciso IV da cláusula terceira.

§ 3º A cessão sob regime de arrendamento ou locação das áreas de que trata este Termo só 
poderá ser efetivada por período superior a 3 (três) anos após homologação do Plano de Gestão 
Integrada da Orla Marítima - PGI do Município e em conformidade com o disposto naquele documento.

 § 4º Os instrumentos de destinação firmados pela União com terceiros, vigentes no ato de 
formalização do presente Termo, mesmo que sobreponham áreas cuja gestão é transferida, per-
manecerão válidos, cabendo ao Município dar-lhes cumprimento.

§ 5º Os contratos e termos firmados entre a União e o Município que sobreponham áreas cuja 
gestão é transferida, vigentes no ato de formalização deste ajuste, serão suspensos a partir da 
publicação do extrato do presente Termo pela União.

§ 6º A transferência da gestão não exime o Município de arcar com todos os valores devidos em 
virtude de contratos ou termos firmados entre ele e a União relativos às áreas ora repassadas, sob 
regime oneroso ou em condições especiais, até o início da vigência do presente Termo.

§ 7º O Município deverá incluir em todos os contratos ou termos firmados em decorrência do 
presente instrumento a possibilidade de rescisão contratual em razão de eventual rescisão ou 
revogação deste Termo de Adesão, cabendo ao próprio Município as indenizações devidas nas 
hipóteses em que o Termo de Adesão se rescindiu por sua culpa.

§ 8º Deverá constar de todos os contratos ou termos firmados pelo Município em decorrência 
do presente instrumento a possibilidade de sub-rogação à União por meio de aditivo contratual, em 
caso de rescisão ou revogação deste Termo de Adesão.

§ 9º As “condições especiais” a que se refere a alínea “b” do inciso II desta cláusula podem ser, 
sem prejuízo de outras, por exemplo:

a) que a cobrança se dê apenas pela área de exploração econômica de determinado 

empreendimento, fazendo-se gratuito o uso da área na qual se permita o fluxo gratuito do espaço 
pelo público, ou pelas áreas de apoio obrigatórios, tais como postos médicos, de bombeiros etc.;

b) que o contrato firmado entre o Município e terceiros preveja que a cobrança ocorrerá 
somente quando houver a utilização exclusiva de determinada área, de forma sazonal.

§ 10 É vedado ao Município efetuar a inscrição de ocupação, instrumento a que se refere o art. 
7º da Lei nº 9.636, de 1998.

§ 11 As receitas decorrentes da aplicação de sanções de que trata o inciso IV da Cláusula Terceira, 
deverão ser aplicadas na qualificação das áreas objeto do presente Termo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRAS
Este Termo autoriza o Município a realizar ou contratar obras necessárias à implementação de 

infraestrutura urbana, turística ou de interesse social, devendo solicitar aprovação prévia da SPU 
para execução de obras, construções ou qualquer intervenção apenas nos casos em que houver 
alteração que possa modificar permanentemente as áreas objeto deste Termo.

Parágrafo único. A autorização contida nesta cláusula não exime o Município de providenciar 
antecipadamente todas as demais licenças, autorizações e alvarás cabíveis.

CLÁUSULA NONA - DA EXPLORAÇÃO DE PUBLICIDADE
A publicidade de atos, programas, obras e campanhas dos órgãos públicos, bem como de 

pessoas físicas ou jurídicas, nas áreas objeto do presente Termo de Adesão, deverá ter caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos ou qualquer 
outra pessoa física ou jurídica.

Parágrafo único. Não havendo legislação municipal que regulamente a publicidade externa nas 
áreas objeto do presente Termo, a viabilidade e o regramento para exposição comercial de marcas 
e produtos e de outras ações publicitárias deverão ser pactuadas no âmbito do Plano de Gestão 
Integrada do Projeto Orla.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Adesão vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável por iguais e 

sucessivos períodos a critério da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
O presente Termo de Adesão não prevê a transferência de recursos financeiros entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
Caberá à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União providenciar a 

publicação de extrato deste Termo de Adesão no Diário Oficial da União.
§ 1º A gestão das áreas pelo Município somente terá início a partir da publicação citada no caput.
 § 2º A informação e as publicações de que trata o inciso XII da cláusula terceira correrão por 

conta do Município e deverão ser feitas em até 10 (dez) dias após a publicação prevista no caput.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REVOGAÇÃO E DA RESCISÃO
O presente Termo de Adesão poderá ser objeto de:
I - revogação, por motivo de interesse público superveniente:
a) de comum acordo, hipótese em que a revogação é imediata;
b) unilateralmente, mediante notificação por escrito à parte contrária, com antecedência 

mínima de 180 (cento e oitenta) dias;
II – rescisão, na hipótese de o Município descumprir cláusula constante desse termo ou 

norma da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União.
§ 1º Quando a revogação for solicitada pelo Município, a notificação de que trata o inciso I, alínea 

“b”, desta cláusula deverá ser instruída com cópia dos contratos firmados com terceiros, relativos às 
áreas objeto do presente instrumento, juntamente com relatório circunstanciado atualizado, infor-
mando a situação de cada um daqueles instrumentos contratuais e de outras das ações previstas 
no inciso IV da Cláusula Terceira.

§ 2º Nos casos de revogação do Termo de Adesão por iniciativa do Município, decorrido o prazo 
de que trata o inciso I, alínea “b”, desta cláusula, a reversão da área à União será automática, sem 
que com isso gere qualquer indenização ao Município por eventual obra ou benfeitoria realizada 
no período de vigência do presente Termo, bem como repasse de qualquer natureza de verba 
oriunda de receitas advindas daquelas áreas, seja a título de indenização ou de receitas cessantes.

§ 3º Eventuais obras em andamento, ou a serem iniciadas, ainda que já aprovadas pelo Município 
deverão ser submetidas à aprovação e fiscalização pela SPU.

§ 4º As obras em andamento que importarem alteração permanente das áreas transferidas 
e que não forem aprovadas pela SPU deverão ser removidas às expensas do Município ou de 
quem as executou.

§ 5º Na hipótese de revogação por iniciativa do Município ou de rescisão em razão do descum-
primento de quaisquer das cláusulas previstas no presente termo, a União poderá optar por assumir 
o polo do Município, por meio de aditivo contratual, em cada um dos contratos vigentes firmados 
com base na Cláusula Sétima, ou optar pela rescisão, sendo que eventuais indenizações devidas 
pelas rescisões contratuais serão de responsabilidade exclusiva do Município.

§ 6º Na hipótese de revogação por iniciativa da União em razão de interesse público superve-
niente, a União poderá optar por assumir o polo do Município nos contratos firmados com base na 
Cláusula Sétima deste instrumento, por meio de aditivo contratual, ou optar pela rescisão, sendo 
que neste caso ficará responsável por eventuais indenizações devidas pelas rescisões contratuais.

§ 7º Havendo interesse da União em reaver a gestão de determinada área, permanecerá vigente 
o presente Termo para as áreas remanescentes, salvo se o Município manifestar expressamente 
desinteresse pela gestão dessas áreas, hipótese em que a União poderá desistir da revogação 
parcial ou instruir a revogação total.

§ 8º A critério da União, a rescisão prevista no inciso II do caput desta cláusula poderá ser conver-
tida em multa, na forma de regulamento estabelecido pela SPU, mantendo-se a vigência do termo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste instrumento, essas deverão previamente 

ser submetidas à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Advocacia-Geral da União e, caso não 
seja possível acordo amigável, fica eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária local.

VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO
Prefeito do Município de Cabedelo/PB

IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL
DE UTILIZAÇÃO DE PRAIAS

O Município indica como Gestor Municipal de Utilização de Praias Titular, o Sr. UBIRACI 
SANTOS DE CARVALHO, inscrito no CPF sob o nº 011.645.234-06, servidor(a) do/da Secretaria 
de Infraestrutura, Secretário, e-mail: biracarvalho2@hotmail.com, telefones (83) 99361-579 e (83) 
3250.3113; e como Gestor(a) Municipal de Utilização de Praias Substituto(a) o/a Sr(a). MAURÍCIO 
VICENTE DOS SANTOS, inscrito(a) no CPF sob o nº 826.849.104-30, servidor(a) do/da Secretaria 
de Esporte, Juventude e Lazer, Secretário, e-mail: esporte@cabedelo.pb.gov.br, telefones (83) 
98813-547 e 83 3250.3113.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10017/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº.: 
11436.548000/1210-02. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de Dezembro de 2021. 
Início da fase de lances: 09:05 horas do dia 27 de Dezembro de 2021. Referência: horário de Bra-
sília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com . Edital: www.tce.pb.gov.
br ; www.portaldecompraspublicas.com.br . 

Congo - PB, 10 de Dezembro de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:30 horas do dia 29 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE UMA UNI-
DADE ESCOLAR COM 4(QUATRO) SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DO CONGO, CONFORME 
PLANO DE TRABALHO E DOCUMENTAÇÃO ARROLADA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
SEE-PRC-2021/12707. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.
tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 10 de Dezembro de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:30 horas do dia 23 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DO CONGO/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
019/2011/99; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas nor-
mas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 10 de Dezembro de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS 
DO MUNICÍPIO DO CONGO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 019/2011/99; 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) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.
br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 10 de Dezembro de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
TERMO DE RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DO RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 00003/2020
O Prefeito do Município de Congo/PB, Sr. ROMUALDO ANTÔNIO QUIRINO DE SOUSA, nos 

termos da legislação em vigor, RATIFICA e HOMOLOGA o resultado do CHAMAMENTO PUBLICO, 
para CADASTRAMENTO DE POSSÍVEIS EMPRESAS DE AUTOESCOLAS INTERESSADAS EM 
ADERIR AO PROGRAMA “A MOTO É SUA”, NO MUNICÍPIO DE CONGO/PB, NOS TERMOS DA 
LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. Ainda, ADJUDICA o objeto do Chamamento Público para Creden-
ciamento nº. 00003/2020 em favor da empresa a seguir:

Fornecedor Descriminação Quantidade C u s t o 
Unitário

Custo
Total

ALYSSON BARBOSA 
DE BRITO-ME – CNPJ: 
05.317.111/0001-20

CADASTRAMENTO DE POS-
SÍVEIS EMPRESAS DE AU-
TOESCOLAS INTERESSADAS 
EM ADERIR AO PROGRAMA 
“A MOTO É SUA”, NO MUNI-
CÍPIO DE CONGO/PB, NOS 
TERMOS DA LEI MUNICIPAL 
Nº 232/2021.

150 1.300,00 195.000,00

Valor Global R$...... 195.000,00

Congo (PB), 10 de dezembro de 2021.
ROMUALDO ANTÔNIO QUIRINO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
SEGUNDA NOTIFICAÇÃO DA TP Nº 006/2019

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através de seu Gestor tornar público para conhecimento dos 
interessados, que na qualidade de represente contratante, da obra de Pavimentação Asfáltica em 
CBUQ de duas ruas. NOTIFICA a empresa Siga Construtora Eireli, CNPJ: 14.666.009/00001-40, 
para no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 1º dia útil desta publicação, para 
retomada da obra, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no contrato e na legislação de 
regência, conforme apurado, a execução da obra não corresponde ao cronograma físico/financeiro 
proposto, estando a obra em atraso e com claros sinais de abandono, a referida obra é financiada 
com recursos da  Prefeitura de Coremas e do Contrato de repasse nº 1053036-61/2018, impondo-se 
a obediência aos prazos estipulados no contrato e o não atendimento resultaria em cancelamento 
do mesmo. Ante o exposto e amparado na Cláusula Sétima, Cláusula Décima, Cláusula Décima 
Primeira, do contrato, que impõe sanções pelo não cumprimento do contratado, além do ressar-
cimento dos valores efetivamente pagos e indenização, colocamos à disposição para eventuais 
esclarecimentos, caso seja necessário.

Coremas-PB, 09 de dezembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS 
SEGUNDA NOTIFICAÇÃO DA TP Nº 003/2020

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através de seu Gestor tornar público para conhecimento 
dos interessados, que na qualidade de represente contratante, da obra de Reforma da quadra 
poliesportiva da Escola Municipal Nitão Diniz. NOTIFICA a empresa FFJ Construtora Ltda, CNPJ: 
19.369.906/0001-06, para no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 1º dia útil 
desta publicação, para retomada da obra, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no 
contrato e na legislação de regência, conforme apurado, a execução da obra não corresponde ao 
cronograma físico/financeiro proposto, estando a obra em atraso e com claros sinais de abandono, 
a referida obra é financiada com recursos da  Prefeitura de Coremas e da Secretaria de Estado 
da Educação, impondo-se a obediência aos prazos estipulados no contrato e o não atendimento 
resultaria em cancelamento do mesmo. Ante o exposto e amparado na Cláusula Sétima, Cláusula 
Décima, Cláusula Décima Primeira, do contrato, que impõe sanções pelo não cumprimento do 
contratado, além do ressarcimento dos valores efetivamente pagos e indenização, colocamos à 
disposição para eventuais esclarecimentos, caso seja necessário.

Coremas-PB, 09 de dezembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para construção de uma 

Escola (EMEF ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA) localizada no Assentamento Jardim – Curral de Cima–PB. 
LICITANTES HABILITADOS: CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; CONSTRUTO-
RA EDFFICAR EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; RETA CONSTRUCOES 
E INCORPORACOES LTDA. LICITANTES INABILITADOS: CLN LOCACOES E SERVICOS EIRELI; 
CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição 
de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no 
dia 21/12/2021, às 14h30min, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral 
de Cima - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 98708–0527. 

Curral de Cima - PB, 10 de Dezembro de 2021
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que realizará 

a Tomada de Preços Nº 008/2021. Vejamos a seguir: Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica 
para prestar serviços de engenharia de pavimentação asfáltica da parede do Açude Estevão Marinho 
no município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos. Fonte de Recursos: 
Contrato de repasse 107.5699-72/2021-CAIXA e Próprio (Diversos) do Município). Repartição/
setor interessado: Secretaria de Urbanismo. Data prevista para realização da sessão publicação: 
27/12/2021. Horário prevista para início da sessão publicação: 10h:30min (Dez horas e trinta minutos). 
Local previsto para realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes (proposta 
e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Bairro: Centro, CEP: 58770-000, Cidade: Coremas/
PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.coremas.pb.gov.br ou Rua 
Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: Coremas/PB (horário de expediente da CPL 
é das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). 

Coremas-PB, 09 de dezembro de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público o adiamento 

da sessão pública da Tomada de Preços Nº 006/2021. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica 
para prestar serviços de engenharia de pavimentação em paralelepípedo das seguintes ruas: Luziano 
Gelisson de Souza Lucena, José Pereira de Almeida, Leocádia Mariano de Araújo, Rua Virgulino da 
Silva - trecho a partir do final do asfalto, no município de Coremas-PB. Prevista para ser realizada 
às 08h:00min (Oito horas) do dia 14/12/2021, desta forma fica adiada a sessão pública para às 
08h:00min (Oito horas) do dia 27/12/2021, no mesmo local previsto no instrumento convocatório.

Coremas-PB, 09 de dezembro de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: CONSTUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA – RURAL 

NO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB. LICITANTES HABILITADOS: AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA; INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; MATRIX CONSTRUTORA 
EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: ALVES CONSTRUCOES LTDA - Item: 6.1.4.2 e subitens; 
Subitens 6.1.4.3.1.1 e 6.1.4.3.1.4; COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LO-
CACOES EIRELI - Subitens 6.1.4.2.1.1; 6.1.4.2.1.2 e 6.1.4.2.1.4; Subitens 6.1.4.3.1.1; 6.1.4.3.1.2 
e 6.1.4.3.1.4; CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Item: 6.1.4.2 e subitens; 
Subitens 6.1.4.3.1.1 e 6.1.4.3.1.4; CONSTRUTORA APODI EIRELI - Item: 6.1.4.2 e subitens; 
CONSTRUTORA GONCALVES LTDA - Item: 6.1.4.2 e subitens; DIAS CONSTRUCOES LTDA - 
Item: 6.1.4.2 e subitens; item 6.1.2.7; LIVRAMENTO CONSTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS 
EIRELI - Subitem 6.1.4.2.1.2; MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI - Item: 6.1.4.2 e 
subitens; Subitem 6.1.4.3.1.4; RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Item: 6.1.4.2 
e subitens; Subitem 6.1.4.3.1.2. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no dia 20/12/2021, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Manoel José 
das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 10 de Dezembro de 2021
JERRI ADRIANO CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos seguintes serviços: Lote I reforma e 

ampliação da praça Frei Damião localizada na rua Joaquim Bezerra, centro de Imaculada e Lote 
II implantação de pavimentação no município de Imaculada – PB, das Ruas: Antônio Félix Neto 
e São Francisco. Licitantes Habilitados: Construtora Apodi Eireli; Construtora e Locadora Dois 
Irmaos Ltda; Construtora J. Galdino Eireli; Covale Construcoes e Servicos Eireli; ELF Teixeira 
Construções e Serviços Eireli EPP; Jhonatan Andrade da Silva Eireli; Somos Construcoes Eireli; 
Ultra Solucoes e Servicos Ltda.  Licitantes Inabilitados: Ametista Construcoes e Servicos Eireli; CJ 
Construtora e Servicos Ltda; Construtora Forte Brasil Eireli; Construtora LCL Ltda; DK Construções 
Eireli; JMSV Construcoes Eireli; Silvacon Construcoes e Servicos Eireli; Torres e Andrade Cons-
truções, Pré-Moldados e Serviços Ltda; Turmalina Empreendimentos Eireli. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 17/12/2021 às 08:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. 

Imaculada - PB, 09 de dezembro de 2021
JOSÉ GILSON PEREIRA 
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Dezembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Prestação dos serviços de locação de equipamentos 
médico–hospitalares diversos. 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 266/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com.

Ingá - PB, 10 de Dezembro de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Dezembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços obje-
tivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de filmes Raio–X. 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 266/21; Decreto Municipal nº 275/21; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@
gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Ingá - PB, 10 de Dezembro de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Dezembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo tipo furgão 0km 
adaptado para ambulância simples remoção. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 266/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no ende-
reço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.  

Ingá - PB, 10 de Dezembro de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
combustíveis diversos, mediante requisição diária e periódica. 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 266/21; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br.

Ingá - PB, 10 de Dezembro de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna 
público que requereu à SEMAM  – Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença Prévia para RE-
FORMA E AMPLIAÇÃO DO CRC CRUZ DAS ARMAS, em CRUZ DAS ARMAS, em João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM/JP

Alterar a Cláusula Segunda do Contrato. 
Onde se lê: Fonte de recursos: 01.00 FR STN: 1001
Leia-se: 0.2.4.1 FUNPREV (recursos próprios)
As demais cláusulas permanecem inalteradas

Isabella Duarte Gouvêa
Setor de Contratos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA para obra de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELE-
PÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SABER 
RUA ÍNDIO ARARIBÓIA, NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, RUA LUZIA PEDROSA, NO BAIRRO 
CRISTO REDENTOR, RUA BACHAREL WILSON FLÁVIO M. COUTINHO E RUA JUIZ ARNALDO 
FERREIRA ALVES, NO BAIRRO JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, RUA JOSÉ TEÓFANES DA 
SILVA, NO BAIRRO MANGABEIRA, RUA AMBRÓZIO RODRIGUES DE SOUZA E RUA PADRE 
JOAQUIM CIRILO DE SÁ, NO BAIRRO OITIZEIRO, RUA MARIA APARECIDA DA CRUZ E RUA 
IPÊ AMARELO, NO BAIRRO PARATIBE, RUA PEDRO PATRÍCIO DE SOUZA E RUA FRANCISCA 
GRIGÓRIO DE ANDRADE, NO BAIRRO PRESIDENTE ERNESTO GEISEL, RUA ROSEMIRA 
RIBEIRO DE LIMA E RUA JOSÉ DIMAS FERREIRA, NO BAIRRO VALENTINA DE FIGUEIREDO, 
E RUA QUATORZE DE JULHO, NO BAIRRO VARJÃO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA          
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.025/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/077696
CHAVE CGM: 5EY9-PCK1-T4JT-4H6B
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência Pública 
Nº 07.025/2021, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para execução dos 
serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em diversos bairros, na 
cidade de João Pessoa/PB (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Santa Inês, Rua Cidade de Marizópolis 
/ Bairro Cidade Universitária: Rua João Batista de Carvalho Moura / Bairro Mangabeira VI: Rua 
Filomena Trigueiro e Rua Cel. Pedro Gonzaga de Lima). Da análise da documentação oferecida 
pelas partes interessadas e na forma de toda fundamentação exposta nesta Ata, a Comissão Setorial 
de Licitação decide e julga HABILITADA a empresa: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA - CNPJ Nº 11.306.141/0001-53 e DECLARA INABILITADAS as empresas CONSTRUPAV 
EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ Nº 30.251.160/0001-74;  ÚNICA EMPREENDIMENTOS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ Nº 05.256.678/0001-53 e MULTISET ENGENHARIA LTDA – CNPJ 
Nº  03.539.154/0001-44, por desatendimento ao Instrumento Convocatório. Em cumprimento aos 
princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso 
contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado 
na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo 
nº 2021/077696/SEINFRA, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta 
decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 

João Pessoa, 10 de dezembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
EXTRATO DE DISTRATO AMIGÁVEL

DO CONTRATO Nº 07.014/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.002/2020/SEINFRA
CONTRATANTE:  Municipio de Joao Pessoa 
CONTRATADA: GM ENGENHARIA EIRELI., CNPJ Nº 22.873.484/0001--16 
OBJETO: Execução dos Serviços de Recuperação e Manutenção nos Mercados Públicos em 

Diversos Bairros de João Pessoa/PB.
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão AMIGÁVEL contratual em questão encontra amparo 

no dispositivo do art. 79, inciso II § 1° da Lei Federal nº 8.666/93.
DISPOSIÇÕES FINAIS: De comum acordo fica rescindido o Contrato nº 07.014/2020 a partir 

de 07/12/2021, para não mais executar a obra mencionada no objeto, passando este Termo a ter 
eficácia após publicação, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do art. 109, da 
Lei Federal nº 8.666/93.

João Pessoa, 07 de dezembro de 2021
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.051/2021/SEINFRA
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.023/2021/SEINFRA.             

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.
CONTRATADA: FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 30.566.555/0001-66
OBJETO: Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Dre-

nagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro 
Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e Rua Luiz Burity) e (Bairro Cid. Universitária: 
Rua Prof. Lianza) - Lote 22.

VALOR TOTAL: R$ 1.291.003,63 (UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL, TRÊS 
REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).  

Classificação Funcional: 11000.11107.15.451.5099.111063– SISTEMA VIÁRIO 
Natureza da despesa: 44.90.51 Obras e Instalações
Fonte de Recursos: FR                    FR STN
                                  0.1.00              1001 Próprios
                                  0.1.92        1920 Recursos de Operações de crédito- Recursos do Exer-

cício Corrente 
 SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PM/JP /Claudinei Oliveira de Sousa / FC Em-

preendimentos Imobiliários Ltda
DATA DA ASSINATURA: 09/12/2021 

João Pessoa, 09 de dezembro de 2021. 
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N°. 00011/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Rosas, s/n Centro, Manaíra/PB, às 10:00 horas do dia 29 de Dezembro de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de 01 (uma) sala de Raio 
X no Centro de Saúde do Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária e Memorial 
Descritivo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 8.666/93 e suas al-
terações e demais normas aplicáveis. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 10 de Dezembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min do dia 27 de Dezembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Combustível, 
destinado ao atendimento da Frota Veicular pertencente e/ou locada a esta edilidade e ao Fundo 
Municipal de Saúde, no exercício 2022 Recursos: previstos no orçamento 2022. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br

Mulungu - PB, 09 de Dezembro de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’AGUA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
A Prefeitura municipal de Olho D’água-PB através de seu pregoeiro e equipe de apoio, torna 

público que não compareceu nenhum interessado, no dia 08/12/2021, 08:01 h, para participar da 
licitação Pregão Eletrônico nº 00011/2021, com objeto contratação de empresa para aquisição 
de um trator agrícola, conforme Convenio MAPA n. 892102/2019.  Por não compareceu nenhum 
interessado em participar desta licitação, fica declarada DESERTA.

Olho D’água – PB 08 de Dezembro de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo pick-up cabine dupla, para a Secretaria Municipal de 

Educação deste Município. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09h00min de 
13/12/2021 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 23/12/2021 às 
09h01min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada 
de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de 
Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102. 
Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilões - PB, 10 de dezembro de 2021 
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 11:00 horas do dia 23 de Dezembro de 2021, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDI-
CIONADOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 09 de Dezembro de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:30 horas do dia 23 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de com-
bustíveis diversos, para atender as necessidades das secretarias/órgãos demandantes, conforme 
condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - PB, 10 de Dezembro de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 11:00 horas do dia 23 de Dezembro de 2021, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDI-
CIONADOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 10 de Dezembro de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTAD

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00014/2021, que tem como 
objeto: Aquisição de Equipamento/Material Permanente para atender as necessidades do Centro 
de Atenção Psicossocial - CAPS I do Município de Santa Luzia/PB, conforme convênio da Secre-
taria Nacional Mistério da Saúde n° 10425.754000/1190-09. Licitantes declarados vencedores e 
respectivos valores totais das contratações: - ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 
38.127.083/0001-57, Item(s): 07,11. Valor: 2.700,00; - C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ: 13.895.847/0001-23, Item(s): 16. Valor: 2.000,00; - IMPÉRIO 
DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME, CNPJ: 20.081.724/0001-14-, Item(s): 03,12. Valor: 
5.800,00; - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA, CNPJ: 05.816.684/0002-07, Item(s): 02,06. Valor: 
6.440,00; - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 31.499.939/0001-76, Item(s): 
13. Valor: 1.199,00; - MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 
31.131.938/0001-74, Item(s): 04,10. Valor: 7.665,00; - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s): 14,15,18. Valor: 361,00.

SANTA LUZIA - PB, 07 DE DEZEMBRO DE 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
Após analise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao pre-

sente pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - ACO VALE 
COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 38.127.083/0001-57, Item(s): 07,11. Valor: 2.700,00; - C 
DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ: 13.895.847/0001-23, 
Item(s): 16. Valor: 2.000,00; - IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME, CNPJ: 
20.081.724/0001-14-, Item(s): 03,12. Valor: 5.800,00; - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA, CNPJ: 
05.816.684/0002-07, Item(s): 02,06. Valor: 6.440,00; - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI, CNPJ: 31.499.939/0001-76, Item(s): 13. Valor: 1.199,00; - MEDIC MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 31.131.938/0001-74, Item(s): 04,10. Valor: 
7.665,00; - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, 
CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s): 14,15,18. Valor: 361,00.

SANTA LUZIA - PB, 07 DE DEZEMBRO DE 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrô-
nico nº 00014/2021, que objetiva: Aquisição de Equipamento/Material Permanente para atender 
as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I do Município de Santa Luzia/PB, 
conforme convênio da Secretaria Nacional Mistério da Saúde n° 10425.754000/1190-09, com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): - ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 38.127.083/0001-57, Item(s): 
07,11. Valor: 2.700,00; - C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ: 
13.895.847/0001-23, Item(s): 16. Valor: 2.000,00; - IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS 
LTDA ME, CNPJ: 20.081.724/0001-14-, Item(s): 03,12. Valor: 5.800,00; - JOSIVAN MELQUIADES 
NOBREGA, CNPJ: 05.816.684/0002-07, Item(s): 02,06. Valor: 6.440,00; - M.K.R. COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 31.499.939/0001-76, Item(s): 13. Valor: 1.199,00; - MEDIC MA-
NUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 31.131.938/0001-74, Item(s): 
04,10. Valor: 7.665,00; - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s): 14,15,18. Valor: 361,00. Publique-se e cumpra-se.

SANTA LUZIA - PB, 08 DE DEZEMBRO DE 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para conhe-

cimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00015/2021, que tem como objeto: 
Aquisição de equipamento administrativo e material permanente para as Unidades Básicas de Saúde 
ESF I João Bosco de Medeiros Torres, ESF II Centro, ESF III Marcia Patrícia de Medeiros, ESF IV 
Antônio Bento de Morais, ESF V Zona Rural e ESF VI Roberval Eliseu da Nobrega do Município de 
Santa Luzia/PB, conforme PROPOSTA Nº. 10425.754000/1190-02. Licitantes declarados vencedores 
e respectivos valores totais das contratações: - ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 
38.127.083/0001-57, Item(s): 05,13. Valor: 2.838,00; - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA, CNPJ: 40.876.269/0001-50, Item(s): 03,14,17. Valor: 2.219,96; - ALEXANDRE 
R BARBOSA DA SILVA, CNPJ: 40.295.063/0001-37, Item(s): 06,07,10,11,12,16. Valor: 5.789,99; 
-JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA, CNPJ: 05.816.684/0002-07, Item(s): 18. Valor: 5.400,00; - 
ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 32.932.000/0001-16, Item(s): 02,09. Valor: 22.260,00; 

Santa Luzia - PB, 07 de dezembro de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
Após analise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - ACO VALE COMERCIO 
E SERVICOS LTDA, CNPJ: 38.127.083/0001-57, Item(s): 05,13. Valor: 2.838,00; - DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ: 40.876.269/0001-50, Item(s): 03,14,17. 
Valor: 2.219,96; - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA, CNPJ: 40.295.063/0001-37, Item(s): 
06,07,10,11,12,16. Valor: 5.789,99; -JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA, CNPJ: 05.816.684/0002-
07, Item(s): 18. Valor: 5.400,00; - ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 32.932.000/0001-16, 
Item(s): 02,09. Valor: 22.260,00. 

Santa Luzia - PB,07 de dezembro de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00015/2021, que objetiva: Aquisição de equipamento administrativo e material permanente para 
as Unidades Básicas de Saúde ESF I João Bosco de Medeiros Torres, ESF II Centro, ESF III Marcia 
Patrícia de Medeiros, ESF IV Antônio Bento de Morais, ESF V Zona Rural e ESF VI Roberval Eliseu 
da Nobrega do Município de Santa Luzia/PB, conforme PROPOSTA Nº. 10425.754000/1190-02, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): - ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 38.127.083/0001-57, Item(s): 
05,13. Valor: 2.838,00; - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ: 
40.876.269/0001-50, Item(s): 03,14,17. Valor: 2.219,96; - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA, 
CNPJ: 40.295.063/0001-37, Item(s): 06,07,10,11,12,16. Valor: 5.789,99; -JOSIVAN MELQUIADES 
NOBREGA, CNPJ: 05.816.684/0002-07, Item(s): 18. Valor: 5.400,00; - ZIB COMERCIO E SERVI-
ÇOS LTDA, CNPJ: 32.932.000/0001-16, Item(s): 02,09. Valor: 22.260,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 08 de dezembro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para conhe-

cimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00016/2021, que tem como objeto: 
Aquisição de equipamento médico e material permanente para as Unidades Básicas de Saúde 
ESF I João Bosco de Medeiros Torres, ESF II Centro, ESF III Marcia Patrícia de Medeiros, ESF IV 
Antônio Bento de Morais, ESF V Zona Rural e ESF VI Roberval Eliseu da Nobrega do Município de 
Santa Luzia/PB, conforme PROPOSTA Nº. 10425.754000/1190-02. Licitantes declarados vence-
dores e respectivos valores totais das contratações: - BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E 
LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA, CNPJ: 07.936.090/0001-76, Item(s): 
09,23,25. Valor: 4.068,11; - CMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 20.444.829/0001-90, Item(s): 
26. Valor: 3.100,00; - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP, CNPJ: 
07.897.039/0001-00, Item(s): 05. Valor: 275,00; - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA, CNPJ: 40.876.269/0001-50, Item(s): 04,12,14. Valor: 15.729,94; - M.K.R. 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 31.499.939/0001-76, Item(s): 2. Valor: 1.190,00; - 
MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 31.131.938/0001-74, 
Item(s): 01,15,22. Valor: 6.644,00; - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPI-
TALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s): 03,16,18,19,20. Valor: 2.572,88; - RITA 
DE ANDRADE VIEIRA - ME, CNPJ: 10.719.048/0001-08, Item(s): 06,07,08,10,11,13,17,21. Valor: 
7.765,00; - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP, CNPJ: 
23.015.239/0001-30, Item(s): 24,28. Valor: 2.689,99. 

Santa Luzia - PB, 08 de dezembro de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021
Após analise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - BIOMED DISTRI-
BUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA, CNPJ: 
07.936.090/0001-76, Item(s): 09,23,25. Valor: 4.068,11; - CMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 
20.444.829/0001-90, Item(s): 26. Valor: 3.100,00; - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLO-
GICOS LTDA-EPP, CNPJ: 07.897.039/0001-00, Item(s): 05. Valor: 275,00; - DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ: 40.876.269/0001-50, Item(s): 04,12,14. 
Valor: 15.729,94; - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 31.499.939/0001-76, 
Item(s): 2. Valor: 1.190,00; - MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRE-
LI, CNPJ: 31.131.938/0001-74, Item(s): 01,15,22. Valor: 6.644,00; - ODONTOMED COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s): 
03,16,18,19,20. Valor: 2.572,88; - RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME, CNPJ: 10.719.048/0001-08, 
Item(s): 06,07,08,10,11,13,17,21. Valor: 7.765,00; - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS 
PARA SAÚDE EIRELI - EPP, CNPJ: 23.015.239/0001-30, Item(s): 24,28. Valor: 2.689,99.

Santa Luzia - PB, 08 de dezembro de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00016/2021, que objetiva: Aquisição de equipamento médico e material permanente para as 
Unidades Básicas de Saúde ESF I João Bosco de Medeiros Torres, ESF II Centro, ESF III Marcia 
Patrícia de Medeiros, ESF IV Antônio Bento de Morais, ESF V Zona Rural e ESF VI Roberval Eliseu 
da Nobrega do Município de Santa Luzia/PB, conforme PROPOSTA Nº. 10425.754000/1190-02, 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente(s) vencedor(es): - BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA 
SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA, CNPJ: 07.936.090/0001-76, Item(s): 09,23,25. Valor: 4.068,11; 
- CMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 20.444.829/0001-90, Item(s): 26. Valor: 3.100,00; - DEN-
TEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP, CNPJ: 07.897.039/0001-00, Item(s): 
05. Valor: 275,00; - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ: 
40.876.269/0001-50, Item(s): 04,12,14. Valor: 15.729,94; - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS EIRELI, CNPJ: 31.499.939/0001-76, Item(s): 2. Valor: 1.190,00; - MEDIC MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 31.131.938/0001-74, Item(s): 01,15,22. Valor: 
6.644,00; - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, 
CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s): 03,16,18,19,20. Valor: 2.572,88; - RITA DE ANDRADE VIEIRA 
- ME, CNPJ: 10.719.048/0001-08, Item(s): 06,07,08,10,11,13,17,21. Valor: 7.765,00; - SÃO BER-
NARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP, CNPJ: 23.015.239/0001-30, 
Item(s): 24,28. Valor: 2.689,99. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 08 de dezembro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00017/2021, que tem como 
objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente Administrativo para a Unidade de 
Atenção Especializada em Saúde - POLICLINICA DR KIVAL GORGONIO do Município de Santa 
Luzia/PB, conforme PROPOSTA Nº. 10425.754000/1190-11. Licitantes declarados vencedores e 
respectivos valores totais das contratações: - ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 
38.127.083/0001-57, Item(s): 02. Valor: 1.120,00; - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA, CNPJ: 
05.816.684/0002-07, Item(s): 01,06. Valor: 10.490,00.

Santa Luzia - PB, 07 de dezembro de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021
Após analise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - ACO VALE COMERCIO 
E SERVICOS LTDA, CNPJ: 38.127.083/0001-57, Item(s): 02. Valor: 1.120,00; - JOSIVAN MELQUIA-
DES NOBREGA, CNPJ: 05.816.684/0002-07, Item(s): 01,06. Valor: 10.490,00. 

Santa Luzia - PB, 07 de dezembro de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00017/2021, que objetiva: Aquisição de Equipamento e Material Permanente Administrativo para a 
Unidade de Atenção Especializada em Saúde - POLICLINICA DR KIVAL GORGONIO do Município 
de Santa Luzia/PB, conforme PROPOSTA Nº. 10425.754000/1190-11, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - ACO 
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 38.127.083/0001-57, Item(s): 02. Valor: 1.120,00; - 
JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA, CNPJ: 05.816.684/0002-07, Item(s): 01,06. Valor: 10.490,00. 
Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 08 de dezembro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N° 00129/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 

22.514.781/0001-75.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o REAJUSTE DE PREÇOS ao valor do Con-

trato nº 00129/2020 firmado entre as partes, em 06/10/2020, nos termos previstos em sua Cláusula 
Segunda, Parágrafo Segundo: “2.2. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo 
com o disposto no art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93”. 

REAJUSTE: O reajuste foi realizado, conforme demonstrativo de cálculo na Cláusula Segunda, 
item 2.1 do referido termo no valor de R$ 46.694,18, correspondente ao aditamento de aproxi-
madamente 19,50% ao valor do contrato, que somando ao valor inicial do contrato que é de R$ 
239.504,65, dá-se num montante de R$ 286.198,83 (duzentos e oitenta e seis mil, cento e noventa 
e oito reais e oitenta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONTRATO DE REPASSE N° 885809/2019 - MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
LUZIA/PB. 02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - 15.451.1004.1019 - 
Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfáltica ou paralelepípedo).

Elementos de Despesa: 4490.51 - 1001 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1510 - Obras e 
Instalações.

FUNDAMENTO: no artigo 40, inciso XI, art. 55, inciso III e artigo 65, § 8º, da Lei n. º 8.666/93, 
bem como na Lei nº 10.192/2001.

DATA DO TERMO ADITIVO: 02 de dezembro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE PROPOSTA FINAL E DOCUMENTAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, torna público o Resultado da análise de Documentação 

de Proposta Final e Documentação dos Equipamentos conforme item 7.20.1 do edital, que tem como 
objeto: Contratação de empresa para coleta e transporte de resíduos sólidos até sua destinação 
final, visando atender as necessidades do município de Santa Luzia/PB. Assim a Pregoeira informa 
que no dia 06 de dezembro de 2021 o licitante SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 
38.162.543/0001-88 apresentou sua proposta equalizada bem como os documentos dos 02 (dois) 
veículos exigidos para execução do objeto. Ficando classificado e habilitado no Certame. Licitante 
vencedor e respectivo valor total da contratação: SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 
38.162.543/0001-88. Valor: R$ 952.800,00 (novecentos e cinquenta e dois mil e oitocentos reais). 
Maiores informações no horário das 08:00 às 12:00hs dos dias úteis na sede da CPL na Rua Caboclo 
Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP n° 58.600-000.

Santa Luzia - PB, 10 de dezembro de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SANTA RITA - PB, 10 DE DEZEMBRO DE 2021. 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 
ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

R E S O L V E:
HOMOLOGAR O RESULTADO DA LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

082/2021, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, SCANNER E FRAGMENTADORAS 
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, OS QUAIS APONTAM COMO PROPONENTE VENCEDOR:

ITEM 01 - FRACASSADO
ITEM 02 – FRACASSADO
- EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 09.015.414/0001-69
VALOR R$: 2.160,00
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2021
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, TENDO COMO FINALIDADE A LOCAÇÃO 

DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, de 05/01/2021, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA,
R E S O L V E M:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00039/2021, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, TENDO COMO FINALIDADE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI-
CÍPIO DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- IDEAL TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 28.320.052/0001-64
Valor R$: 1.912.560,00

Santa Rita - PB, 10 de dezembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial
EDILENE DA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021 

Objeto: LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA-PB, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

Data da sessão: 24 de dezembro de 2021, às 08h00min, Sala de reuniões da CPL do Prédio da 
Prefeitura de SÃO JOSÉ DE CAIANA, localizada a Rua Ver. Manoel Leite Guimarães, S/n, Centro 
- SÃO JOSÉ DE CAIANA - PB. Informações no  www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsjcaiana@gmail.
com : todos os dias úteis das 07h00min às 13h00min.

São José de Caiana-PB, 10 de dezembro de 2021.
FELIPE FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00016/2021
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 DV00016/2021, 
que objetiva: Confecção de calendário comemorativo aos 60 anos da emancipação política deste 
município, logo marca a escolha da administração, papel de gramatura de 250 gr, tamanho de 32x46 
em cartão duplex, impressão de alta resolução em offset, perfurado; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JEFFERSON EMANNUEL ARAUJO DA SILVA  - R$ 6.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 10 de Dezembro de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Confecção de calendário comemorativo aos 60 anos da emancipação política deste 
município, logo marca a escolha da administração, papel de gramatura de 250 gr, tamanho de 
32x46 em cartão duplex, impressão de alta resolução em offset, perfurado. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00016/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça: 02130–27.812.2006.2089–Manutenção das atividades culturais e 
tradicionais 000005–3.3.90.39.00.00–Outros serviços de terceiros–pessoa jurídica .001. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00094/2021 - 09.12.21 - JEFFERSON EMANNUEL 
ARAUJO DA SILVA  - R$ 6.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 00015/2021
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro-PB, torna pú-

blico, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto federal n.º 
10.024/2019, Instrução Normativa 206/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto consiste em: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de 01 (um) Veículo tipo VAN,  a fim de atender 
as demandas operacionais desta municipalidade, conforme condições, exigências e especificações 
técnicas constantes no termo de referência. Abertura das propostas: 23/12/2021, às 10:00 horas 
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro Oficial desta Prefeitura Municipal, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frei Fernando, s/n, Centro, CEP 
58510-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Com-
pras Públicas – endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, no site da Prefeitura – endereço 
www.ssdoumbuzeiro.pb.gov.br, no site do TCEPB – endereço www.tce.pb.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33041222. E-mail: licitacaossdoumbuzeiro@gmail.com.    

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 09 de dezembro de 2021.
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 00016/2021
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro-PB, torna público, 

para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto federal n.º 10.024/2019, 
Instrução Normativa 206/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto consiste em: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de 04 (quatro) veículos tipo passeio,  a fim de atender as 
demandas operacionais desta municipalidade, conforme condições, exigências e especificações 
técnicas constantes no termo de referência. Abertura das propostas: 23/12/2021, às 11:00 horas 
(horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro Oficial desta Prefeitura Municipal, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frei Fernando, s/n, Centro, CEP 
58510-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Com-
pras Públicas – endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, no site da Prefeitura – endereço 
www.ssdoumbuzeiro.pb.gov.br, no site do TCEPB – endereço www.tce.pb.gov.br. Esclarecimentos 
adicionais no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33041222. E-mail: licitacaossdoumbuzeiro@gmail.com.    

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 09 de dezembro de 2021.
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00022/2021, que objetiva: Aquisição parce-
lada de materiais elétricos e de iluminação, destinados a atender as necessidades das secretarias 
municipais; ADJUDICO o seu objeto a: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS 
EIRELI - R$ 13.347,00.

Sertãozinho - PB, 10 de Dezembro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0104/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 22 de 

dezembro de 2021, às 09:30 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada 
à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em: Contratação de empresa para aquisição 
parcelada de Urnas Funerárias, incluindo coroa de flores com serviços de higienização e traslado 
funeral para o ano de 2022, para atender as necessidades do Município de Sousa/PB,Interessados 
poderão baixar o edital no portal da transparência em http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua 
retirada no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço 
supracitado com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste edital, através de boleto 
emitido no setor de tributos. O valor cobrado é unicamente empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 10 de dezembro de 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0105/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: 
Aquisição de Fitas de Glicemia para atender os pacientes diabéticos, bem como atender os Postos 
de Saúde – ESF’s, UPA, SAMU, e demais unidades.  Abertura das propostas no dia 23 de Dezembro 
de 2021, às 11:00 horas, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: 
www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. Os licitantes dobrem a atenção 
na hora de cotar os preços no sistema, pois não iremos tolerar desistências após a homologação.

Sousa, 10 de dezembro de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 106/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 23 de 

dezembro de 2021, às 11:30 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, 
situada à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de matéria prima para suprir as necessidades do programa pão na 
mesa em 2022. Interessados poderão baixar o edital no portal da transparência em http://www.sousa.
pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os 
dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste 
edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor cobrado é unicamente empregado à 
reprodução do mesmo.

Sousa, 10 de dezembro de 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 107/2021
O Pregoeiro substituto torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 

dia 23 de dezembro de 2021 às 10h30, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada 
à Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: Aquisição parcelada de água mineral 
ou adicionada de sais, sem gás, acondicionada em garrafão retornável de 20 (vinte) litros, para 
atender as necessidades das secretarias/órgãos que compõem a Prefeitura municipal de Sousa/PB 
no exercício de 2022, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os interessados poderão 
acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio www.sousa.pb.gov.br (1.Trans-
parência, 2.Sousa Transparência, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão), ou 
ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em todos os dias úteis, no 
endereço supracitado, mediante pagamento de boleto emitido pelo Setor de Tributos do Município.

Sousa, 10 de dezembro de 2021
Fellipe Ruan Lima Mendes

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 0108/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 23 de 

Dezembro de 2021, às 13:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, 
situada à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em Contratação de empresa 
para aquisição e reposição de gás (liquefeito de Petróleo-GLP treze quilos), suprindo as necessidades 
de todas as secretarias do município de Sousa/PB do exercício de 2022. Interessados poderão 
baixar o edital no portal da transparência em http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no 
horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado 
com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste edital, através de boleto emitido no 
setor de tributos. O valor cobrado é unicamente empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 10 de dezembrio de 2021.
Fellipe Ruan Lima Mendes

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0109/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço.  Objeto: 
Contratação de empresa para o fornecimento de oxigênio medicinal, ar medicinal, regulador medicinal 
e umidificador conforme termo de referência para atender as necessidades a cargo da Secretaria 
de Saúde de Sousa-PB. Abertura das propostas no dia 23 de DEZEMBRO de 2021, às 09:00h, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e 
www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os 
preços no sistema, pois não iremos tolerar desistências após a homologação.

Sousa, 10 de dezembro de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2021
O Pregoeiro torna público, abertura de Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço por item, 

com objeto: Contratação de empresa para futuras e eventuais aquisições parceladas de combustíveis 
(gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel S-500) para abastecimento da frota de veículos 
da Prefeitura Municipal de Sousa/PB, conforme edital e anexos. Abertura das propostas: dia 23 de 
dezembro de 2021 às 10h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o edital nos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br e www.
sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de 
Licitação, 4.Pregão). Obs: Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema.

Sousa, 10 de dezembro de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2021
PROCESSO Nº 19.000.028375.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEECT e SECRETARIA DE ESTADO DO PLANE-
JAMENTO ORÇAMENTO e GESTÃO-SEPLAG, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 06/01/2022 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: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02408-0  
João Pessoa, 10 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 234/2021
PROCESSO Nº 19.000.028311.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTIN-
TOR, destinado a FUNDAC, SEDH, CPAM, CSCA, HMDJMP E HGM, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 11/01/2022 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: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02403-9  
João Pessoa, 10 de dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 006/2021
REGISTRO CGE Nº 21.02387-7

 A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através de seu Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação (Portaria nº 007/2021), vem convocar os interessados em 
participar do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 006/2021, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à construção do em-
preendimento Agrovila Águas de Acauã, composto de 100 Unidades Habitacionais, contemplando 
terraplenagem, pavimentação, galpão multifuncional, sistema de eletrificação e iluminação e campo 
de futebol, no município de Itatuba-PB, conforme especificações e demais elementos técnicos 
constantes no Projeto Básico e demais Anexos do Edital.. Regime de execução: Empreitada por 
Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, Mangabeira I, na cidade 
de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone: (83) 3213.9191, Ramal 209. A retirada do Edital e seus 
anexos se dará através do Email: cehaplicitacao@gmail.com, bem como através do sítio eletrônico 
da CEHAP, www.cehap.pb.gov.br, na aba “TRANSPARÊNCIA – Licitações/Chamamentos Públicos” 
. Entrega das propostas: 05 de janeiro de 2022 às 09h00hrs, na sala da CPL.

João Pessoa-PB, 09 de dezembro de 2021.
Hebert Levy de Oliveira

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 075/2021

REGISTRO Nº 21-02414-6
OBJETO: CONCLUSÃO DA ADEQUAÇÃO DO PARQUE RELIGIOSO DA CRUZ DA MENINA, 

EM PATOS - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 07 de janeiro de 2022, às 10h. 

João Pessoa, 10 de dezembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

CONCORRÊNCIA Nº 33/2021
 Registro CGE Nº 21-02017-2

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 33/2021 (Obras de Implantação e 
Pavimentação da Rodovia PB-082, Sub Trecho: Salgado de São Félix/Acauã, com 19,76 km ), que 
após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação 
em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES 
LTDA e LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 10 de dezembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Técnica e Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO 
CE Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONVITE  Nº 06/2021
Registro CGE Nº  21-02424-6 20/12/2021 10:00

Elaboração dos Projetos Executivo de En-
genharia para Pavimentação de Rodovia e 
Obras d'Artes Especiais, Plano de Controle 
Ambiental e Plano de Recuperação de Áre-
as Degradadas-PCA/PRAD, na Rodovias: 
PB-33, sub trecho Praia de Campina / Entr. 
PB-035/ Rio Tinto com 22,00 km.
Valor estimado da obra: R$ 316.701,40
Prazo de execução:60 (sessenta) dias 
corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solici-
tante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também o Edital consta em: 
http://www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações 
poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba

João Pessoa 10 de dezembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

“COMPANHIA SULAMERICANA - CNPJ/MF Nº 09.256.116/0001-60 - ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO– Ficam convocados, os Senhores acionistas 
para se reunirem, na sua sede social na RuaNorma de Araújo Batista, nº 951 Galpão G, Distrito 
Industrial de João Pessoa, Paraíba, em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 20 de Dezembrode 
2021, às 09:00 horas, em primeira convocação para fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: I – Modificação dos Estatutos Sociais conforme Proposta da Diretoria; II –  Ratificar a Eleição 
de Diretor singular na Assembleia  realizada em 20/09/2021: III – Outros Assuntos do interesse da 
sociedade.   João Pessoa, 10 de dezembro de 2021. A Diretoria.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE PISOS E REVESTIMENTOS 
CERÂMICOS ESMALTADOS, LOUÇAS SANITÁRIAS E PORCELANATOS POLIDOS E ESMAL-
TADOS DO ESTADO DA PARAÍBA, Rua da República, 730 – Centro – João Pessoa/PB, CNPJ n° 
08.211.956/0001-44 – ELEIÇÕES SINDICAIS - AVISO – Em cumprimento as normas estatutárias 
comunicamos que foi registrada uma chapa, como concorrente as eleições a que se refere o AVI-
SO publicado no dia 04 de Dezembro de 2021, no Jornal da União do Estado da Paraíba, para o 
quinquênio 2022/2027,  assim constituída: CHAPA ÚNICA - SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS DE PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS ESMALTADOS, LOUÇAS 
SANITÁRIAS E PORCELANATOS POLIDOS E ESMALTADOS DO ESTADO DA PARAÍBA, com a 
seguinte composição: DIRETORIA - FETIVOS: JOSÉ MARIA BARRETO SOBRINHO – Presidente, 
FERNANDO CÉSAR CARNEIRO DE FREITAS – Secretário Administrativo e JOSINA GOMES DA 
SILVA – Secretária de Finanças. DIRETORIA – SUPLENTES: JOSÉ AURELIO ALVES LINS e JOSÉ 
JORGE TAVARES DE ARRUDA JUNIOR. CONSELHO FISCAL – EFETIVOS: DIRCE CECATTO, 
IVANILDA VELOSO DA SILVA e JOSÉ GOMES DA SILVA. CONSELHO FISCAL – SUPLENTES:  
ANDERSSON KELSSON FONSECA DOS SANTOS e HANNAH MARIA DE MIRANDA LOPES.  
DELEGAÇÃO FEDERATIVA – EFETIVOS: JOSÉ MARIA BARRETO SOBRINHO e JOSINA GOMES 
DA SILVA.  DELEGAÇÃO FEDERATIVA – SUPLENTES: JOSÉ GOMES DA SILVA. João Pessoa(PB), 
11 de Dezembro de 2021. José Maria Barreto Sobrinho – PRESIDENTE.

ASSERT – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES RÁDIO TABAJARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente EDITAL, em acordo com os Art.(s) 25, 27 e 28 dos Estatutos, ficam convocados 

os sócios da entidade, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária na sede provisória no 
Corredor D. Pedro II, s/n, no dia 14/05/2017, às 10 horas, 

PAUTA: Discutir, definir e aprovar valor da transferência em dinheiro a cada associado, pelo 
cancelamento decorrente da pandemia, da confraternização natalina, dos dois últimos anos. 

 João Pessoa, 10/12/2021
- DIRETORIA - 

ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DA PARAÍBA - ASPOLPB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DA PARAÍBA - ASPOLPB, CNPJ 
08.451.523/0001-66, com sede na rua Empresário João Rodrigues Alves, 125, Torre A, Bancários, 
em João Pessoa, Paraíba, através de seu PRESIDENTE BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT 
GOMES E SILVA, matrícula 160.006-1, CONVOCA, por meio desse Edital, todos os associados em 
pleno gozo de seus direitos, a participar da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da categoria, 
a realizar-se na próxima quarta-feira, dia quinze de dezembro de dois mil e vinte e um (15/12/2021), 
com uma primeira convocação às 15h00min e uma segunda convocação às 15h30min, com qualquer 
número de presentes. A Assembleia ocorrerá no Centro Universitário de João Pessoa UNIPÊ, no 
auditório central, situado na BR 230, bairro Água Fria, João Pessoa/PB, CEP 58053-000. Pauta 
(ordem do dia): I - apresentar a proposta salarial da categoria e panorama da situação salarial; 
II - apresentar o andamento das negociações; III – deliberar por ações de mobilização em prol da 
valorização da categoria investigativa e da dignidade salarial.

João Pessoa, 08 de dezembro de 2021.
BEETHOVEN  ROTTERDAM DAUDT GOMES E SILVA

Presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba - ASPOLPB

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para Extração de calcário e argila a 
céu aberto situado na Zona Rural do município de Caaporã (Cep 58.326-000): Fazendas Boqueirão 
e Fugida.

ORTHO MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA, torna púbico que requereu 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para atividades de Comércio 
atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios e 
Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-
-hospitalares, situada na Rua Pastor Josebias Fialho Marinho, nº 40 – Box 41, Aeroclube, João 
Pessoa/PB -  CEP 58.036.570.

A ALVO ARMAS DE FOGO E ACESSORIOS - ALVO CLUB, 40.195.290/0001-90 torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
Ambiental de Operação, para atividades esportivas (ESTANDE DE TIRO), situado na AV. VINTE E 
QUATRO DE JUNHO, Nº 271, GALPÃO B, RENASCER, CABEDELO-PB.

A ABC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 08.453.886/0001-30, torna público que requereu à SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente - PMJP, a Licença de Operação para o MARDISA DESIGN, situado 
a AVENIDA ÍNDIO ARABUTAN, ESQUINA COM MANOEL CAVALCANTE DE SOUZA,s/n, CABO 
BRANCO, João Pessoa – PB

3R ENGENHARIA LTDA. – CNPJ: Nº 10.898.590/0001-75 Torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação para o Residencial Multifamiliar –  com 160 
(cento e sessenta) unidades denominado de  Villa Mariana Residence, situado a Rua Abelardo 
Targino da Fonseca, s/n – setor 39 Quadra 196 Lote 1277 – Ernesto Geisel - João Pessoa/PB

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação  para a atividade de Pavimentação da Rodovia PB-113 
trecho: Jenipapo/entroncamento PB-099 com extensão de 2,5 km- UF: PB. Processo: 2021-004206/
TEC/LI-7882.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu da Licença de instalação, Nº2414/2021 prazo 365 dias, em João 
Pessoa, em 06 de dezembro de 2021. Para a atividade de: Implantação do Centro Integrado de 
Comando e Controle, localizada na Av. Hilton Solto Maior, mangabeira no município de João Pessoa/
PB. Processo nº 2021-006362TEC/LI-3494.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia, em João Pessoa, em 26 de novembro 
de 2021. Para a atividade de: Construção de calçadão com iluminação, localizada na Rua Presidente 
Getúlio Vargas, Centro no município de Sertãozinho/PB. Processo nº 2021-009034TEC/LP-3572.
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