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 Colunas
Irenêo Joffily cativa pelo que mais diretamente nos 

interessa e comove. (...) E vê, e pisa, e explica na mesma 
poeira de estrada dos relatos, suando o mesmo suor do 

que nos chega do fundo dos tempos.  Página 2
Gonzaga Rodrigues
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Últimas

Lei da Micro e Pequena Empresa 
está em 90% das cidades da PB

Estado repatriou 500 pessoas 
desde o início da pandemia

Legislação - que completa 15 anos esta semana - favorece 
criação e registro de negócios no estado. Página 17

Atendimento aos paraibanos que moram no exterior é feito 
pela Secretaria de Representação Institucional da PB. Página 3

Evento Corecon celebra personalidades que ajudaram 
a difundir e fomentar a economia da PB. Página 4
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Covid PB dispensa exigência de aferição de temperatura 
em estabelecimentos públicos e privados. Página 5

Políticas

NA PARAÍBA*

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

462.597

22.194.297

269.736.004

9.563

617.121

5.301.714
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

----

321.496.241 

8.515.460.091
Meio ambiente STF derruba norma que, alterada por 
ex-ministro, acabava com a proteção dos manguezais. Página 15
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Atualmente, as transmissões ao vivo (ou 
‘livestreams’) são consideradas uma das melhores 

estratégias de marketing e um investimento seguro, 
com retorno quase imediato.  Página 17

Georgina Luna

ALPB aprova Orçamento de
R$ 14 bilhões para 2022
Em esforço concentrado, deputados também aprovaram 
reajuste para defensoria e cota em concursos. Página 14

Programa facilita agendamento 
de cirurgias em Campina Grande
Através do site do Opera Paraíba, usuários podem agendar 
procedimentos e acompanhar a fila de espera. Página 5
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Exclusivo Em João Pessoa, onde será homenageado pelo Fest Aruanda, o ator 
Othon Bastos reflete sobre seus mais de 60 anos de carreira no cinema e na TV. Página 9

Cultura
Livro Jornalista Julio 

Maria fala sobre a 
biografia do cantor

 Ney Matogrosso, 
que lança nesta 

quarta-feira 
durante o 

Fest Aruanda, no 
Manaíra Shopping,

 ao lado do  
biografado. 
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Paraíba

Economia

Foto: Roberto Guedes

Governo assegura 
radiotelescópio no 
Sertão da Paraíba
Termo de outorga foi assinado ontem pelo governador João Azevêdo para a implantação 
do Bingo na cidade de Aguiar, um investimento no valor de R$ 12 milhões. Página 13

Na solenidade, João Azevêdo recebeu 
uma imagem de satélite do município de 
João Pessoa, produzida pelo Inpe, em 
reconhecimento ao trabalho do Governo do 
Estado em defesa da pesquisa e da ciência

(*) devido a instabilidade nos sistemas e-SUS Notifica e SPI-PNI, não foram divulgados dados sobre vacinação na PB.
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Cerca de meio bilhão de reais. Eis a soma de recursos 
financeiros, canalizada apenas para a educação. Números que 
traduzem o compromisso do governador João Azevêdo com o 
desenvolvimento do setor, beneficiando professores, alunos e 
funcionários com ações que vão desde a construção e reforma 
de escolas à distribuição de chips para garantir o acesso dos 
estudantes às aulas via internet, conforme revelou o próprio 
gestor.

A Rede Estadual de Educação compreende um amplo e 
complexo universo, composto por 657 escolas, em torno das 
quais gravitam 246 mil estudantes e 17 mil professores. Trata-se, 
portanto, de uma estrutura que requer atenção concentrada do 
gestor público, para que o dinheiro nela aplicado tenha retorno 
garantido, na forma de um ensino de qualidade, conduzido por 
profissionais capacitados e conscientes de sua missão.

Esta missão tornou-se mais desafiadora, tanto para o 
governo como para professores, estudantes e funcionários, 
após o advento da pandemia de Covid-19. O surto obrigou as 
pessoas diretamente envolvidas no processo educacional a 
criar novas estratégias, na área de ensino-aprendizagem, para 
que nenhum aluno fosse prejudicado. Para isso, a utilização de 
tecnologias digitais, associadas à criatividade, foi fundamental.

Diante de tantos desafios e as correspondentes superações, 
João Azevêdo elogiou o desempenho de sua equipe de 
auxiliares, no âmbito educacional, conduzida pelo professor 
Cláudio Furtado. De acordo com o gestor paraibano, à 
continuidade do ensino somaram-se, por exemplo, as 
publicações de editais para apoio à pesquisa e os convênios 
firmados com os municípios, para construção de escolas, 
creches, ginásios etc.

O esforço empreendido pelo governo estadual está sendo 
recompensado não só pela qualidade e garantia de que o 
processo educacional não será paralisado por conta da 
pandemia, como também pela avalição externa positiva da 
Paraíba. O secretário Cláudio Furtado lembrou, por exemplo, 
do Paraíba Educa, que ganhou o prêmio de Boas Práticas do 
CLP. Como canta o paraibano Zé Ramalho, “se fosse fácil/todo 
mundo era...”. 

“Se fosse fácil...” De trens, linhas e trilhos
As duas linhas de ferro paralelas 

serpenteiam os mais diversos cenários. 
Máquinas pesadas na construção e le-
ves na poesia seguem equilibradas na 
estrada férrea que parece se estender 
indefinidamente. Os monstros de pés 
de aço cavalgam pelo real e imaginário, 
expelem fumaça pela cabeça, feito bule 
com o café quentinho.

São seres que soltam em fotografias, 
músicas, películas cinematográficas, te-
las, canções, força e delicadeza bruta. 
Emergem em trilhos debaixo do asfalto, 
sustentados em pedras disformes pelo 
tempo e reaparecem para velhos ami-
gos, meio que fantasmas 
a lembrar o passado da 
cabeça branca e a proje-
tar o futuro na mente do 
garoto.

Ah, o fascínio pelos 
trens e seus congêneres! 
Vi com ar de encantamen-
to reaparecerem certa 
vez sob o asfalto gasto 
ao redor do Pavilhão do 
Chá. Não era de trem, era 
de bonde, os trilhos anti-
go e que transportava as 
gentes de tempos idos. 
Parente urbano do primeiro. Foi como 
um relance, logo trataram de escondê-los 
sobre uma grossa camada de piche. Ina-
ceitável, mas necessário. Não importa, 
jamais abandonaram os meus pensamen-
tos, impressos indeléveis restaram como 
se eu os já tivesse vivido.

Assim como guardo em fotos (e me-
mórias) os trens e as paisagens desse 
‘Brasilsão’. De Ouro Preto a Mariana e 
das minas gerais, igrejas e a revelação 
da velha Colônia; de Bento Gonçalves, 
Garibaldi e Carlos Barbosa, dos vinhos 
e riquezas e frios da Serra Gaúcha; de 
Curitiba a Morrestes e a descida de tirar 
o fôlego em meio às árvores, cachoeiras 

e desfiladeiros da Mata Atlântica em de-
caída pela Serra do Mar.

E volto aos trilhos já sem trens que 
levam à ponte ferroviária sobre o Rio 
Paraíba em território de itabaianense, ou 
as estações vazias de Sobrado, Campina 
Grande, pela Paraíba adentro. E à parada 
que virou pouso e o charmoso túnel en-
cravado na rocha, símbolos do trem de 
Bananeiras a transportar café e gentes 
para o Litoral.

Dá para ouvir o apito de sinal de 
chegada e partida, as vozes de sotaques 
distintos das várias épocas, diversas 
origens e vários destinos. Do italiano ao 

nordestinês, do gauchês 
ao japonês, do caboclo ao 
alemão, em trens de inte-
grações, desencontros e 
revelações, traduções de 
povos, costumes e choros 
e sorrisos.

Devaneios férreos 
guiados pelo monstro 
enjaulado feito equili-
bristas em duas linhas, 
eficácia na gaiola sem 
grades, inutilidade se 
liberado das muletas 
guias. “Quem anda no 

trilho é trem de ferro. Sou água que cor-
re entre pedras – liberdade caça jeito”, 
disse Manoel de Barros. Olhos, mentes, 
corações e mãos encontram jeitos.

E segue o trem, transportando vidas 
de malas cheias e corações vazios, com 
carga alheia e amores febris. E o comboio 
barulhento passa sem querer deixar de 
ser notado.

Quantos vagões abarrotados de feli-
cidades tocarão o coração do moleque à 
beira da linha, fora do trem, embarcado 
na vida? E quantos seguirão impunes 
entre florestas, construções humanas e 
terras áridas? E qual o fim da linha, para 
o trem e para a vida?

O grande Irenêo Joffily
Hoje, 27 anos depois, parece-me imper-

doável que o Conselho Estadual de Cultura 
não tenha reeditado o livro de Irenêo Joffily 
logo na primeira leva da Biblioteca Paraiba-
na, iniciativa pela qual tanto nos batíamos 
no propósito de reanimar a tradição edito-
rial do Estado na instrumentação de sua 
cultura. Integravam o conselho José Octávio, 
José Elias Borges, Wellington Aguiar, Ita-
puan Botto e o locutor que vos fala. Os que 
não eram vinculados à história ou à antro-
pologia, eram a elas afeiçoados. E passamos 
batidos - numa primeira linha de autores e 
num grau maior de dívida - em não prover 
a leitura de então de uma história que tanto 
agrega de testemunho como 
de pesquisa e documentação. 

Na qualidade apenas 
de leitor vejo uma diferença 
marcante entre a Paraíba de 
Maximiano Machado e a de 
I. Joffily, ambas tratadas no 
mesmo tempo. A de Maximia-
no, precedida, em 2ª edição, 
de um dos melhores trabalhos 
introdutórios de José Octá-
vio, denota o eruditismo dos 
Varnhagen e chega a cansar 
os que não são do ramo para 
situar no contexto europeu 
ou a conquista da Paraíba. O 
grande João Ribeiro ainda não surgira como 
doutrinador, sobretudo como exemplo de 
clareza, o teor científico bem acomodado 
ao literário.  

Sem desprezar o documento, Joffily 
cativa pelo que mais diretamente nos in-
teressa e comove. O veio narrativo tem o 
nosso temperamento. E vê, e pisa, e explica 
na mesma poeira de estrada dos relatos, 
suando o mesmo suor do que nos chega do 
fundo dos tempos. O tutano que vi espirrar 
do osso batido no pirão da minha infância 
não tem diferença do que se bate nas NO-
TAS SOBRE A PARAÍBA que o CEJUS de José 
Fernandes de Andrade lança na próxima 

sexta-feira, por conta própria, para manter 
a chama de homens e obras que mantêm o 
seguro espiritual da Paraíba. 

O primeiro objetivo da Biblioteca, inau-
gurada por Sebastião Vieira, no governo de 
Ronaldo, firmava-se em “restituir à pes-
quisa e à leitura contemporânea as obras 
fundamentais da Literatura, da História, da 
Geografia e de outras atividades vinculadas 
às artes e às ciências, cujos títulos se achem 
esgotados  ou fora do mercado; obras que 
alcançaram o reconhecimento do público e 
da crítica do seu tempo e que não animam 
o interesse comercial da iniciativa editorial 
privada”. É o papel que A União vem dando 

ênfase hoje, cumprindo uma 
tradição histórica, com ênfase 
e estímulo ao autor contempo-
râneo, aos novos e provendo, 
de forma direta, a presença 
do autor paraibano na escola, 
como prioriza o governo.

O livro de Joffily, que não 
editamos no nosso tempo de 
conselheiros, vem encontrar 
no Centro de Estudos Rodri-
gues de Carvalho (do abnega-
do Zé Fernandes) quem ajude 
a nos remir desse pecado com 
o cronista a quem mais deve 
a terra e a gente paraibanas.

 No exílio, rejeitado pela república que 
não sobrou para ele nem para Maciel Pinhei-
ro, nem para Albino Meira e, só de raspão, 
para Aristides Lobo, mas para os Lauritzens 
e Machados da ditadura florianista, nosso 
sertanista escreveu de cor, com os estudos 
que sedimentara e a paixão abrasada nos 
caminhos, boqueirões e várzeas batidos 
de litoral a sertão. Advogou para o povo no 
fórum e na Gazeta,  foi deputado provincial, 
deputado geral e morreu sem coroa de flo-
res, sem exéquias solenes, levado ao cemité-
rio do Carmo “por humildes trabalhadores 
rurais, como defensor e patrono dos mise-
ráveis nas mais árduas causas jurídicas”. 

 E segue o trem, 
transportando vidas de 
malas cheias e corações 

vazios, com carga alheia e 
amores febris. E o comboio 

barulhento passa sem querer 
deixar de ser notado.   

 Na qualidade 
apenas de leitor vejo 

uma diferença 
marcante entre a 

Paraíba de Maximiano 
Machado e a de I. 

Joffily, ambas tratadas 
no mesmo tempo   

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@hotmail.com | Colaborador

Conexão total

Fotolegenda
Foto: Ortilo Antônio
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Cidadãos que precisaram voltar por causa da pandemia foram atendidos pela Secretaria de Representação Institucional da PB

A Secretaria de Repre-
sentação Institucional da 
Paraíba chegou a aproxima-
damente 500 atendimentos 
de repatriação na última 
semana. De março de 2020 
a dezembro de 2021, a Seri
-PB conseguiu ajudar esses 
paraibanos que moravam 
em outros países, a retorna-
rem para suas cidades. 

De acordo com a secreta-
ria, com a pandemia, os parai-
banos que moram no exterior 
precisaram retornar. Entre 
eles, a grande maioria eram 
estudantes. De acordo com 
o secretário executivo da Se-
ri-PB, Adauto Fernandes, ao 
longo desses 21 meses todos 
os paraibanos que entraram 
em contato com o Governo 
do Estado receberam toda a 
assistência necessária para 
poder retornar à Paraíba. 

“Nesses quase dois anos, 
estivemos cuidando de todos 
os protocolos de repatriação, 
tanto no Itamaraty, quanto 
das embaixadas e consula-
dos para que os estudantes 
e demais pessoas pudessem 
voltar ao país com seguran-
ça”, destaca o representante 
estadual.

Para atender essa par-
cela da população foi dis-
ponibilizado o atendimento 
24h, via WhatsAspp para 
que as pessoas pudessem 
solicitar suas demandas. A 
maioria fazia intercâmbio 
em países como Colômbia, 
Bolívia, Argentina, Finlân-
dia, Portugal e Espanha. 

“Toda a Seri-PB esta-
va e continua mobilizada 
para orientar, auxiliar e 
intermediar as tratativas 
de repatriação junto com 
o Itamaraty. Também esti-
vemos atuando junto aos 
órgãos internacionais para 
amenizar os contratempos 
que aconteciam em todo o 
mundo, com o fechamento 
das fronteiras entre os paí-
ses”, complementou Adauto 
Fernandes.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

Estado repatria 500 paraibanos 
que estavam morando no exterior

Tovar Correia só diz que “Pedro 
é um dos nomes postos” para 
que o grupo escolha, o que nos 
faz indagar: e qual seria um ou-
tro? O deputado estadual afir-
ma que o grupo ainda está “em 
tratativas” com outros atores da 
oposição para chegar a uma 
definição sobre a eleição do 
próximo ano. De acordo com 
ele, esse é um movimento para 
“colocar os pontos nos is”. 

“Os pOntOs nOs is” 
O que poderia ter sido oficiali-
zado hoje ficará para a próxima 
segunda-feira: o anúncio da pré-
candidatura do PSDB ao Gover-
no do Estado. A confirmação foi 
dada pelo deputado estadual 
Tovar Correia Lima, que, no en-
tanto, não quis cravar como ‘pre-
go batido, ponta virada’ a esco-
lha do deputado federal Pedro 
Cunha Lima como o plano B do 
grupo oposicionista.  

Presidente da ALPB, Adriano Galdino 
(PSB) se posicionou sobre o protesto con-
tra a lei que instituiu o passaporte sanitá-
rio no Estado, realizado por um pequeno 
grupo, em frente à sede do Legislativo. 
“Esse é um debate superado. O passa-
porte é uma questão de proteção, que 
dialoga com a economia, com a segu-
rança, com a saúde. Não tem sentido 
isso. É um discurso vazio”, avaliou. 

“Um discUrsO vaziO” 

refOrma administrativa: em janeirO, gOvernadOr 
qUer saber “qUem estará nO prOjetO de reeleiçãO” 

só na segUnda-feira 

Na Paraíba, o ano de 2022 começará com definições quanto às áreas administrativa 
e política. É que no próximo mês, o governador João Azevêdo (foto, do Cidadania) 
iniciará a reforma administrativa na gestão estadual, já com vistas aos encaminha-

mentos relacionados às eleições de 2022. Em entrevista à imprensa, após a solenidade 
de assinatura de termo para concessão de recursos à implantação do radiotelescópio 

Bingo, no Sertão paraibano, ele afirmou que “Se faz necessário que, a partir de 
janeiro, a gente comece a definir, com mais clareza, quem estará junto no proje-
to, quem estará participando, efetivamente, do projeto de reeleição”. No que diz 

respeito aos partidos que lhe acompanharão nessa jornada, o gestor estadual 
acredita que, até março, esse cenário já deverá estar definido. [Até lá] essas 
coisas ficarão claras sobre os partidos, aqueles que irão formar federação 
ou quem vai marchar sozinho”, afirmou. A reforma administrativa também 
servirá a outra necessidade: preencher os cargos dos auxiliares que preten-
dem disputar a eleição proporcional, no próximo ano.     

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“Absolutamente normal e respeitosa”, comentou 
o governador João Azevêdo sobre sua relação 
pessoal com a vice-governadora Lígia Feliciano. E 
comentou sobre a saída do PDT na gestão: “Com 
relação à questão política, se trata de decisão do 
partido dela. Ela fez uma escolha e, logicamente, 
nas escolhas políticas, nós colhemos ônus e bônus 
das nossas decisões. A vida é assim”.  

“nas escOlhas pOlíticas, cOlhemOs  
ônUs e bônUs das nOssas decisões” 

vOlta aO repUblicanOs?  

atrativO para investidOres 

A imprensa nacional voltou a tratar de uma pos-
sível candidatura do ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga. Embora o ministro tenha descartado 
– por mais de uma vez – disputar cargo eletivo, 
em 2022, há especulação segundo a qual ele 
poderá voltar ao Republicanos. Antes de assu-
mir a pasta, Queiroga esteve filiado à legenda, 
por convite do deputado Hugo Motta.   

Diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento 
da Paraíba (Cinep), Rômulo Polari Filho diz que o equilí-
brio financeiro do Estado, somado à política de incentivo 
fiscal, tem feito a diferença para atração de empresas. Em 
entrevista a uma rádio, o também secretário de Turismo 
e Desenvolvimento Econômico afirmou que ultrapassa os 
R$ 10 bilhões os investimentos privados na Paraíba. 
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A tramitação da Lei Orçamenta-
ria Anual (LOA) de 2022 está tempo-
rariamente suspensa na Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa. A informação 
foi confirmada, ontem, pelo relator 
da peça, o vereador Carlão Pelo Bem 
(Patriota). Segundo o parlamentar, o 
motivo da pausa foi uma mensagem 
retificadora que será apresentada 

pelo prefeito Cícero Lucena (PP).
“É mais conveniente e oportuno, 

suspender o prazo do recebimento 
das emendas impositivas e proposi-
tivas, que seria até hoje, e analisar a 
possível mensagem vinda do prefei-
to. Depois, a partir daí, voltar a rece-
ber as emendas com mais concretu-
de para que elas sejam apresentadas 
para a cidade pelos vereadores” ex-
plicou o relator.

A LOA prevê para o próximo ano 

um orçamento superior a R$ 3 bi-
lhões. Um aumento de 9,4%, em rela-
ção ao que foi gasto no ano passado. 
“Só em saúde e educação serão quase 
R$ 1,5 bilhões. É um montante muito 
grande e temos que aguardar o Exe-
cutivo para saber o que ele almeja, se 
querem mudanças nestas aéreas, por 
exemplo”, explicou o relator.  

Mudanças de datas
O parlamentar lembrou ainda 

que o calendário de atividades na 
tramitação da LOA não deverá ter 
muitas mudanças. Mesmo com essa 
paralisação ocorrida ontem.

Pelo cronograma pré-estabe-
lecido pela Câmara Municipal, a 
votação final, ou o último dia para 
apreciação da peça, será o dia 21, ou 
seja, na próxima terça-feira. “Vamos 
conseguir, creio eu, que antes do na-
tal, zeraremos a pauta e votaremos a 
LOA”, finalizou o relator. 

Tramitação da LOA é suspensa em João Pessoa
Pettrônio Torres
pettroniotorres@yahoo.com.br A LOA prevê para o 

próximo ano um orçamento 
superior a R$ 3 bilhões, o 
que significa um aumento 

de 9,4%, em relação ao que 
foi gasto no ano passado

Para atender os 
paraibanos que 

moravam no exterior 
foi disponibilizado um 
atendimento 24horas, 

via WhatsAspp

Reunião esclarece

Prefeitura da capital vai acabar com 
tramitação de processos em papel

O prefeito Cícero Luce-
na reuniu todo os secretá-
rios da Prefeitura de João 
Pessoa, ontem, no auditório 
do Centro Administrativo 
Municipal, em Água Fria. 
Na ocasião, foram apre-
sentados detalhes técnicos 
do sistema 1Doc, que vai 
acabar com a circulação de 
papel entre as repartições 
municipais.

“Este projeto é um dos 
nossos grandes compro-
missos e ele traz a eficiên-
cia, segurança e transpa-
rência que queremos na 
Prefeitura, além da econo-
mia financeira, que vai girar 
em torno de R$ 20 milhões 
ao ano, e de um caráter 
muito importante, que é o 
ambiental. Convoco a todos 
a terem a responsabilidade 
de fazer o que é necessário 
para a melhor implanta-
ção do sistema”, destacou. 

O prefeito esteve ladeado 
pelo vice-prefeito Leo Be-
zerra e pelos secretários 
municipais da Administra-
ção, Valdo Alves, e da Ges-
tão Governamental, Diego 
Tavares.

O sistema vai interli-
gar todas as repartições 
municipais existentes, 
mesmo as mais descen-
tralizadas. A ideia é dar 
mais agilidade no acesso e 
na tramitação aos ofícios, 
memorandos e outros do-
cumentos que atualmen-
te circulam em papel. O 
programa poderá ser uti-
lizado, inclusive, pela po-
pulação, que de casa con-
seguirá protocolar suas 
demandas junto ao poder 
público municipal. 

Com a atualização, to-
das as pessoas autorizadas 
e interessadas em determi-
nado documento poderão 

ter acesso imediato. O sis-
tema ainda traz mais segu-
rança, já que registra quem 
acessou e leu, com data e 
hora de acesso e de tramita-
ção ou resolução. A estima-
tiva é que 4 mil servidores 
utilizem a plataforma dia-
riamente.

Outros benefícios da 
modernização é que a ges-
tão terá uma base de dados 
que vai auxiliar a adminis-
tração com informações 
mapeadas de onde estão 
problemas urbanos e es-
truturais, por exemplo, que 
precisam ser resolvidos.

Reunião de Cícero com os secretários foi no Centro Administrativo Municipal 
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Evento de entrega das honrarias acontece há mais de uma década e prestigia a atuação de profissionais ao longo do ano

O Conselho Regional de 
Economia da Paraíba (Core-
con-PB) promoveu ontem um 
evento em homenagem a al-
gumas personalidades que se 
destacaram com atuação no 
setor da economia paraibana, 
seja na produção científica ou na 
difusão de pautas econômicas, 
por exemplo. Na ocasião, esti-
veram presentes economistas, 
integrantes do Corecon, como 
o presidente Francisco Nunes, 
e outros representantes, como 
Rômulo Polari, presidente do 
Fórum Celso Furtado e ex-reitor 
da Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB).

A entrega das honrarias 
acontece há mais de uma déca-
da, geralmente no mês de agosto, 
e esse ano se dedicou em ho-
menagear o economista Celso 
Mangueira com a Medalha Celso 
Furtado; o secretário executivo 
municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, João Bos-
co Ferraz, como Economista do 
Ano; e a jornalista Naná Garcez, 
diretora-presidente da Empre-
sa Paraibana de Comunicação 
(EPC), como Jornalista Destaque 
de Atuação na Área Econômica.

Segundo o presidente do 
Corecon, Francisco “Chico” Nu-
nes, a escolha das personalida-
des é uma tradição do Conse-
lho. “Todo ano a gente escolhe 
o economista do ano, uma per-
sonalidade que fez por merecer 
a medalha Celso Furtado, que 
é a comenda das mais repre-
sentativas que nós temos, e um 
profissional da área do Jornalis-
mo que tenha se destacado por 
sua atuação na multiplicação, 
propagação e construção de te-
mas esclarecendo a economia”, 
pontuou. No momento de fazer 
essas escolhas, alguns critérios 
são considerados. “Por exem-
plo, o que o economista ou a 
economista fez e/ou publicou? 
Que projetos defendeu? Quais 
os espaços que ocupa? Como 
executivo, profissionais da área 
de economia, como professo-
res? Todos esses critérios são 
levados em conta e também as 
contribuições com a questão 
científica. A publicação de livros 
e arquivos, os pensamentos que 
são desenvolvidos e publicados 
por esses profissionais, tudo isso 
a gente considera”, explicou Chi-
co Nunes.

Para os homenageados da 
noite, o momento foi de muita 
honra e gratidão. A primeira a re-

Corecon homenageia destaques 
da área econômica na Paraíba

Foto: Ortilo Antônio

ceber seu diploma de Jornalista 
Destaque foi Naná Garcez, dire-
tora-presidente da EPC, respon-
sável pelo Jornal A União, Editora 
A União, Gráfica A União, Diário 
Oficial do Estado e a Rádio Taba-
jara. No momento, a jornalista 
ressaltou que o reconhecimento, 
de certa maneira, referenda sua 
carreira enquanto profissional 
da Comunicação, “na medida 
em que reconhece um segmento 
especializado do Jornalismo no 

qual eu atuei e pelo qual eu acho 
que todos devem se interessar 
no cotidiano”, afirmou.

O economista e secretário 
executivo do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho da Prefei-
tura de João Pessoa, João Bosco 
Ferraz, comentou a alegria em 
receber o título de Economis-
ta do Ano pelo Corecon. “É um 
reconhecimento profissional 
depois de quase 40 anos tra-
balhando na profissão. Sempre 

me dediquei muito à questão 
da economia e espero continuar 
contribuindo com a sociedade 
com as minhas opiniões e trocas 
de experiências”, enfatizou.

Celso Mangueira, também 
economista, realiza desde 2009 
um trabalho voltado a difundir 
a produção e as obras de Celso 
Furtado. Para ele, ser condecora-
do com a medalha Celso Furtado 
foi um momento de grande feli-
cidade e é uma motivação ainda 

João Bosco, Naná Garcez e Celso Mangueira foram os homenageados da entidade presidida por Chico Nunes (com o microfone)

maior para dar continuidade no 
trabalho que já vinha fazendo. 

O evento também foi uma 
oportunidade de dialogar sobre 
o trabalho exercido pelo Corecon 
ao longo deste ano, bem como 
fazer um balanço do setor na 
Paraíba durante esse cenário 
de possível retomada frente à 
pandemia. O economista Acilino 
Madeira explicou que a econo-
mia paraibana, assim como o 
restante do país, sofreu com a 
pandemia e com os “desequilí-
brios fiscais da parte do Governo 
Federal. Contudo, a economia 
paraibana não foi tão prejudi-
cada porque nós temos um cer-
to equilíbrio fiscal, o Governo 
trabalha com uma certa folga”, 
observou.

Assim como Madeira, Celso 
Mangueira compartilha da mes-
ma visão de que em 2021 houve 
uma situação econômica melhor 
na Paraíba devido à racionali-
dade do Governo Estadual. “O 
que contribuiu muito [é que] 
nós temos um desenvolvimento 
que está sendo praticado de uma 
forma bem mais tranquila, bem 
mais racional e isso tem cola-
borado muito para que a gente 
tenha obras sendo executadas, 
mas com muito pé no chão”, fi-
nalizou.

A Paraíba registrou 12 no-
vos casos graves de Covid-19 e 
quatro óbitos no último bole-
tim, divulgado ontem à tarde 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-PB). O órgão in-
formou que foi verificada uma 
instabilidade nos sistemas do 
e-SUS Notifica e SPI-PNI, que 
armazenam os dados gerais 
sobre a doença, e devido a isso 
não há o registro de casos leves 

ou números de doses aplica-
das durante o dia de ontem.

Com os novos casos, o Es-
tado passa a somar 462.597 
confirmações para a doença 
causada pelo novo corona-
vírus, que estão distribuídos 
em todos os 223 municípios 
paraibanos. Até a última di-
vulgação, 1.239.911 testes 
de diagnóstico da Covid-19 
foram realizados e 357.549 
pacientes já se recuperaram 
da doença.

Em relação aos óbitos, 

todos os contabilizados no 
boletim de ontem acontece-
ram entre os dias 11 e 13 de 
dezembro. Com as quatro con-
firmações, o total de mortes 
pela Covid-19 na Paraíba é de 
9.563. As vítimas mais recen-
tes foram identificadas como 
três mulheres e um homem, 
entre 72 e 81 anos, sendo três 
casos com diabetes e um sem 
comorbidades.

Ao todo, a Paraíba possui 
18% de ocupação total dos lei-
tos de UTI para adultos, crian-

ças e gestantes. Considerando 
apenas a Região Metropolita-
na de João Pessoa e os leitos de 
UTI adultos, a taxa de ocupa-
ção alcança 32%. Em Campina 
Grande e no Sertão paraibano 
os índices são de 5% e 33%, 
respectivamente. Entre segun-
da e terça-feira, 12 pacientes 
foram internados, conforme 
dados do Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar. No total, 
91 pacientes estão hospitaliza-
dos nas unidades de referência 
do Estado.

Museu Casa de Cultura Hermano José da 
UFPB será inaugurado em março de 2022

Paraíba registrou 12 novos casos graves de 
Covid-19 e quatro óbitos no último boletim

A Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) vai inaugurar, 
no dia 7 de março de 2022, o 
Museu Casa de Cultura Herma-
no José (MCCHJ). O equipamen-
to cultural vinculado à UFPB 
permitirá a preservação e difu-
são da memória e do legado do 
artista plástico e docente desta 
Universidade, evidenciando sua 
contribuição para o desenvol-
vimento das artes e da cultura 
paraibana. 

Com um acervo de cará-
ter museológico, arquivístico e 
bibliográfico, o Museu Casa de 
Cultura Hermano José coleta 
mais de 25 tipologias de peças, 
incluindo obras em tela, metal, 
papel, madeira, cerâmica, além 
de coleções de bens culturais, 
móveis, objetos variados e uma 
biblioteca com aproximadamen-
te 2.700 títulos. O acervo como 
um todo é composto por mais de 
6.500 itens. 

Criado oficialmente em 
2018, a partir da aprovação pelo 
Conselho Universitário (Consu-
ni), o projeto busca ativar o ce-
nário cultural das artes visuais 
contemporâneas na cidade de 
João Pessoa, abrindo espaços e 

impulsionando oportunidades 
para o surgimento de uma nova 
geração de artistas paraibanos. 

Desde 2020, a gestão da 
UFPB vem trabalhando para a 
reforma e organização do Mu-
seu, com o desenvolvimento do 
projeto de extensão "Construção 
participativa do Plano Museoló-
gico do Museu Casa de Cultura 
Hermano José”, elaborado em 
parceria com o Instituto Brasi-
leiro de Museus (Ibram). 

A vice-reitora da UFPB, Pro-
fa. Liana Filgueira, ressalta que a 
gestão da Reitoria está extrema-
mente engajada com o propósito 

de inaugurar o Museu Casa de 
Cultura Hermano José em março 
de 2022. 

“Desde que assumimos, 
temos atendido, dentro das 
possibilidades, às solicitações 
da coordenação do Museu no 
intuito de acelerar o processo e 
poder inaugurar o mais rápido 
possível, de forma que, em bre-
ve conseguiremos ter sucesso 
nessa trajetória. O Museu Casa 
de Cultura Hermano José é uma 
grande aquisição para o Esta-
do da Paraíba, que tem apenas 
um museu, o de João Pessoa, 
recém-inaugurado; portanto, é 

muito importante para a cultura 
do Estado e do município a sua 
inauguração”, disse a Profa. Lia-
na Filgueira. 

O Museu é a casa onde Her-
mano José morou e manteve seu 
ateliê, no bairro do Bessa, em 
João Pessoa. O imóvel e o acervo 
foram doados à UFPB por ele 
próprio, ainda em vida, em 2015. 
A doação compreende todo o 
espólio reunido por ele. O pro-
jeto se enquadra na categoria 
de “museu casa”, que se refere às 
edificações que serviram de resi-
dência e que são transformadas 
em museu. 

De acordo com o coorde-
nador do Museu Casa de Cultura 
Hermano José, Alexandre Santos, 
a UFPB finalizou a reforma de 
alvenaria, que requalificou a re-
sidência e os ambientes. “Onde 
eram espaços de residência se 
tornaram espaços de exposição. 
Essa reforma foi finalizada. Esta-
mos, agora, em um processo de 
finalização da programação vi-
sual e aplicação da programação 
visual, para entrarmos na monta-
gem do museu e na contratação e 
implementação do fornecimento 
de internet e telefonia”, informou. 

A Prefeitura de João Pes-
soa segue sua campanha de 
vacinação contra Covid-19, 
hoje, disponibilizando 64 
postos e aplicando as três do-
ses da vacina, inclusive a D2 
da Janssen. A imunização 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) há 
mais de 28 dias, AstraZeneca 
(Fiocruz) há 90 dias e Pfizer 
há 60 dias.

A terceira dose é para 
quem tem mais de 18 anos, 
imunossuprimidos e tra-
balhadores de saúde. Lem-
brando que houve redução 
do tempo de espera entre a 
segunda e a terceira dose, que 
agora é de 120 dias.

Janssen
A vacinação da Janssen 

será destinada a quem rece-
beu a primeira dose no dia 25 
de junho. Para esse público, a 
imunização acontece nos gi-
násios das Escolas Municipais 
Papa Paulo VI, Durmeval Tri-
gueiro e Seráfico da Nóbrega, 
além do IFPB (Jaguaribe) e 
Centro Cultural Tenente Lu-
cena (Mangabeira). O horário 
é das 8h às 12h.

Agendamento
Todos os públicos devem 

realizar o agendamento, que 
está disponível desde ontem, 
às 19h, pelo aplicativo Vacina 
João Pessoa ou site vacina.
joaopessoa.pb.gov.br.

Dúvidas
Quem tiver alguma dú-

vida pode enviar mensagem 
para um dos números de 
WhatsApp 98600-4815 e 
98699-2917, a qualquer dia 
da semana entre 8h e 17h, ou 
enviar e-mail para vacinajp@
gmail.com.

Documentação
Para receber a primeira 

dose da vacina é necessário 
apresentar documento ofi-
cial 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 apre-
sentar um documento de 
identificação original com 
foto e documentação com-
probatória de vínculo em 
estabelecimento de saúde 
de João Pessoa, que pode ser: 
carteira de trabalho, contra-
cheque ou declaração do 
estabelecimento de saúde. 
Os profissionais também de-
verão apresentar a carteira 
do respectivo conselho. Vale 
destacar que a cópia da do-
cumentação comprobatória 
deverá ficar retida no pon-
to de vacinação para fins de 
controle dos órgãos fiscaliza-
dores. A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) orienta que 
para os imunossuprimidos 
é necessária a apresentação 
de laudo médico que ficará 
retido no local a fins de com-
provação.

Solidariedade
Os postos de vacinação 

também estão abertos para 
receber as doações de ali-
mentos não perecíveis. Após 
a arrecadação, eles serão dis-
tribuídos com instituições de 
caridade e famílias atingidas 
pelos efeitos da pandemia. A 
arrecadação e a distribuição 
integram uma iniciativa con-
junta da Prefeitura de João 
Pessoa e do Governo do Es-
tado.

JP vacina em postos, 
policlínicas e drive-thru

O Museu é a casa onde Hermano José morou e manteve seu ateliê, no bairro do Bessa

Foto: Divulgação

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com
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Paraíba
Cirurgia bariátrica
O Hospital Santa Isabel, em João Pessoa, realizou 
ontem a primeira cirurgia bariátrica após a retomada 
do serviço na unidade de saúde. Página 6
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Saúde considerou pouco efetiva, no cenário atual da pandemia, a medição como triagem de infectados pela Covid-19

SES dispensa exigência de 
aferição de temperatura
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A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) divulgou, 
ontem, uma nota técnica 
que dispensa a obriga-
toriedade de aferição de 
temperatura corporal em 
estabelecimentos públi-
cos e privados. O docu-
mento destaca que, além 
de outras razões, nem 
todos os infectados com 
Covid-19 manifestam fe-
bre e que a transmissão 
pode ocorrer mesmo sem 
o aparecimento de sinais 
e sintomas.

De acordo com o 
secretário executivo da 
Saúde da Paraíba, Daniel 
Beltrammi, a aferição da 
temperatura corporal 
como forma de triagem 
tem pouca efetividade no 
atual contexto de pan-
demia. 

Ele explica que in-
divíduos que não apre-
sentam febre, durante 
período de incubação da 
Covid-19, ou fazendo uso 
de antitérmicos, podem 
não ser detectados por 

meio desta medida, além 
do cenário de redução de 
número de casos sintomá-
ticos em função da cres-
cente cobertura vacinal 
na Paraíba.

“É relevante lembrar 
que as demais medidas 
definidas em decretos, 
notas técnicas e protoco-
los estaduais devem ser 
continuamente e ininter-
ruptamente executadas. 
Testagem nos sintomáti-
cos, o uso constante de 
máscaras, evitar aglo-
merações e a busca ativa 
dos não vacinados são 
medidas extremamente 
importantes para conter 
o coronavírus”, pontua.

O secretário lembra 

que toda a população aci-
ma de 12 anos está apta 
para ser vacinada e aque-
les com mais de 18 que já 
completaram o esquema 
vacinal de duas doses de-
vem buscar tomar a dose 
de reforço. O documen-
to reforça ainda que as 
orientações podem mu-
dar de acordo com novas 
condutas recomendadas 
pelo Ministério da Saúde, 
órgãos internacionais e 
avanços científicos por 
conseguinte.

Opera Paraíba

Marcação de cirurgias é facilitada
O Opera Paraíba iniciou, 

ontem, um novo canal de aces-
so às cirurgias do programa na 
cidade de Campina Grande. Por 
meio do site www.operapb.sau-
de.pb.gov.br os usuários vão se 
cadastrar, agendar as cirurgias 
e acompanhar a posição na 
fila de espera. Na fase inicial, o 
sistema de marcação é apenas 
para as cirurgias que serão rea-
lizadas no Hospital de Clínicas. 
Mas de acordo com o secretário 
de Saúde do Estado, Geraldo 
Medeiros, no futuro o projeto 
deve ser expandido para toda 
a rede.

“Essa iniciativa faz parte 
de um projeto-piloto que ser-
virá como teste para ser usado 
nos 223 municípios paraiba-
nos, já a partir de 2022. Assim 
vamos aproximar cada vez mais 
as ações de saúde das pessoas”, 
explicou.

O serviço inovador é uma 
forma democrática e direta de 
acesso às cirurgias eletivas ofe-
recidas pelo programa. Dessa 
maneira não é obrigatório que 
o encaminhamento seja feito 
por meio das Secretarias de 
Saúde dos municípios.

Para se inscrever, o cida-
dão precisa apenas acessar o 
site, preencher o cadastro com 
os dados pessoais e encami-
nhar a documentação neces-
sária. Na página da internet 
também será possível acom-
panhar todas as atualizações 
até a conclusão do serviço. 

Após o agendamento, as 
equipes de saúde entrarão em 
contato com o usuário, que vai 
receber orientações dos próxi-
mos passos a serem seguidos. 
Nessa fase, a consulta inicial 
pode ser feita com o auxílio da 
telessaúde.

“De casa, até pelo celular, o 
paciente vai acessar e solicitar 
sua cirurgia, tirar uma foto do 
requerimento cirúrgico, dos 
exames e toda a documentação 
vai ser avaliada por um médico 
regulador. E ele só irá no hospi-

tal já para a cirurgia. Então, essa 
iniciativa vai dar transparência, 
democratizar e agilizar muito 
o acesso do paciente à rede”, 
esclareceu o coordenador do 

Opera Paraíba, Adilson Júnior.
No Hospital de Clínicas, a 

população de Campina Grande 
já consegue fazer a marcação 
direta dos procedimentos por 
meio da Central de Agenda-
mentos da unidade, que dispõe 
de um telefone fixo, um número 
para mensagens por aplicativo 
e um e-mail.

“A Central de Agendamen-
tos do HC tem dado super cer-
to. O atendimento foi facilitado 
para o paciente, que não precisa 
mais esperar tanto tempo para 
conseguir realizar sua cirurgia. 
E é isso que pretendemos da-
qui para frente, diminuir cada 
vez mais o tempo de espera 
na fila. Com o site, vai agilizar 
bastante,” disse o diretor-geral 
do Hospital de Clínicas, Jhony 
Bezerra.

No HC, que virou a refe-
rência para o Opera Paraíba, 

já foram registradas mais de 
2 mil cirurgias. A unidade rea-
liza procedimentos de forma 
permanente, todos os dias da 
semana.

Após a implantação do sis-
tema em todo o Estado, além 
da inscrição no programa por 
meio do site, o cidadão poderá 
continuar a marcar os proce-
dimentos, através de encami-
nhamentos nas Secretarias de 
Saúde dos municípios.

Alerta
Uso de máscara, vacinação 
e evitar aglomerações são 
eficazes contra a Covid-19

O sistema de marcação 
de cirurgias está 

funcionando apenas para 
os procedimentos a serem 

feitos no Hospital das 
Clínicas, em Campina

Nota técnica da SES ressalta que a 
eferiação da temperatura corporal 
é incapaz de detectar casos 
assintomáticos de Covid-19

Conselho  
de Saúde 
realiza 
seminário

O Conselho Estadual 
de Saúde (CES) realiza hoje 
e amanhã, o “I Seminário 
Paraibano de Recursos Hí-
dricos e Sua Repercussão 
na Saúde” que acontecerá 
no auditório do Campus I 
da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), em 
João Pessoa. O evento co-
meça às 8h.  

Durante o Seminá-
rio, serão discutidos  a 
“Transposição – Canal 
Acauã/Araçagi”, o “Abas-
tecimento de Água e Esgo-
tamento Sanitário de João 
Pessoa”, “Novo Marco do 
Saneamento” e “Resídu-
os Sólidos” . O presidente 
do Conselho Estadual de 
Saúde, Eduardo Cunha 
destacou a importância 
da transposição do Canal 
Acauã/Araçagi que, se-
gundo ele, será discutido 
dentro de um contexto do 
Estado que é pobre em 
recursos hídricos e sua 
repercussão na saúde da 
população. 

Entre os palestran-
tes estão o secretário de 
Estado da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente do Estado,  
Deusdete Queiroga Filho,  
o engenheiro sanitarista, 
George Cunha,  o presiden-
te da Cagepa,  Marcus Vi-
nícius e o especialista  em 
engenharia civil e ambien-
tal José Dantas de Lima.

Foto: Marcus Antonius

Através do QR Code, acesse o site 
do Opera Paraíba para agendar 
cirurgias através do programa
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Paciente de 38 anos passou pelo procedimento, que durou três horas; ele deve receber alta hospitalar na sexta-feira

Hospital Santa Isabel realiza 
primeira cirurgia bariátrica

A primeira cirurgia bari-
átrica, em uma paciente de 38 
anos, foi realizada com sucesso 
ontem no Hospital Municipal 
Santa Isabel (HMSI). O proce-
dimento marcou a retomada 
do serviço médico, que volta a 
ser oferecido pela Prefeitura de 
João Pessoa, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde.

O procedimento, que in-
tegra a linha de cuidados de 
pacientes com sobrepeso e 
obesidade, durou cerca de três 
horas devido a correção de uma 
hérnia incisional que a paciente 
apresentava. Após o término da 
cirurgia, a paciente, com quadro 
de saúde estável, foi encaminha-
da, por prevenção, para uma das 
unidades de terapia intensiva do 
hospital, onde deve permanecer 
até a manhã de hoje. A previsão 
é de que ela receba alta médica 
até a próxima sexta-feira.

“A cirurgia correu bem. Foi 
realizada a cirurgia bariátrica 
com correção de uma hérnia 
volumosa que a paciente tinha. 
Foi corrigida a hérnia e feita a 
cirurgia bariátrica, por isso, o 
procedimento foi um pouco 
mais longo. O procedimento 
transcorreu sem intercorrên-
cia, todo feito por laparoscopia, 
com um resultado muito bom e 
a paciente está se recuperando 
bem”, comemorou o cirurgião 
bariátrico Geraldo Camilo Neto, 
chefe do serviço de cirurgia ba-
riátrica do HMSI e que coorde-
nou a equipe.

Uma equipe de oito pro-
fissionais participou do pro-
cedimento, que foi composta 
por dois cirurgiões bariátricos, 
além dos médicos residentes 
do Hospital Santa Isabel e da 
equipe multidisciplinar, com 
anestesia da doutora Adriana 
Lobão, diretora-geral do Hos-
pital Santa Isabel, e de doutor 
André Scocuglia, o cirurgião 
Daniel Hortiz, que auxiliou no 

procedimento, e Karoline Eu-
gênio, coordenadora do Centro 
Cirúrgico da unidade hospitalar, 
além da equipe de enfermagem.

O serviço municipal de ci-
rurgias bariátricas, lançado pelo 
prefeito Cícero Lucena no início 
do mês, insere o Hospital Santa 
Isabel na linha de cuidados do 
sobrepeso e obesidade, cujo tra-
tamento passa a ter prioridade 
na rede de atenção às pessoas 
com doenças crônicas.

A exectativa é que sejam 
realizados oito procedimentos 
por mês, beneficiando mensal-
mente oito pacientes. Outros pa-
cientes já estão preparados para 
passarem pelo procedimento no 
Hospital Santa Isabel. A segunda 
cirurgia está prevista para ser 
realizada no dia 10 de janeiro. 

Definidas 
regras para 
‘trenzinhos’ 
em Campina

A Prefeitura de Cam-
pina Grande, por meio da 
Superintendência de Trân-
sito e Transportes Públicos 
(STTP), emitiu portaria 
regulamentando o serviço 
dos chamados trenzinhos e 
ônibus decorados, que estão 
circulando pela cidade du-
rante o período natalino. A 
portaria 131/2021, assina-
da pelo superintendente da 
STTP, Carlos Dunga Júnior, 
na segunda-feira, foi redigi-
da pela Assessoria Jurídica 
da autarquia, após diversas 
denúncias de desrespeito às 
normas de segurança, nos 
veículos, durante o transpor-
te dos passageiros.

Os proprietários dos 
veículos receberam as por-
tarias na tarde dessa segun-
da-feira, 13, na sede da STTP 
e, caso as determinações não 
sejam cumpridas, serão au-
tuados de acordo com o Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
(CTB) e os veículos poderão 
ser apreendidos, conforme 
determina a lei.

De acordo com a por-
taria, na parte superior do 
veículo, deverá circular com 
70% da sua capacidade, com 
a obrigatoriedade do uso do 
cinto de segurança por todos 
os passageiros, não sendo 
permitido, em hipótese al-
guma, transportar passa-
geiros em pé ou nas partes 
externas. Só será permitido 
o embarque de crianças com 
idade até 12 anos, quando 
acompanhadas dos pais ou 
responsáveis, devidamente 
identificados.

Será permitida, apenas, 
a utilização de equipamento 
de som ambiente no interior 
dos referidos veículos, com 
reprodução de músicas com 
motivos exclusivamente na-
talinos e específicas para 
crianças, sendo vedada 
veiculação musical de con-
teúdo inadequado, dissocia-
do do momento natalino e 
inapropriado para crianças. 
É vedada também a repro-
dução de música na parte 
externa dos veículos.

Além disso, o veículo só 
poderá circular até as 23h 
e deverá, obrigatoriamen-
te, manter desligado o seu 
sistema de reprodução de 
som ao ingressar nos sete 
Polos Culturais Natalinos, 
como também nas zonas 
de silêncio, compostas por 
hospitais, escolas, asilos, 
igrejas, etc.

Conforme estabeleci-
do pela norma nº 101/51, 
da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) e 
pelo artigo 228 do CTB, o 
volume do som reproduzi-
do no interior dos veículos 
de transporte recreativo de 
passageiro será de cinquenta 
decibéis. 

A portaria determi-
na também que condutor 
do veículo deverá portar 
CHN, categoria “D”, sob 
pena de apreensão, e que 
o responsável pelo veículo 
deverá, no ato da fiscaliza-
ção, apresentar Certificado 
de Inspeção Veicular.

Cidade limpa

Emlur fiscaliza descarte irregular de lixo
O descarte irregular de 

resíduos sólidos nas ruas e 
terrenos públicos ou privados 
é um ato ilícito e punível com 
multa, conforme o Código de 
Posturas do Município de João 
Pessoa (Lei Complementar nº 
7/ 1995). A Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Urbana 
(Emlur) fiscaliza a prática para 
evitar a criação de ‘pontos de 
lixo’, na capital.

O superintendente da 
Emlur, Ricardo Veloso, destaca 
a necessidade de desenvolvi-
mento da consciência ambien-
tal. “A Emlur realiza a coleta de 
resíduos sólidos domiciliares 
em toda a cidade, regularmente. 
Além disso, também há a cole-
ta de entulho e de resíduos de 
podas em todos os bairros, obe-
decendo ao limite de até 2 me-
tros cúbicos por ano, conforme 
o Código de Posturas. Portanto, 
não há razão para o descarte in-
discriminado de resíduos nas 
vias públicas ou terrenos”.

Ricardo Veloso explica que 
o descarte irregular contribui 
para a criação de pontos de 
lixo, o que pode acarretar ris-
cos à saúde das pessoas. “Além 
da problemática da poluição, 
se chover, os resíduos podem 

chegar às redes pluviais e obs-
truir tubulações. O acúmulo 
de água nos resíduos também 
pode propiciar a procriação do 
Aedes aegypti. Ainda pode ha-
ver a proliferação de insetos e 
ratos, entre outros problemas”, 
exemplifica o superintendente.

O Código de Posturas do 
Município proíbe o depósito ou 
despejo de resíduos de qualquer 
natureza, mesmo que o terreno 
esteja fechado. A punição para a 
prática é a aplicação de multa no 
valor de R$ 16.808, o que cor-
responde a 400 Ufir (Unidade 
Fiscal de Referência).

Conforme o chefe da Divi-
são de Fiscalização da Emlur, 
Geraldo Gean, os fiscais estão 
sempre nas ruas, verificando 
e constatando as irregulari-
dades, seja por denúncias da 
população ou por demanda 
espontânea.

“É comum o descarte de 
carroceiros, mas é algo difícil de 
flagrar. Só é possível notificar se 
conseguirmos ver de onde eles 
saem ou para onde se dirigem. 
No caso de veículos automoto-
res, é possível verificar a placa 
dos veículos, seja pessoalmente 
ou pelas câmeras da Semob. A 
multa é aplicada por meio do 

Foto: Secom-JP

Equipe médica responsável pela cirurgia bariátrica, que foi toda realizada por laparoscopia, informou que a operação ocorreu sem intercorrência

Quem pode fazer o procedimento
Estão aptos a passar pelo 

procedimento pessoas com graus 
dois e três de obesidade, com co-
morbidades; pacientes com Índice 
de Massa Corpórea (IMC) acima 
de 40, independente da presença 
de comorbidades; assim como 
pessoas com IMC de 35, com co-
morbidades.

Os pacientes são encaminhados 
ao hospital para a realização do 
procedimento via regulação a partir 
das Unidades de Saúde da Família. 
A realização para a cirurgia exige 
todo um preparo, que vai desde 
um diagnóstico com o cirurgião e, 

a partir da indicação da cirurgia, o 
paciente é incluído no programa, 
que é constituído de avaliações 
multidisciplinares, feita por vários 
profissionais, como anestesista, nu-
tricionista, endocrinologista, pneu-
mologista, acompanhamento com 
psicólogo e assistente social.

Em conjunto, esses profissionais 
avaliam, preparam, estabelecem 
metas para o paciente, que é acom-
panhado pela equipe durante sua 
cirurgia e o pós-cirurgia. Até um ano 
e meio depois do procedimento o 
paciente recebe o acompanhamento 
da equipe multidisciplinar.

CPF do motorista”, comenta Ge-
raldo Gean.

 
Proprietários 
O chefe da Divisão de Fis-

calização explica que a punição 
para quem faz descarte irregular 
de resíduos é a mesma aplica-
da aos proprietários de terre-
nos que não os mantêm limpos, 
drenados e capinados, conforme 
determinam o Código de Postu-
ras do Município e o Regulamen-
to de Limpeza Urbana de João 
Pessoa (Decreto Municipal nº 
3.316/1997).

“No caso dos proprietários, 
inquilinos ou outros usuários de 
terrenos não edificados, quando 

a Emlur constata a falta de lim-
peza, faz a notificação para que 
eles executem o serviço. Passado 
o prazo de 15 dias e sem regu-
larização da situação, é lavrado 
um auto de infração e concedido 
prazo de dois dias para realiza-
ção da limpeza. Se ainda assim, 
o serviço não for feito, aplicamos 
a multa de 400 Ufir”, afirma Ge-
raldo Gean. Ele ressalta que, na 
limpeza, é preciso dar a devida 
destinação dos resíduos e sua 
comprovação à Emlur.

Todo proprietário de terre-
no não edificado ou não habitado 
também deve evitar que seja uti-
lizado como depósito irregular 
de resíduos. Caso isto ocorra por 

ação de terceiros, a responsabili-
dade pela limpeza é dele. Quan-
do o descarte irregular ocorre 
em áreas públicas, as equipes de 
coleta de entulhos é que fazem a 
remoção dos resíduos.

 
Denuncie 
As denúncias sobre descar-

te irregular de resíduos ou sobre 
terrenos não edificados ou não 
habitados e com acúmulo de lixo 
podem ser feitas pelos telefones 
0800 083 2425, 3214-7628 e 
3214-7660 para que haja aber-
tura de um protocolo. Nos mes-
mos contatos, a população pode 
solicitar a coleta de entulhos ou 
de resíduos de poda de árvores.

Foto: Secom-JP

Prática pode ser 
punida pela Emlur 
com a aplicação de 
multa; população 
deve denunciar 
infrações
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Severino Gomes atuava na Delegacia de Teixeira e já foi transferido para a Central de Polícia, em João Pessoa

Um delegado da Polícia 
Civil da Paraíba e dois advo-
gados que atuam na região 
de Teixeira, Sertão do Estado 
foram alvos de uma operação 
deflagrada ontem pelo Gru-
po de Atuação Especial con-
tra o Crime Organizado (Gae-
co) do Ministério Público da 
Paraíba. O delegado Severi-
no Gomes de Assis foi preso 
por determinação judicial e 
ontem mesmo foi transferi-
do para João Pessoa. Quanto 
aos advogados, que não tive-
ram os nomes revelados, a 
Justiça entendeu apenas por 
determinar medidas cautela-
res, como também buscas e 
apreensões nas residências e 
escritórios deles.

O delegado Cristiano Ja-
cques, em entrevista, disse 
que o delegado investigado 
fazia acerto quando os cri-
mes eram afiançáveis fican-
do com parte do valor estipu-
lado. Cristiano não descartou 
o possível envolvimento de 
outras pessoas com os cri-
mes praticados por Severino 
Gomes que foi surpreendido 
com a chegada dos policiais 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Preso delegado suspeito de se 
apropriar de bens apreendidos

Família mantida refém em Uiraúna

PM localiza moto tomada por assalto

Mulher é 
morta a tiros

Apreendida carga de cigarros avaliada em R$ 96 mil

A polícia ainda não identificou os 
homens que invadiram a residên-
cia da ex-candidata a vereadora 
de Uiraúna, Lidiane Alencar, no 
final da tarde de segunda-feira 
(13). Lidiane contou à polícia que 
estava em sua residência, no sí-
tio Arrojado com o esposo e filhos 
quando foram surpreendidos pelos 
bandidos que fizeram a família re-
fém. Após passar um bom tempo 

na residência, os desconhecidos 
fugiram levando vários objetos da 
residência. Uma guarnição da Po-
lícia Militar esteve no local, reali-
zou diligências, no entanto, ainda 
não localizou os assaltantes. En-
quanto isso, a Polícia Civil solicita  
apoio da população que pode fa-
zer denúncia anônima através do 
número 187 (Polícia Civil) ou 190 
da Polícia Militar.

Policiais de uma guarnição do 
30 Batalhão da PM recuperaram 
uma motocicleta do tipo Bros, 
que teria sido roubada instantes 
antes no bairro Santo Antônio, 
em Patos. A moto foi localizada 
no lixão de Patos e encaminhada 
para a Delegacia de Polícia para 
realização de procedimentos e 
devolução ao legítimo proprie-
tário. O dono da moto disse à 

polícia que  na noite de segun-
da-feira (13) estava na frente de 
um edifício no bairro do Santo 
Antônio quando foi assaltado por 
dois desconhecidos que também 
levaram seu aparelho celular e a 
carteira de cédulas. De posse das 
informações e as características 
da dupla os policiais passaram 
a diligenciar, no entanto, apenas 
conseguiu localizar o veículo.

Uma mulher de 43 anos foi as-
sassinada com um tiro na cabeça, 
e um jovem de 18 anos, que es-
tava com ela, ficou ferido. O fato 
foi registrado no distrito de Acaú, 
Pitimbu, Litoral Sul da Paraíba. O 
jovem foi socorrido e encaminhado 
para o Hospital de Emergência e 
Trauma de João Pessoa. O quadro 
de saúde dele é estável. A mulher 
também foi socorrida, mas faleceu 
durante o transporte. Segundo le-
vantamento realizado pela polícia, 
o casal estava em frente a uma 
quadra de esportes naquela locali-
dade quando apareceram os  auto-
res dos disparos, mesmo assim não 
há registro qual o tipo de veículo 
- se carro ou moto estariam os cri-
minosos. Também é desconhecida 
a motivação do crime. O caso será 
invetigado pelo Núcleo de Homicí-
dios de Alhandra, que tem à frente 
o delegado Marcos Paulo Sales.

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite da segunda-feira (13), um caminhoneiro de 34 anos que transportava 
carga de cigarros avaliada em R$ 96.250,00 no km 74 da BR-101. Foram localizados 27.500 maços de cigarros contra-
bandeados da Coreia. O caminhão Volkswagen foi flagrado saindo e voltando abruptamente da rodovia, o que despertou 
a atenção dos policiais, pois a conduta era similar à de quem dorme ao volante. O motorista disse que a carga seria 
distribuída em Mamanguape e São José do Mipibu/RN. O condutor de 34 anos, foi encaminhado para a Delegacia de 
Polícia Federal e deverá responder pelo crime de contrabando.

Curtas
Foto: Ascom/PRF

civis e agentes do Gaeco com 
o mandado de prisão.

Foram realizadas buscas 
e apreensões na residência 
do delegado onde foi apreen-
dido uma espingarda que 
será submetida à perícia para 
saber a sua origem. Ele foi au-
tuado em flagrante por porte 
de arma ilegal.

Segundo Cristiano Jac-
ques, o delegado Severino Go-
mes de Assis cobrava vanta-
gem indevida e se apropriava 
de bens apreendidos quando 
da lavratura de autos de pri-
são em flagrante. Nas investi-
gações, que duraram cerca de 

três meses foi descoberto que 
o delegado abordava presos, 
parentes e advogados para 
que lhe pagassem algum va-
lor indevido com o objetivo 
de baixar o valor a ser pago 
a título de fiança, o que con-
figuraria o crime de corrup-
ção passiva. Severino Gomes 
também beneficiava presos a 
pedido de advogados.

O delegado geral da Po-
lícia Civil da Paraíba, André 
Rabelo, indicou que essa é 
uma marca da nova gestão 
da Polícia Civil: atuação firme 
contra crimes funcionais e 
com os órgãos parceiros para 

a consecução dos objetivos. 
Ressaltou que é intolerável 
que servidores públicos de-
tentores de parcela do poder 
estatal se corrompam e sub-
vertam o sistema de justiça 
criminal, além da participa-
ção de advogados em crimes 
dessa natureza (que tanto 
ferem direitos fundamentais 
e a própria democracia).

Condenação
Em outubro deste ano, a 

delegada Maria Solidade foi 
condenada pela 5ª Vara Mista 
de Santa Rita a 13 anos, qua-
tro meses e 20 dias de reclu-

são em regime fechado por 
sete crimes de peculato-apro-
priação e a perda do cargo por 
não reunir “condições de pra-
ticar as atividades de delega-
do de polícia”. Em abril último 
ela já havia sido presa, junto 
com um escrivão por crime de 
extorsão na Operação Cara de 
Pau, a partir de uma denúncia 
feita por um servidor público 
federal de que estava sendo 
extorquido pelos dois.

Solidade também foi ab-
solvida de outros três crimes 
que não restaram comprova-
dos. Na sentença, também foi 
determinada a perda do cargo 

público. A condenação leva 
em conta sete crimes de pecu-
lato-apropriação que teriam 
sido praticados pela servido-
ra pública em 2014, durante 
plantões na 6ª Delegacia Dis-
trital, de Santa Rita, na Região 
Metropolitana de João Pessoa.

Na sentença, o juiz Rusio 
Lima de Melo cita que a dele-
gada agia na ausência de ad-
vogados, e após o fechamento 
do estabelecimento bancário, 
negociando o valor da fiança 
para soltar os presos durante 
seu plantão, fixando valores 
que teriam de ser pagos dire-
tamente a ela, em dinheiro.

O delegado Severino Gomes foi surpreendido com o mandado de prisão quando chegava à Delegacia de Teixeira para o expediente; ele faria acordos com advogados, também investigados

Um homem identifi-
cado por Josiano Lima da 
Silva, 27 anos, foi preso por 
envolvimento em pelo me-
nos dez assassinatos, inclu-
sive uma chacina com três 
mortes, na região do Litoral 
Sul do Estado. Segundo o 
delegado João Paulo Ama-
zonas, da Delegacia de Cri-
mes contra o Patrimônio de 
João Pessoa, ele foi localiza-
do no Bairro das Indústrias, 
onde era apontado como 
chefe do tráfico de drogas.

A operação, que con-
tou também com a partici-
pação de policiais da Draco 
também apreendeu uma 
pistola calibre 9mm, mu-
nições de vários calibres e 

uma quantidade de maco-
nha. 

Considerado de alta 
periculosidade “Neguinho 
de Acaú”, tinha dois man-
dados de prisão preventiva 
expedidos pela Justiça de 
Alhandra. Todos os crimes 
atribuídos a ele estão sendo 
investigados pelo Núcleo 
de Homicídios de Alhandra 
e ontem, o delegado Marcos 
Paulo Sales solicitou a arma 
apreendida para ser peri-
ciada através de confronto 
balístico. 

De acordo com o de-
legado Diego Beltrão, da 
DRACO, havia dois manda-
dos de prisão em desfavor 
desse homem. 

Homem é acusado de  
homicídios no Litoral Sul

Polícia detém dupla flagrada 
furtando fios de cobres em CG

Policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Campina 
Grande prenderam na tarde 
de segunda-feira (13), dois 
suspeitos de roubarem fios 
de cobre, nas proximidades 
do Parque de Bodocongó, na-
quela cidade. Um suspeito de 
comprar o material também 
foi preso. Foram apreendidos 
cerca de 50 quilos de fios. 

Um boletim de ocorrên-
cia foi registrado no último 
dia 9, informando sobre o 
furto dos fios. A Polícia Civil 
descobriu os autores através 
de imagens. De acordo com 
as investigações, os suspeitos  
são dois homens que traba-
lhavam em obras no próprio 

parque. Eles confessaram o 
crime e indicaram a pessoa a 
quem tinham vendido parte 
do material.

“Trata-se de um comer-
ciante no bairro do Pedregal. 

Ele disse que não sabia que 
os fios eram produtos de fur-
to, mas isso não descaracte-
riza a receptação, crime pelo 
qual foi autuado”, disse o de-
legado Demétrius Patrício.

O roubo dos fios de cobre foi registrado por câmeras de segurança

Um motorista de 
transporte por aplicati-
vo foi baleado e está in-
ternado no Hospital de 
Emergência e Trauma, de 
João Pessoa, após ser fe-
rido dentro do carro em 
que estava. 

A delegada Luiza 
Correia soube que a víti-
ma tinha uma dívida com 
o acusado e o motorista 
não teria pago, passando 
a ser pressionado. Ao se 
encontrarem, houve dis-
cussão e o acusado efe-
tuou os disparos e fugiu.

Motorista é 
baleado por 
causa de 
dívida

Fotos: Ascom/PCPB
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Fabricado na Colômbia, medicamento é o oitavo aprovado pela agência e só será adquirido com prescrição médica tipo B
Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Anvisa libera a venda de mais 
um produto à base de cannabis 

No início do mês, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) autorizou a comerciali-
zação em farmácias e drogarias 
do Brasil de mais um medicamen-
to à base de cannabis. O novo pro-
duto é fabricado na Colômbia e 
trata-se de uma solução oral que 
poderá ser adquirida pela popu-
lação através de prescrição mé-
dica do tipo B, mais conhecida 
como a receita azul. Com esta 
nova liberação, esse é o oitavo 
medicamento aprovado pela 
Anvisa no país. O remédio é com-
posto por 23,75 miligramas por 
mililitro (mg/mL) de cannabidiol 
(CBD) e pode conter até 0,2% de 
tetraidrocannabidiol (THC).  

O médico Vinicius de Mes-
quita explicou que os produtos 
à base de cannabis podem ser 
receitados para qualquer con-
dição em que o cannabidiol seja 
considerado potencialmente be-
néfico para o paciente e sempre 
com a recomendação de que seja 
prescrito de forma compassiva 
(após todas as alternativas de 
tratamento já terem sido testa-
das sem sucesso). “O paciente 
que está em busca desse trata-
mento deve se consultar com um 
profissional especializado neste 
atendimento, para que, com a 
receita e o laudo em mãos, possa 
acessar a cannabis medicinal”, 
destacou.

De acordo com o especialis-
ta em medicina cannabidioide, 
o cannabidiol (CBD) é uma das 
várias substâncias presentes na 
cannabis (maconha), que age so-
bre o sistema nervoso central 
(especialmente no cérebro), e 
que são pesquisados para uma 
série de aplicações terapêuticas. 
O médico pontua que o CBD iso-
lado dessa nova farmacêutica 
deverá estar à venda no próxi-
mo ano, embora provavelmen-
te apenas em grandes redes de 
farmácias e nas capitais dos 
estados, devido ao alto custo e 
falta de médicos especializados 

para a prescrição fora dos gran-
des centros urbanos. 

Sobre os estigmas envol-
tos nos medicamentos à base 
de cannabis, o médico reforçou 
que os produtos são como uma 
luz no fim do túnel para milhares 
de pessoas. “Lamentavelmente, 
apesar de tudo isso, ainda existe 
preconceito calçado na ignorân-
cia ou em desculpas menos es-
cusas. Mas, quando você é uma 
pessoa doente, em sofrimento 
físico, mental ou incapaz de viver 
normalmente e que não encontra 
qualquer outra alternativa nos 
remédios convencionais, as bar-
reiras são quebradas”, pontuou 
o médico.

O profissional de saúde 
adiantou ainda que os produtos 
à base de cannabis são usados 
no tratamento de doenças e sín-
dromes neurológicas e indica-
dos para casos específicos. Por 
exemplo, para epilepsia refra-

tária infantil e algumas síndro-
mes epilépticas graves (em que 
os medicamentos convencionais 
nem sempre apresentam bons 
resultados). 
Também existe 
indicaçõespara 
dores neuropá-
ticas, esclerose 
múltipla, mal 
de Parkinson, 
Alzheimer, es-
quizofrenia, 
autismo, além 
de outros dis-
túrbios psiqui-
átricos e emo-
cionais.

Ponto positivo
Para o médico, a provação 

desse novo medicamento é um 
ponto positivo sem retorno, que 
se demorou muito para essas li-
berações e não se devem retroce-
der na minimização do sofrimen-

to de pessoas que sequer podem 
falar por si, como no caso de pa-
cientes com doença de Alzheimer, 
mal de Parkinson, autistas ou que 

diariamente 
sofrem de de-
zenas de con-
vulsões. “Claro, 
que esses medi-
camentos à base 
de cannabis de-
vem ser prescri-
tos com toda a 
responsabilida-
de, segurança 
e evidências 
científicas que 

as boas práticas médicas exigem”, 
acrescentou.

Na Paraíba, a Associação 
Brasileira de Apoio Cannabis 
Esperança (Abrace) já começou 
a produzir os medicamentos, em 
forma de óleo, que são compos-
tos com os produtos que foram 
autorizados pela Anvisa. A dis-

tribuição para seus associados 
começará a partir de janeiro 
de 2022. “Nós acreditamos que 
quanto mais possibilidades, 
melhor. Os pacientes precisam 
ter maior condição de escolha 
para seus tratamentos, por isso 
também torcemos que surjam 
novas associações autorizadas a 
distribuir os produtos”, ressaltou 
o diretor executivo da associação, 
Cassiano Gomes. 

Segundo a Abrace, mais de 
28 mil pacientes de todo o Bra-
sil estão cadastrados e declaram 
fazer tratamento com medica-
mentos à base cannabis. Esses 
produtos são responsáveis por 
produzirem endocanabinoides, 
através do consumo de nove áci-
dos graxos essenciais, a exemplo 
dos ómegas 3, 6 e 9. Regularizan-
do e equilibrando os demais sis-
temas dos seres humanos, desde 
os processos fisiológicos até os 
cognitivos, entre eles a fertilida-

de, o imunológico, apetite, sen-
sação de dor, humor e memória. 

“Quando o paciente faz uso 
de produtos à base de cannabis, 
é o sistema endocanabinoide o 
responsável por receber as pro-
priedades e garantir os efeitos 
desejados. Este sistema está pre-
sente por todo o corpo e é por 
este motivo que é tão grande a 
variedade de doenças e sintomas 
que podem ser tratados com can-
nabis”, acrescenta Cassiano. Os 
novos produtos feitos com o novo 
medicamento aprovado serão co-
mercializados pela Abrace, aos 
seus associados, na linha Gold, 
com óleos com 15 mg/ml (linha 
verde), 20 mg/ml (laranja) e 15 
mg de THC e 15 de CBD, que tota-
liza 30 mg/ml (azul). A prescrição 
desses medicamentos só pode 
ocorrer através de médicos es-
pecializados, que é responsável 
por orientar os pacientes sobre 
as formas de uso. 

Tese de doutorado

Uso de nitrato não induz ocorrência de câncer
Um estudo realizado no 

Laboratório de Controle Neu-
ral da Circulação e Hipertensão 
Arterial, do Centro de Biotecno-
logia da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) investiga 
se o tratamento crônico de 
pressão arterial por meio do 
uso de nitratos pode afetar a 
expectativa de vida em ratos 
ou a incidência de câncer. O 
artigo “Effects of chronic die-
tary nitrate supplementation 
on longevity, vascular function 
and cancer incidentes in rats” 
foi publicado no periódico in-
ternacional Redox Biology, no 
dia 7 deste mês.

Trata-se de um estudo de 
longevidade realizado com 200 
ratos, entre novembro de 2016 
e novembro de 2021. O traba-
lho é fruto da tese de doutorado 
do pesquisador Lucas Rannier 
Carvalho, aluno egresso do Pro-
grama Multicêntrico de Pós-
Graduação em Ciências Fisio-
lógicas da UFPB, que ganhou 
destaque por ser o doutor mais 
jovem formado pela instituição, 
aos 24 anos de idade. 

O artigo foi escrito pelo 
médico veterinário Lucas Car-
valho em colaboração com 13 
pesquisadores da UFPB e da 
instituição Sueca Karolinska 
Institutet, localizada em Esto-
colmo. De acordo o professor 
Valdir Braga, orientador de 
Lucas Carvalho e pró-reitor 
de Pesquisa da UFPB, a par-
ceria entre as instituições teve 
início em 2015, em um projeto 

financiado pela Capes STINT 
Brasil - Suécia. 

O pró-reitor explicou que, 
para o estudo da hipertensão 
arterial em humanos, o grupo 
do Laboratório de Controle 
Neural da Circulação e Hi-
pertensão Arterial da UFPB 
utiliza modelos animais para 
compreender como os huma-
nos ficam hipertensos e como 
tratar a hipertensão. Dentre 

as substâncias estudadas para 
tratamento estão os nitratos, 
que se destacam por gerar uma 
molécula chamada óxido nítri-
co que relaxa o vaso sanguíneo 
causando a queda da pressão. 
O nitrato é uma substância en-
contrada em alimentos como 
beterraba, couve, repolho, 
brócolis e outros folhosos ver-
de-escuro.

Para a realização da pes-

quisa, animais de ambos os 
sexos foram divididos em dois 
grupos. Um dos grupos ingeriu 
nitrato diluído em água, a partir 
da vida adulta; e o outro grupo 
ingeriu apenas água. Ambos os 
grupos foram cuidados até a 
morte natural dos animais – 
após três ou quatro anos de ida-
de –, para posterior investiga-
ção da causa da morte e estado 
dos órgãos e vasos sanguíneos, 

com avaliações realizadas na 
UFPB e também com envio de 
amostras para análises mais 
sofisticadas na Suécia.

De acordo com o profes-
sor Valdir Braga, a pesquisa 
teve três resultados principais: 
demonstrou que o  tratamento 
crônico do nitrato não aumen-
tou ou diminuiu a expectativa 
de vida, concluindo que o nitra-
to não altera a longevidade dos 
animais; que o tratamento com 
nitrato fez que o que os animais 
ficassem mais saudáveis, haja 
vista que houve uma melhoria 
na função vascular,  diminuição 
da possibilidade de ateroscle-
rose (acúmulo de gordura nas 
paredes das artérias) e pre-
venção no desenvolvimento 
de hipertensão arterial; além 
disso, a pesquisa demonstrou 
que o tratamento não induziu 
a ocorrência de câncer.

Por meio da colaboração 
entre a UFPB  e o Instituto 
Karolinska, continuam sendo 
investigadas outras possibili-
dades de utilização do nitrato 
no tratamento cardiovascular. 

O trabalho é resultado da tese de doutorado do pesquisador Lucas Rannier Carvalho (E) em colaboração com 13 pesquisadores da UFPB e de instituição sueca

Foto: Divulgação/UFPB

Foto: Divulgação
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Abrace
Na Paraíba, associação é 

responsável pela produção e 
distribuição do medicamento

O médico Vinicius de Mesquita (destaque) explicou que os produtos à base de cannabis podem ser receitados para qualquer condição em que o cannabidiol seja considerado potencialmente benéfico para o paciente



João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 15 de dezembro de 2021     |     A UNIÃO        9
Cultura

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

Poesia na atualidade
Última edição da temporada do ‘Conversas Paralelas’ tem 
como tema a produção e a recepção estética nos dias de hoje: 
‘A quem falam os poetas?’. Página 12
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Quando o personagem 
Corisco, de Deus e o Diabo na 
Terra do Sol, rodopia e cai mor-
to gritando “mais forte são os 
poderes do povo”, o ator Othon 
Bastos dá vida a uma das cenas 
mais icônicas do cinema na-
cional. O ano era 1964 e desde 
então o baiano de Tucano acu-
mula em seu currículo cerca 
de 80 filmes e mais de 300 
personagens em seus 60 anos 
de carreira. É por todo esse re-
pertório que está intimamente 
ligado à história do cinema 
que o artista recebe hoje 
o Troféu Aruanda em sua 
homenagem, às 19h30, 
no Cinépolis (Manaíra 
Shopping), na capital.

“Eu não me importo 
com a posteridade. Nunca 
me preocupei em deixar algo 
para a posteridade. O que faço 
é porque eu quero fazer. Sei 
escolher o que quero fazer, vivi 
sempre na escolha do que que-
ro fazer. Sucesso é fútil”, revela 
o veterano ator de 88 anos, e 
que ainda está em plena ativi-
dade, sobre esse momento da 
carreira em que tem acumula-
do reverências ao patrimônio 
que criou como ator. Além do 
tributo entregue a Othon, o 
festival paraibano exibe hoje, 
às 14h, o longa O Paciente – O 
Caso Tancredo Neves (2018), 
de Sérgio Rezende, protago-
nizado por ele. Antes, às 11h, 
haverá uma mesa virtual de 
homenagem no YouTube do 
festival, na qual Othon revisi-
tará alguns de seus persona-
gens, com a presença do dire-
tor Júlio Bressane e do ator Zé 
Carlos Machado.

“Como Picasso disse, a 
inspiração existe, mas ela pre-
cisa pegar você trabalhando”, 
diz Othon Bastos, para quem 
trabalhar é ainda um prazer 
e uma obrigação. É também 
uma luta para que se criem 
personagens para atores ido-
sos, algo sempre tão escasso. 
“As pessoas não estão escre-
vendo mais para idosos, mas 

se você pegar a literatura você 
vai ter milhões de livros com 
protagonistas idosos. Hoje em 
dia é belo, é corpo, é físico... Eu 
também já tive essa fase, por 
incrível que pareça”, brinca o 
artista. A dois anos de comple-
tar 90 anos, o ator referência 
de uma geração, usa sua voz 
para defender seu espaço nas 
telas e nos palcos. “Se for viver 
de aposentadoria, você morre. 

Enquanto você tiver vida, tiver 
resistência, cabeça e emoção, 
tem que estar trabalhando. O 
teatro me ensinou isso”.

Os mais recentes traba-
lhos de Bastos foram a novela 
Éramos Seis, da Rede Globo, a 
peça A chegada de Lampião no 
inferno, com direção de Miguel 
Vellinho, e o filme sobre a vida 
de Tancredo Neves, pelo qual 
recebeu a indicação de Me-

lhor Ator pelo Grande Prêmio 
do Cinema Brasileiro. É desta 
maneira, sempre atuante em 
sua profissão, que ele conse-
gue achar o sentido para a sua 
trajetória. “Aquele que não res-
peita a sua velhice não é digno 
dela. Quem não tem respeito 
por sua vida já pode ser con-
siderado morto. O sentido de 
viver é caminhar sempre. Não 
importa a chegada, o que im-

porta é você caminhar”, afirma 
o artista, que estreou no teatro 
em 1950 com Otelo, de Sha-
kespeare, e que deve lançar 
no próximo ano a produção da 
Netflix Depois do Universo, que 
tem direção e roteiro assinado 
por Diego Freitas.

O ator baiano também 
atuou em grandes filmes que 
estão para sempre marcados 
no cinema como O Pagador de 
Promessas (1962), de Anselmo 
Duarte, São Bernardo (1972), 
de Leon Hirszman, O Homem 
do Pau-Brasil (1981), de Joa-
quim Pedro de Andrade, O que 
é isso, companheiro? (1997), 
de Bruno Barreto, Central do 
Brasil (1998), de Walter Salles, 
e Bicho de Sete Cabeças (2000), 
de Laís Bodanzky. “Todo ator 
deveria dirigir – eu, por exem-
plo, não tenho paciência. Por-
que o ator é muito egoísta: ele 
pensa nele”, define.

Em cada um desses traba-
lhos, Othon absorveu algo es-
pecial dos cineastas com quem 
pode trabalhar e travar um mé-
todo de construção de perso-
nagem que depende da relação 
com esses profissionais. “Cada 
diretor é uma aprendizagem 
que você tem. Trabalhei com 
quase todos os diretores do 
Cinema Novo. Cada diretor tem 
seu estilo e objetivo na vida. O 
que importa entre o diretor e o 
ator é a convivência. Você tem 
que se tornar amigo do diretor 
para ter uma intimidade de 
conversa com ele. O diretor 
não tem que se impor”, consi-
dera ele, que teve na relação de 
amizade criada com Glauber 
Rocha a abertura necessária 
para mudar o roteiro de Deus e 
o Diabo na Terra do Sol.

Foi durante uma conver-
sa de 12 horas com o diretor 
baiano, durante uma viagem 
de jipe entre Salvador para 
Monte Santo, onde se realiza-
riam as filmagens do longa, 
que Othon convenceu Glauber 
a transformar o seu Corisco 
em um personagem adapta-
do ao trabalho do dramatur-
go alemão Bertolt Brecht. “O 
Corisco era um personagem 

comum, como seria Lampião e 
Zé do Norte ou qualquer outro 
cangaceiro. Foi a primeira vez 
que apareceu um cangaceiro 
brechtiano, que conta a his-
tória, que narra, que conta o 
objetivo dele”, lembra Othon, 
apontando para o cartaz do 
Fest Aruanda, que conta com a 
icônica imagem de seu perso-
nagem com um punhal rente 
ao rosto. “Aquele é o momen-
to de reflexão do Corisco. É 
quando ele está fazendo uma 
oração para fechar o corpo 
contra o Antônio das Mortes”, 
relembra ele, que riu quando 
foi lembrado que a ditadura 
militar o considerou como 
um influenciador do Glauber 
Rocha. “Isso é um tremendo 
absurdo. Glauber é um ser po-
lítico. Ele é um gênio”.

O tom que Othon Bastos 
dá a sua atuação, marcada pelo 
comedimento e pela simpli-
cidade, é o que o segue desde 
sempre e que ele imprime em 
suas mais versáteis composi-
ções. “Essa é minha linha de 
trabalho. Não destruí o Stanis-
lavski, eu cheguei ao Brecht 
por causa do Stanislavski. Os 
dois, no fundo, se entendem. 
Quando é algo que precisa ser 
realmente vital, que precisa ser 
buscado um relacionamento 
com o passado, você vai no 
Stanislavski. O Brecht lhe dá 
o raciocínio, a razão. Quando 
eu trabalho, busco nos meus 
personagens onde eu pos-
so utilizar o meu método de 
trabalho e minha maneira de 
interpretar”, compara o ator, 
que costuma repassar esses 
conhecimentos para quem está 
iniciando nas artes cênicas.

Othon Bastos aprovei-
tou para reafirmar seus laços 
com a região, onde nasceu e 
de onde tão cedo partiu. “Meu 
vínculo é com o Nordeste. Sou 
baiano do Alto Sertão e trago 
nas veias o nordestino. Eu nun-
ca perdi isso. Para você crescer 
como uma árvore que quer 
chegar aos céus, as suas raízes 
têm que estar perto do inferno. 
Isso eu não perdi e não quero 
perder nunca”, finaliza.

Com 60 anos de carreira, ator que recebe homenagem do Fest Aruanda hoje fala com exclusividade sobre a sua vida e obra

Othon Bastos: “Eu não me 
importo com a posteridade”

Biografia de Ney Matogrosso será lançada com a presença do artista
Depois de cinco anos de 

pesquisa e quase 200 entrevistas, 
a história de uma das mais rele-
vantes personalidades artísticas do 
Brasil de nosso tempo é revelada 
em Ney Matogrosso - A Biografia, 
a ser lançada oficialmente em 
João Pessoa hoje, às 19h, na 
área VIP do Cinépolis do Manaíra 
Shopping, como parte da pro-
gramação da 16ª edição do Fest 
Aruanda. O evento contará com a 
presença do cantor Ney Matogros-
so e do jornalista biógrafo Julio 
Maria, um dos críticos de música 
mais importantes do país.

Tendo chegado ao público 
pouco antes de Ney completar 80 
anos e do lançamento de seu EP 
Nu com a minha música, a biogra-
fia de alguém vivo traz vantagens 
e diversos desafios. Um deles é o 
risco de a obra já sair desatuali-
zada tão logo é lançada, apesar 
de Julio sentir a necessidade de 
incluir apenas um pequeno trecho 
à obra de 512 páginas: o nude 
do biografado. “Teve um episódio 
recente que o Ney apareceu em 
uma foto que virou uma gritaria. 

Até perguntei ao Ney se era a foto 
dele mesmo, e ele disse ‘É sim, 
mas eu me enganei’. Não é algo 
definitivo para mudar o curso de 
nenhum capítulo, mas certamente 
colocaria esse episódio para falar 
do excesso de pudor que as pes-
soas continuam tendo com essas 
questões. Nada mais que três 
linhas”, resume Julio Maria.

Para construir a biografia, o 
autor visitou a vila militar onde 
Ney viveu parte de sua adolescên-
cia com seu pai, em Campo Gran-
de, e o quartel da Aeronáutica que 
o abrigou como soldado, no Rio de 
Janeiro. Julio Maria encontrou ain-
da um irmão mais velho do qual a 
família não tinha notícias, além de 
levantar documentos de agentes 
que observaram os passos de Ney 
durante a ditadura militar. Apesar 
disso, o que mais surpreendeu ao 
cantor foi descobrir quantas pes-
soas detratavam o artista. “Ele me 
falou: ‘Olha, eu fiquei assustado 
com a quantidade de gente que 
falava mal, que me perseguia, 
que escrevia sobre mim’”, relata 
o jornalista, citando notas escritas 

por Chacrinha e Carlos Imperial 
que ‘arrasavam’ com o Ney Ma-
togrosso. “Ele ficou chocado com 
tanto que ele foi alvejado”.

O livro cria um retrato de 
Ney passando por histórias como 
o relacionamento com Cazuza, a 
morte de vários amigos e namo-
rados pelo vírus da Aids, 
as suas atuações em 
teatro na juventu-
de e no cinema 
na maturidade 
até sua chegada 
à velhice. Sobre 
todos esses fa-
tos, interessava 
ao seu biógrafo 
a franqueza com 
que Ney tratava to-
dos esses assun-
tos. “É muito 
curioso 
você 

mostrar para o seu biografado 
uma figura que é ele mesmo. Eu 
percebi que o Ney tinha uma nar-
rativa muito linear sobre ele, mas 
não trazia a emoção que as coisas 
de fato podem ter. Então, fiz todas 
essas entrevistas para buscar um 
impacto no Ney nos cenários em 

que ele viveu”, destaca Julio. 
“Ney Matogrosso é um 

homem sem fronteiras. 
Como classificar a voz do 
Ney? Como classificar 
a sexualidade? Como 
classificar o repertó-
rio? Como 
classificar o 
ser político? 
Impossível”.

Autor da obra, o jornalista Julio 
Maria (ao lado) também está 
em João Pessoa para apresentar 
‘Ney Matogrosso, a biografia’
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Foto: Renato Parada/Divulgação

No alto dos seus 88 anos, artista baiano que eternizou Corisco no clássico ‘Deus e o Diabo na Terra do Sol’, do conterrâneo 
Glauber Rocha, continua na ativa nos palcos do teatro, na telinha da tevê, no ‘streaming’ e nas telonas do cinema

Foto: Evandro Pereira

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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A Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope) e a Se-
cretaria de Educação e Cultura 
(Sedec) lançaram, simbolica-
mente, na última segunda-feira 
(13), Dia Nacional do Forró, 
a cartilha ‘O que é o Forró?’. A 
iniciativa ocorreu durante o 4° 
Encontro Nacional de Forrozei-
ros e o 3° Fórum Nacional do 
Forró de Raiz, ambos organiza-
dos pela da Associação Cultural 
Balaio Nordeste, no Espaço 
Cultural José Lins do Rego.

O material pedagógico, 
resultado de pesquisas dos 
escritores Sandrinho Dupan 
e Ivan Dias, aborda os princi-
pais ícones da música, além de 
curiosidades e memórias do 
ritmo nordestino. A Funjope e 
a Sedec buscam fomentar nas 
escolas da rede municipal a va-
lorização do forró, considerado, 
no dia 9 deste mês, patrimônio 
imaterial brasileiro pelo Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan).

O diretor executivo da 
Fundação Cultural de João 
Pessoa, Marcus Alves, relatou 

que, no início do ano, no auge 
da crise da pandemia, duran-
te reunião com algumas lide-
ranças do Fórum de Forró, os 
integrantes falaram de uma 
pesquisa sobre o ritmo em João 
Pessoa e em Campina Grande, 
desenvolvida por dois paraiba-
nos. “De primeira, eu já disse 
para eles que trabalharíamos 

desde aquele momento para 
garantir a publicação desse 
livro na forma de cartilha e que 
as escolas do município de João 
Pessoa receberiam o material”, 
comentou o gestor.

O diretor afirmou que 
esse é um trabalho feito pela 
Funjope em uma parceira per-
manente com a Sedec para 

transformar a cartilha numa 
realidade. “O material vai ser-
vir como um instrumento pe-
dagógico para que, a partir 
de agora, a gente transborde 
essa alegria que é hoje aqui um 
marco simbólico de celebrar 
o dia do forró e o ritmo como 
patrimônio imaterial nacional”, 
completou Marcus Alves.
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There’s no frigate like a book/ to take us lands 
away (“Nada melhor fragata que um livro para 
nos transportar para terras distantes”)

(Emily Dickinson)

Sempre fui e serei uma leitora contumaz.
Desde menina, a leitura sempre foi minha prin-

cipal diversão, minha principal atividade intelec-
tual, dividida entre o cinema e as atividades so-
ciais. Hoje, leio muito menos que na minha infância 
e juventude, mas a leitura continua sendo minha 
diversão preferida, principalmente após a pande-
mia, quando passei a ficar mais em casa. 

Continuo descobrindo novos autores, como é o 
caso do catalão Carlos Ruiz Zafón, (1964-2020) de 
quem já li quase tudo disponível em língua portu-
guesa, sendo o meu preferido A sombra do vento (o 
primeiro livro dele que li) e da também catalã Mer-
cê Rodoreda (Barcelona, 1908-1983), de quem já li 
A Praça do Diamante e agora leio Espelho Partido.

Esses dois autores da Catalunha me levaram 
de volta àquela cidade bela e misteriosa que um 
dia visitei encantada, no início dos anos 1980. 
Em Barcelona, fiquei hospedada no Bairro Góti-
co e passeei pelas suas ruas repletas de prédios 
antigos e memórias. Fui a Barcelona atraída pela 
arquitetura de Antoni Gaudi, sua catedral gótico/
modernista, a Santíssima Trindade e, de quebra, 
fui passear no Parque Güell, uma sucessão de es-
pantos e surpresas. Fiz tudo isso empurrando o 
carrinho do meu filho pequeno, Thiago, fazendo 
algumas paradas para trocar-lhe as fraldas e ali-
mentá-lo. Deu trabalho, mas valeu muito. Barce-
lona é um broche exótico que trago no peito e na 
memória esfarrapada.

Zafón e Rodoreda avivaram essas memórias, 
fazendo-as renascer vívidas, renovadas, desafian-
do a borracha do tempo, que tudo apaga e esfuma-
ça. Um encanto adicional é saber do papel que o 
bravo povo da Catalunha desempenhou na guerra 
civil espanhola. Em João Pessoa, os livros de Za-
fón podem ser facilmente encontrados na Livraria 
Leitura do Manaíra Shopping. Os de Redoreda, um 
me foi presenteado por uma amiga e o outro foi-
me enviado pela TAG Livros.

Aprendi com a poetisa norte-americana Emily 
Dickinson (1830-1886) que não há fragata melhor 
que um livro, para nos levar para terras distan-
tes. Esta é a melhor forma de viajar, de conhecer 
lugares e pessoas, sem pagar passagem, nem en-
frentar mudanças de clima nem longas esperas 
em aeroportos; não que isso tenha jamais me in-
comodado. Sempre gostei de ficar sentada nos 
bancos dos aeroportos apreciando o ir e vir dos 
que chegavam e partiam. Agora, que não me dis-
ponho mais a viajar, escolho ficar em casa e viajar 
através dos livros, tendo os melhores escritores 
como guias turísticos.

Também gosto de passear pelos caminhos do 
meu Estado e região, na companhia dos nossos 
escritores. Tenho feito isso, assiduamente, ulti-
mamente, também, conduzida por Flávio Eduar-
do Maroja Ribeiro, o nosso Fuba, Marília Arnaud 
e Thomas Bruno Oliveira, jornalista e historiador 
com quem sempre viajo de volta a Campina Grande 
e mato saudades das pessoas queridas e dos tem-
pos em que lá vivi. De Barcelona a Borborema é só 
um pulo, nas asas da imaginação... e não precisa pa-
gar passagem nem sofrer qualquer outra maçada... 
Tudo grátis...

Estou esfregando as mãos e os olhos para 
fazer algumas releituras, como por exemplo, La-
voura Arcaica, do grande Raduan Nassar, que li há 
muitos anos e estou louca para voltar a ele. Quem 
gosta de ler nunca está ou se sente só. É um luxo 
perene que custa pouco e vale cada centavo que 
despendemos.

Viva o livro! e não posso deixar de lembrar do 
livreiro Pedrosa, de Campina Grande, que incenti-
vava a leitura com um lema:

“Faça do livro o seu melhor amigo!”... Meu pai 
tinha essa frase impressa espalhada pela casa 
e pelo escritório da loja onde ele trabalhava, As 
Nações Unidas, na Maciel Pinheiro, no centro de 
Campina Grande.

Eu, leitora e 
viajante

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

José Américo e a construção do
projeto nacional-desenvolvimentista 

Segundo o historiador Thomas 
Skidmore (1988), dois fatores distin-
guiam os acontecimentos relacionados 
a “Revolução” de 1930, de todas as lu-
tas anteriores pelo poder na história da 
República: “Em primeiro lugar, a Revo-
lução de 30 pôs fim a estrutura republi-
cana criada na década de 1890 (...) Em 
segundo lugar, havia uma concordância 
disseminada, antes de 1930, quanto à 
necessidade urgente de uma revisão 
básica no sistema político” (SKIDMO-
RE, 1988, p.26). Ainda segundo ele, 
Vargas possuía um projeto de Estado, 
um projeto nacional-desenvolvimen-
tista que associou industrialização e 
infraestrutura.

É justamente neste ponto que reside 
a hipótese central dos nossos estudos: 
a partir da análise dos dados quantita-
tivos extraídos do relatório intitulado O 
Ministério da Viação e Obras Públicas no 
Governo Provisório, escrito pelo ministro 
José Américo de Almeida (1933), nós ve-
rificamos que, ao assumir o Governo Pro-
visório, Getúlio Vargas investe e amplia o 
raio de atuação do Ministério da Viação e 
Obras Públicas, para que este fosse capaz 
de auxiliar na construção de um grande 
projeto de desenvolvimento nacional e 
autônomo durante o Governo Provisório 
(1930-1934). O próprio Getúlio Vargas 
deixa isso bem claro no seu discurso de 
posse, no dia 3 de novembro de 1930, 
quando descreve a sua plataforma de 
governo, apontando as ideias centrais 
que alicerçariam as suas reformas admi-
nistrativas: “(...) 17. organizar um plano 
geral, ferroviário e rodoviário, para todo 
o país, a fim de ser executado gradual-
mente, segundo as necessidades públicas 
e não ao sabor de interesses de ocasião” 
(VARGAS, 1930, pp.72, 73). 

O discurso nacionalista de integra-
ção das regiões do país e sua execução 
passavam, inevitavelmente, pela melho-
ria de toda a infraestrutura nacional, ou 

seja, a partir da expansão do fornecimen-
to de energia elétrica, como também, 
através de um vultoso investimento nas 
estradas de ferro, estradas de rodagem, 
portos e aeroportos, além da melhoria 
na qualidade dos meios de comunicação 
(correios e telégrafos). Todos esses ele-
mentos de infraestrutura para o capital 
estavam subordinados, diretamente, ao 
Ministério da Viação.

Importante destacar que esse pro-
cesso de modernização implementado 
por Getúlio Vargas nesses quatro anos 
e toda a infraestrutura proporcionada 
pelo referido ministério, não alteraram 
de imediato a estrutura oligárquica ru-
ral da região Nordeste, ao contrário, ela 
não pode ser vista como um processo de 
industrialização, pois o objetivo das es-
tradas de rodagem e das ferrovias era o 
escoamento da produção local, manten-
do-a como uma região iminentemente 
agrícola e integrando essa produção à 
região industrializada do Centro-Sul do 
país. O que, aparentemente, parece ser 
algo contraditório em relação a atuação 
de José Américo como ministro, nada 
mais são do que as “contradições” que 
se complementam num projeto alinha-
do ao desenvolvimento nacional capi-
talista, a partir de um desenvolvimento 
regional desigual e que acaba se articu-
lando, se amalgamam. 

Dessa forma, o desenvolvimento ca-
pitalista brasileiro consolidou uma situa-
ção dualista, criando dois polos: o Centro-
Sul, onde o capitalismo se desenvolvia a 
passos largos com o início do processo 
de industrialização; e, do outro, o Nor-
deste que forneceria a mão-de-obra, os 
insumos e parte do capital gerado, desde 
as exportações – de algodão, sisal, caroá, 
açúcar, dentre outros. Entendemos que 
houve uma imbricação entre os interes-
ses dos setores industriais que, naquele 
momento, não possuíam autonomia po-
lítica e os interesses do setor agrário, ou 
seja, além de não haver conflito, existia 
uma interdependência.

O próprio ministro José Américo 
presumia que era necessária a manu-
tenção de um princípio de “união” en-
tre as diversas regiões do país, mesmo 
num processo amplamente desigual, 
mas que se combinavam e serviam de 
alicerce para o projeto nacionalista-de-
senvolvimentista:

A ideia do Bloco do Norte faz crer 
que no septentrião se cogita de qualquer 
cousa diferente do que se está fazendo 
no sul. Ninguém pensa, no Nordeste no 
Bloco do Norte, como não pensará, em 
Porto Alegre e em São Paulo, no Bloco do 
Sul ou, em Bello Horizonte, no Bloco do 
Centro. A Revolução, essa, sim, é que é 
um bloco só e integral, representado 
por todo o povo brasileiro solidário 
com os ideais que a inspiram e que 
a animam. Nem o Norte conseguiria 
realizar por si somente os postulados 
revolucionários, nem tão pouco o Sul, 
porque assim estaria despedaçada 
a unidade do espírito da Revolução, 
que é sobretudo um movimento de 
brasilidade. Reconheço que o Norte, 
como o Sul, têm problemas à parte, re-
querendo também soluções particula-
res” (A UNIÃO, 19 de agosto de 1931, p. 
1 – grifo nosso).

No Nordeste, José Américo segue o 
roteiro político traçado por Getúlio Var-
gas para essa região; ou seja, era necessá-
ria a manutenção das oligarquias locais 
na região Nordeste, embora o Governo 
Provisório acabasse dobrando a espinha 
dorsal desses grupos, fazendo com que 
elas se curvassem ao poder Executivo a 
começar pela manutenção dos seus favo-
recimentos, a exemplo da indústria das 
secas e de outras políticas clientelistas. 
Na Paraíba, verificamos que o ministro 
manteve a sua influência sobre as deci-
sões políticas locais, indicando os inter-
ventores paraibanos durante o Governo 
Provisório e o nome de Argemiro de Fi-
gueiredo para governador pelo Partido 
Progressista (PP), eleito através do plei-
to indireto em 1934.

Jivago Correia Barbosa

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Desenvolvido pela Funjope e Sedec, material pedagógico aborda principais 
ícones da música, várias curiosidades e as memórias do ritmo nordestino

Cartilha sobre forró 
é lançada na capital

Foto: Funjope/Divulgação

Na cerimônia, Joana Alves (E), da 
Associação Cultural Balaio Nordeste, 
e Emanuel Braga (D), do Iphan, e 
Marcus Alves (sentado), da Funjope
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Antes de discorrer sobre o fato que chegou a mim 
vindo de ilibada procedência, lavra de gente que não gas-
taria talento e tempo para relatos de veracidade duvido-
sa, vejo-me na incumbência de chamar nos tentos uns e 
outros que andam vituperando meus escritos, acusando-
me de mentiroso, falastrão e muitos outros adjetivos de 
igual jaez, tão injuriosos quanto os que aqui mencionei.

Pois vejam, eu cá com meu cocuruto coberto pela neve 
do passar de tantos anos, não gastaria esse precioso tempo 
que me resta no planeta para histórias de Malazartes e ou-
tras invencionices. O que escrevo nesta coluna, emprestada 
por este poderoso e tradicional rotativo, é fruto de pesqui-
sas e suores de outros labores. Tudo com a mais estrita e 
irreparável autenticidade. Isto posto; agora o fato.

Totonho era casado com Dalvinha, por isso chama-
do de Totonho de Dalvinha. Dona Dalva era mulher brava 
como um siri na lata.

Costureira. Na edícula construída para a lida no seu 
ofício, nossa amiga pegava de dez a doze horas por dia 
na sua Singer comprada de segunda mão. Garantia ali o 
sustento da casa. Já Totonho... Bem, Totonho vivia de bis-
cates, consertava um encanamento aqui, uma máquina 
de lavar acolá, assentava uns tijolos por aí ou dando uns 
apliques em quem bobeasse nas suas imediações. Muito 
competente nessa segunda atividade.

Mas a paixão de Totonho era mesmo o seu Ameriqui-
nha, o glorioso América Footbal Club. Um esquadrão, que 
se limitava às categorias mirim e infantil. Era presidente, 
técnico, tesoureiro, roupeiro, massagista e motorista se 
fosse o caso. Sem medo de cometer algum lapso, eu diria 
que era dono do Ameriquinha. Aliás, time muito querido 
pela molecada que vestia a camisa grená daquela agremia-
ção. A sede tinha como endereço a residência de Totonho, 
mas diríamos que o “escritório” era na possante Kombi 69 
onde se guardavam algumas caixas com raros documentos 
da equipe mais os calções, camisas e meias avinhados.

Totonho andava precisando renovar os uniformes de 
suas equipes que estavam desbotados e alguns até com 
remendos. Mesmo as duas bolas usadas em treinos no 
campinho cedido pela prefeitura estavam em petição de 
miséria. Mas, como dizem, Deus é pai. E nosso amigo lem-
brou que anos antes chegara em sua casa uma encomenda 
com exatamente 30 berimbaus. Viera para endereço erra-
do. A encomenda ficou ali esperando que encontrassem o 
destino certo. Como isso nunca aconteceu, os berimbaus 
ficaram guardados num quartinho de despejos. Foi então 
que Totonho teve a ideia de fazer dinheiro com aquelas 
geringonças. Para isso, iria contar com seus craques, que 
faziam de tudo por aquele time, e mais pelo comandante 
Totonho. Imbuído de intenções duvidosas, nosso dirigente 
esportivo dirigiu-se ao armazém de secos e molhados de 
Seu Quinzinho, criatura com merecida pecha de sovina. 

– Quinzinho, vendo pra você por quatro mil reais os 
30 berimbaus que tenho lá em casa, Você revende ligeiro 
e com lucro. Acredite.

– Tá louco, Totonho. Quem vai querer berimbau aqui 
em Caçapava?

Claro que ninguém iria querer comprar berimbau, 
ainda mais em Caçapava. Foi então que Totonho colocou 
em prática seu plano ardiloso e contou com a cumplicida-
de de seu elenco. O primeiro foi o goleiro Ticão batendo 
na venda de Seu Quinzinho.

– Seu Quinzinho o senhor tem um berimbau pra me 
vender? 

– Não meu filho. Berimbau aqui? – meia hora depois 
chegou Valtinho, o lateral direito.

– O senhor tem berimbau aí pra vender, seu Quin-
zinho?

– Não tenho. Ninguém aqui usa essa porcaria.
Nem 20 minutos depois aparece Pezão, o zagueiro 

central:
– Queria comprar um berimbau. O senhor tem aí?
E assim continuaram, um por um até chegar a vez de 

Reginaldo o centroavante.
– Que diabo é esse que tanta gente está aparecendo 

aqui querendo comprar berimbau? – quis saber o vendei-
ro. Reginaldo então, soltou a isca.

– É coisa de escola. Semana do folclore. Neste ano, 
vamos homenagear a Bahia. Todo mundo vai ter que ter 
um berimbau. Nem sei onde vou conseguir comprar.

A arapuca estava aramada. Quinzinho foi procurar 
Totonho na casa deste.

– Totonho, eu compro os seus 30 berimbaus. Quanto 
você quer por eles?

– Agora só vendo por quatro mil e oitocentos. Não 
aceito cheque, tem que ser dinheiro vivo.

Negócio fechado, Totonho fez questão de levar a en-
comenda na sua poderosa Kombi 69. Recebeu da mão de 
vendeiro o vistoso pacote e conferiu nota por nota. Es-
tava ali o que precisava: quatro mil e oitocentos livre de 
despesas e impostos.

Já Seu Quinzinho começou a fazer as contas. Dividiu 
quatro mil e oitocentos reais por 30: 160! Colocava 40% 
de lucro e venderia por 224. Arredondava para 250. Sa-
bem quantos berimbaus ele vendeu? 

Hoje o pobre é conhecido por Quinzinho Capoeira. 
Toda Caçapava faz deboche. Até Dona Dalva que não apro-
vava essas safadezas de Totonho, riu com a trapaça.

Foi o que me contaram.

Os berimbaus 
de Totonho

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Cultura popular

A Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) 
exibe hoje o terceiro pro-
grama de uma série especial 
do ‘De Repente na Rede’. 
Em seu formato em vídeo, a 
atração é exibida semanal-
mente, sempre às 19h, pelo 
canal da Funesc no YouTube 
(/TVfunesc). Nesta edição, 
participam Sebastião Dias 
(RN), André Santos (PE), 
Lucinha Saraiva (CE) e Gra-
ça Moura (PI).

A apresentação é de 
Iponax Vila Nova, coordena-
dor do projeto, que além de 
conduzir as cantorias dos 

artistas celebrados em cada 
edição, ainda ministra ofici-
nas de declamação e versos 
pelo Estado e coordena o 
Clube do Repente, em Cam-
pina Grande.

Integram o elenco de 
convidados Sebastião Dias, 
poeta que nasceu em Ouro 
Branco (RN) e desde cedo, a 
partir da leitura de folhetos 
de cordel e da cantoria de 
viola, trabalha com a arte do 
improviso.

André Santos é o convi-
dado que representa a nova 
geração do repente. Natural 
de Afogados da Ingazeira 

(PE), com menos de 30 anos, 
é um dos jovens cantores 
repentistas de destaque, já 
tendo gravado seu primeiro 
DVD em 2016 e um disco de 
canções, com 11 faixas auto-
rais, em 2018.

Lucinha Saraiva vem 
para representar as mulhe-
res repentistas. Nasceu no 
município de Aurora (CE) e 
veio de uma família com ori-
gem poética: seu pai e irmão 
eram vaqueiros e poetas, o 
que a fez despertar para a 
arte por volta dos 20 anos.

Dra. Graça Moura nas-
ceu em Picos (PI), é psicólo-

ga e participa desta edição 
como convidada espectado-
ra e participante do progra-
ma ‘De Repente na Rede’.

‘De Repente na Rede’ faz 
o 3o especial do fim de ano

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da

Funesc no YouTube

Dentre os convidados da edição de hoje, a espectadora e psicóloga piauiense Graça Moura (E) e a nova geração do repente, o pernambucano André Santos (D) 

Fotos: Divulgação

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 nasci-
mento do bebê. Logo, eles contratam uma babá para cuidar da recém-nas-
cida. No entanto, 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.);

prÉ-EstrEia (apEnas hojE)

homEm-aranha - sEm Volta para 
Casa (Spiderman - No Way Home. EUA. Dir: Jon Watts. Ação, 
Fantasia, Super-Herói. 12 anos). Peter Parker (Tom Holland) precisa-
rá 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-herói, Parker pede ao 
Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam 
sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado. 
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; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 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 MANGABEIRA 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

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.): 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.).

ContinuaÇÃo

Casa GuCCi (House of Gucci. EUA. Dir: Ridley Scott. Drama 
e Biografia. 14 anos). Baseado na história de Patrizia Reggiani (Lady 
Gaga), ex-mulher de Maurizio Gucci (Adam Driver), membro da família 
fundadora da marca italiana Gucci. Patrizia conspirou para matar o 
marido em 1995, contratando um matador de aluguel e outras três pes-
soas, 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 CÃo VErmElho 
(Clifford the Big Red Dog. EUA. Dir: Walt Becker. Infantil e Comédia. 
Livre). Estudante do ensino médio Emily Elizabeth conhece um criador 
de animais mágico que lhe dá um cachorrinho vermelho. Entretanto, ela 
nunca imaginou acordar e encontrar um cão gigante de três metros em 
seu pequeno apartamento em Nova York. Enquanto sua mãe está via-
jando 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; CINÉPO-
LIS 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, conhe-
cido 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 PARTAGE 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 
Científica e Fantasia. 12 anos). Os Eternos são uma raça de seres 
imortais que viveram em segredo durante a antiguidade da Terra, 
moldando sua história e suas civilizações ancestrais. Seguindo os eventos 
de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada os força a sair das 
sombras para se reunirem contra os mais antigos inimigos da humani-
dade, 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 MANGA-
BEIRA 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 (somente 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 descobrindo 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 MANGA-
BEIRA 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 (dom.).

KinG riChard - Criando CampEÃs (King 
Richard. 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 campe-
ãs de tênis, Richard (Will Smith) usa métodos próprios e nada convencio-
nais, 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 (dom.) - 20h30 (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 (dom.) - 20h45 (dom.).

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: Divulgação

Terceiro filme do super-herói no MCU, ‘Homem-Aranha - Sem Volta para Casa’ tem pré-estreia hoje na PB



Cultura
Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

12  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 15 de dezembro de 2021

No mesmo dia em que o Ato Institu-
cional nº 5 (AI-5) foi editado (13 de 
dezembro de 1968), Geraldo Vandré 

e seu grupo, o Quarteto Livre, faziam o que 
seria o último show do cantor como artista 
profissional no Brasil.
       Foi na cidade goiana de Anápolis. 
       Uma apresentação marcada para o dia 
14, no Iate Clube de Brasília, não aconteceu, 
mas Vandré não foi preso.
       Como acentuou o professor e sociólogo 
Marcelo Ridenti, o AI-5 teve “fortes reverbe-
rações na produção cultural, encerrando o 
ciclo de florescimento artístico que desabro-
chara em fins da década de 1950, como fruto 
do período democrático iniciado após o fim 
do Estado Novo”.
       Usando o AI-5, a ditadura investiu 
contra os realizadores do Cinema Novo, 
a exemplo de Glauber Rocha, teatros 
como o Arena e o Oficina, a bossa nova e 
o tropicalismo, a poesia concreta e outras 
iniciativas coletivas na arquitetura, nas 
artes plásticas, em todo tipo de produção 
cultural.

nnnnnnnnnn

       Em João Pessoa, eu, o cineasta Manfredo 
Caldas e o artista plástico José Altino, entre 

outros, participávamos dos ensaios para um 
grande espetáculo coletivo no adro da igreja 
de São Francisco. 
      Haveria ensaio no dia 14, que foi ime-
diatamente desmarcado. Muitos cuidaram 
de deixar a Paraíba o mais rapidamente 
possível. Eu mesmo no final da tarde daque-
la data, no Aeroporto dos Guararapes, no 
Recife, embarquei para o Rio de Janeiro num 
Caravelle da Cruzeiro do Sul. 
       No Rio, fiquei provisoriamente numa 
pensão no Catete e, por volta de março de 
1969, fui para um apartamento na rua Silvei-
ra Martins, no Flamengo, que era então um 
bairro predominantemente residencial.

nnnnnnnnnn

       Em abril de 1964, quando houve o golpe 
militar, os atos arbitrários, a censura e o sen-
timento de terror cultural, conviveram com 
relativa liberdade de expressão, ainda que 
restrita aos meios intelectualizados.
       Em dezembro de 1968, a cultura mais 
destacada era de oposição ao governo. 
       Por esse motivo, a repressão pós-AI-5 
foi mais generalizada socialmente do que 
em 1964, atingindo em cheio as cama-
das médias intelectualizadas, base social 
oposicionista que era, ao mesmo tempo, um 

dos principais mercados consumidores de 
produtos culturais.

nnnnnnnnnn

      A contestação estética de Caetano Veloso 
e Gilberto Gil foi considerada imoral e sub-
versiva pela ditadura. Outros artistas tam-
bém passaram temporadas fora do Brasil, a 
exemplo de Chico Buarque e Hélio Oiticica. 
Nas universidades, dezenas de professores 
foram afastados, como Florestan Fernandes 
e Fernando Henrique Cardoso. 
       A ditadura podia muito, mas não podia 
tudo. Já não havia como controlar totalmente 
uma sociedade que tinha complexidades.
       Voltando a Marcelo Ridenti: “O processo 
de redemocratização foi lento, com idas e 
vindas, num jogo de pressões sociais e de 
concessões do regime, envolvendo luta, 
negociação e conciliação, nas quais toma-
ram parte intelectuais e artistas. A censura 
só viria a ser abolida formalmente após o 
fim da ditadura, quando entrou em vigor a 
Constituição de 1988”.
    No livro A ditadura envergonhada, primei-
ro dos cinco volumes de uma série sobre o 
governo militar, o jornalista Elio Gaspari re-
sumiu o encontro no Palácio das Laranjeiras 
em que Costa e Silva assinou o AI-5. 

       Escreveu Gaspari: “Durante a reunião 
falou-se 19 vezes nas virtudes da democra-
cia, e 13 vezes pronunciou-se pejorativa-
mente a palavra ditadura. Quando as portas 
da sala se abriram, era noite. Duraria 10 
anos e 18 dias”.

AI-5: uma noite que durou 10 anos e 18 dias

Imagem: Divulgação

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

De cima para baixo: última edição do ano conta com os poetas Danilo Peixoto, Expedito Ferraz e Jon Moreira

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no YouTube do 

EAD-Letras da IFPB

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.com

‘Conversas Paralelas’ tem como tema a produção e a recepção 
estética nos dias de hoje: ‘A quem falam os poetas?’

Projeto da IFPB 
explora a poesia 
contemporânea

Os autores Expedito Fer-
raz Júnior, Jon Moreira e Danilo 
Peixoto são os convidados para 
o projeto ‘Conversas Paralelas’ 
de hoje, que abordará o tema 
‘A quem falam os poetas? - 
Criação e recepção de poesia 
hoje’ A partir das 19h, o painel 
será transmitido ao vivo pela 
internet e poderá ser assistido 
através do canal oficial no You-
Tube do EAD - Letras do Insti-
tuto Federal da Paraíba (IFPB), 
campus de João Pessoa, ou 
ainda pelo perfil no Instagram 
do curso (@letrasifpb).

Segundo a professora 
Dra. Analice Pereira, idealiza-
dora do projeto de extensão, 
a roda de conversa pretende 
caminhar por diferentes pers-
pectivas acerca da literatura 
contemporânea. “Expedito e 
Danilo foram alunos do IFPB. 
Então, nós pensamos um pou-
co nessa questão de trazer os 
escritores de volta à casa. Há 
um sentido um tanto afetivo 
nessa ‘conversa’ de amanhã. 
Jon Moreira não é aluno egres-
so, mas é professor no IFRN. 
Ou seja, estamos todos e todas 
irmanados, pela poesia, nas 
relações que construímos 
dentro dos institutos”, explicou 
a docente. 

Expedito Ferraz Júnior, 
professor de Teoria Literária 
na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e um dos par-
ceiros do ‘Conversas Paralelas’, 
pretende ser um “provocador” 
no debate. “Essa edição do 
‘Conversas Paralelas’ traz a 
oportunidade de ouvirmos 
dois jovens poetas paraibanos 
numa troca de ideias sobre 
a comunicação entre poesia 
e público, através do livro e 
das redes sociais. Será uma 

conversa sobre a experiência 
concreta de se publicar no 
atual cenário cultural”, comen-
tou. Ele destacou ainda como 
o IFPB pode ser um ponto de 
convergência no tópico, uma 
vez que propõe um diálogo 
possível entre o universo da 
tecnologia e o das artes.

Ferraz ainda espera levar 
vivências pessoais para o 
debate, uma vez que a crítica 
literária também faz parte de 
seu cotidiano e isso “talvez 
ajude a diversificar os ângulos 
de visão sobre os temas que 
abordaremos”, segundo ele. 
“A ideia é ouvirmos relatos 
da vivência pessoal de cada 
um dos debatedores com a 
poesia, o que envolve algo 
dos processos criativos dos 
poetas e também de ques-
tões do mundo editorial e da 
recepção que suas obras têm 
obtido. No meio desse cami-
nho, vamos passear ainda 
pela trilha das concepções 
estéticas que norteia a ativi-
dade poética dos convidados”, 
adiantou o autor dos livros 
O visgo das coisas (Penalux, 
2018) e Poheresia (Editora A 
União, 2014).

Para compartilhar pers-
pectivas através dos olhos da 
nova geração de autores, fo-
ram convidados para o debate 
Danilo Peixoto, autor de Oásis 
ou asas (Patuá, 2016), e Jon 
Moreira, autor de Anjo Diluidor 
(Patuá, 2015).

Fim de temporada
Com o debate de hoje, 

o projeto ‘Conversas Parale-
las - A literatura paraibana 
contemporânea’ finaliza o ano 
de 2021 contabilizando seis 
edições. “Em cada uma con-
tamos com uma participação 
média de 60 pessoas, ou seja, 
60 certificados emitidos. Hoje 

as gravações das conversas, 
disponibilizadas no canal de 
Letras EAD/IFPB, somam uma 
média de 300 visualizações”, 
disse a professora Dra. Ana-
lice Pereira. “Esses números, 
para nós, representam muito, 
pois entendemos que são, 
também, multiplicadoras de 
conhecimento, já que nosso 
público-alvo é formado por 
estudantes de letras, ou seja, 
professores de literatura em 
formação”, completou ela. 

Além de entrevistas com 
Marília Arnaud, Roberto Me-
nezes, Políbio Alves e Patrícia 
Rosas, o projeto de extensão 
também sediou, no começo de 
dezembro, o painel ‘O cordel é 
punhal’, que contou com Ade-
raldo Luciano e Hélder Pinhei-
ro como convidados.

‘Conversas Paralelas’ é 
uma realização do curso de 
Letras Ensino a Distância do 
Instituto Federal da Paraíba, 
em parceria com os professo-
res Diógenes Maciel (UEPB) 
e Expedito Ferraz (UFPB) e a 
professora Valéria Andrade 
(UFCG). O projeto de extensão 
conta também com a parceria 
social da Empresa Paraiba-
na de Comunicação (EPC), 
parceira social do projeto. 
Após a transmissão de hoje, a 
iniciativa entra em um breve 
hiato e retorna para uma nova 
temporada em fevereiro.

Fotos: Divulgação
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Em solenidade no Palácio da Redenção, governador destaca investimentos para o fomento à pesquisa no Estado

Em meio às ondas obs-
curantistas e teorias conspi-
ratórias que ganham espaço 
na sociedade contemporânea, 
investir em ciência e tecnolo-
gia é conduzir a humanidade 
rumo ao progresso certo. A 
Paraíba, que foi referência na 
adoção das medidas científi-
cas na condução da pandemia 
de Covid-19, segue a política 
de Estado voltada para tec-
nologia e ontem, por meio do 
governador João Azevêdo, 
assinou o termo de Outorga 
para Concessão de Recursos 
para construção do radiote-
lescópio Bingo, na cidade de 
Aguiar, Sertão do Estado. O 

equipamento vai estudar a 
energia escura e ajudar a in-
vestigar alguns fenômenos 
ainda pouco conhecidos pelos 
cientistas.

Na assinatura do docu-
mento que autoriza a imple-
mentação do projeto e prevê 
um investimento de recurso 
do Estado na ordem de R$ 12 
milhões, o governador João 
Azevêdo reforçou a impor-
tância do investimento em 
ciência e tecnologia como um 
agente de transformação da 
sociedade e de geração de 
oportunidades.

“Esse Estado, de 2019 até 
agora, mesmo com a pande-
mia, com todos os problemas 
que nós vivemos, nós tive-
mos a capacidade de publicar 

editais na área de pesquisa 
de mais de R$ 115 milhões. 
Recursos próprios desse Es-
tado destinados à pesquisa na 
Paraíba. Isso porque acredi-
tamos na pesquisa. E tenho a 
certeza, que, na hora que esse 
projeto estiver em plena ope-
ração, pelo menos na Paraíba, 
deixaremos de ter pessoas 
que acreditam que a Terra é 
plana”, comentou João.

A cidade de Aguiar foi es-
colhida para instalação do Ra-
diotelescópio Bingo por estar 
localizada em uma área livre 
de ondas eletromagnéticas, 
que são geradas pela trans-
missão de sinais de telefones 
móveis, televisão via satélite, 
entre outros equipamentos. O 
secretário de Estado da Edu-
cação, Tecnologia e Ciência, 
Cláudio Furtado, explicou que 

a iniciativa terá como metodo-
logia experiências de outros 
países, como África do Sul e 
Chile. Ele aproveitou para ex-
plicar que a novidade será 
usada também para produzir 
conhecimento no ensino bási-
co do Estado.

“Faremos formação de 
professores, teremos também 
visitas guiadas, construção de 
radiotelescópios com mate-
rial de baixo custo nas escolas 
para o aluno saber como se 
mede uma rotação de uma 
galáxia e a partir disso apren-
der como se faz estatística e 
como se trabalha com gran-
des números. Ou seja, é você 
pegar conhecimento que são 
necessários para dar resposta 
a uma grande pergunta na for-

mação do universo, mas você 
trazer aquilo para o chão da 
escola para mostrar que pode 
ser usado nas habilidades do 
dia a dia”, explicou.

O  R a d i o t e l e s c ó p i o 
Baryon Acoustic Oscillations 
from Integrated Neutral Gas 
Observations (Bingo), o pri-
meiro equipamento construí-
do excepcionalmente no Bra-
sil, tem a intenção de estudar 
a cosmologia e astrofísica de 
uma forma inédita no mundo, 
com objetivo de alcançar res-
postas para questões como 
a expansão do universo, o 
estudo da energia escura, e 
assim conhecer mais sobre 
a formação da Via Láctea, do 
Sistema Solar e do próprio 
planeta Terra.

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

João assegura R$ 12 milhões 
para radiotelescópio na PB

Cotas em concursos
Assembleia aprova reserva de vaga para negros em concursos públicos. 
Governo do Estado deverá encaminhar, até o início de 2022, projeto 
de lei semelhante para a administração indireta. Página 14
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Governador assinou ontem o termo de Outorga para Concessão de Recursos destinado à implantação do radiotelescópio Bingo no município de Aguiar; equipamento vai ajudar a investigar fenômenos ainda pouco conhecidos pelos cientistas

Fotos: Secom-PB

 E tenho a certeza, que, na hora que esse 
projeto estiver em plena operação, pelo menos na 
Paraíba deixaremos de ter pessoas que acreditam 

que a Terra é plana 
João Azevêdo

Governador

Diretora do Inpe vê potencialidade para prêmio Nobel
A diretora substituta do 

Inpe, Mônica Rocha, para-
benizou o Governo do Esta-
do por acolher o projeto e 
entregá-lo à sociedade e à 
população local onde o ra-
diotelescópio será instalado. 
“Esse é um projeto que tem 
potencialidade para ganhar 
um prêmio Nobel na área da 
ciência e o compromisso do 
governo tem uma sinalização 
muito forte para que a ação 
se concretize. Essa é uma 
iniciativa multirregional, em 
que temos a parceria de ins-
tituições de Norte a Sul do 
Brasil, e multinacional, com 
parceiros internacionais par-
ticipando do projeto porque 
reconhecem o valor técni-

co-científico deste trabalho”, 
comentou. 

Algumas etapas do pro-
jeto já estão em andamento, 
mas o equipamento princi-
pal será um observatório, 
da proporção de um grande 
estádio de futebol como o 
Maracanã, que irá identificar 
elementos no cosmos a partir 
da frequência que emitem. O 
Projeto Bingo é fruto de uma 
parceria entre a Universida-
de de São Paulo (USP), o Inpe, 
a UFCG e instituições da Chi-
na, do Reino Unido e de sete 
outros países.

O presidente da Funda-
ção de Apoio à Pesquisa da 
Paraíba (Fapesq), Roberto 
Germano, evidenciou que a 

colaboração da Paraíba sim-
boliza o reconhecimento da 
administração estadual à 
revolução tecnológica via-
bilizada pelo projeto. “Essa é 
uma ação que envolve diver-
sos países e parceiros e não 
poderíamos ficar alheios a 
esse processo e, por isso, a 
gestão está viabilizando esse 

projeto no Sertão da Paraí-
ba, unindo esforços que im-
pulsionarão a região, seja no 
turismo, onde gravações de 
filmes serão realizadas em 
um local como esse, e na pes-
quisa científica”, observou. 

Por sua vez, o coordena-
dor-geral do projeto Bingo, 
Élcio Abdalla, comentou que 
a colaboração da Universida-
de Federal de Campina Gran-
de foi um dos fatores deter-
minantes para que o projeto 
se instalasse no Estado. 

“Isso significa que es-
tamos tendo um apoio para 
expandir essa procura que é 
científica e tecnológica, mas 
também nas áreas educacio-
nal, social e desenvolvimen-

to econômico também. Um 
projeto científico tem que ter 
essa dimensão. A produção 
científica é o que desenvolve 
a civilização. Temos a neces-
sidade urgente de perceber 
que a ciência é o grande mo-
tor da civilização e é isso que 
estamos tendo no atual Go-
verno da Paraíba”, avaliou 
Élcio Abdalla.

O reitor da UFCG, Antô-
nio Fernandes Neto, também 
ressaltou a importância da 
participação do governo 
estadual no projeto, fortale-
cendo a pesquisa científica 
desenvolvida nas universi-
dades espalhadas em todo 
o Estado e oportunizando 
estudos em parceria com ins-

tituições de ensino superior 
renomadas no país, como é o 
caso das pesquisas que serão 
realizadas em conjunto com 
a Universidade de São Paulo 
(USP).

“Além do município de 
Aguiar, será montada uma 
grande estrutura em Campi-
na Grande, onde temos uma 
base do projeto, e em Cajazei-
ras, onde temos mais um gru-
po de físicos que dará supor-
te às análises realizadas pelo 
equipamento. Nós agradece-
mos ao Governo do Estado 
por esse apoio fundamental 
porque viu a potencialidade 
que a iniciativa trará para o 
desenvolvimento do nosso 
Estado”, acrescentou.

O impacto do 
radiotelescópio não se 
dá apenas no campo 
científico, mas como 

ondas eletromagnéticas



Políticas

LOA prevê emendas impositivas no valor de R$ 1,7 milhão destinadas ao mandato de cada deputado estadual

Durante prolongada 
sessão que contou, inclusi-
ve, com intervalo para almo-
ço, a Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) aprovou 
a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para o ano de 2022. O 
texto, que teve como relator 
o deputado Buba Germa-
no (PSB), foi encaminhado 
à Casa de Epitácio Pessoa 
pelo Governo do Estado e 
prevê emendas impositivas 
no valor de R$ 1,7 milhão 
destinados ao mandato de 
cada parlamentar.

A LOA fixa a despesa e 
estima a receita para o exer-
cício financeiro de 2022 no 

valor de mais de R$ 14,3 
bilhões. “O diálogo com o 
Poder Executivo e a sensi-
bilidade do governador João 
Azevêdo foram fundamen-
tais”, ressaltou o presidente 
da ALPB, Adriano Galdino.

O texto do Projeto de 
Lei 3.242/2021 traz, ainda, 
a Reserva para Cobertura de 
Emendas Parlamentares no 
valor de R$ 63,4 milhões, as 
emendas impositivas. Deste 
valor, 0,5% (R$ 1,7 milhão) 
serão destinados ao man-
dato de cada parlamentar, 
determinando, ainda, que 
50% sejam destinados, 
obrigatoriamente, para 
ações em serviços públicos 
de saúde.

“A nossa luta pelas 
emendas impositivas é para 
que possamos construir, 

junto com o Poder Execu-
tivo, políticas públicas para 
auxiliar e melhorar a quali-
dade de vida dos paraiba-
nos. Muitas delas foram en-
caminhadas para a área da 
Saúde. Estamos cumprindo 
nosso papel, auxiliando nas 
políticas públicas do Go-
verno do Estado”, declarou 
Buba Germano.

O relator do texto expli-
cou que, ao todo, 485 emen-
das foram apresentadas ao 
texto, sendo: seis Emendas 
de Remanejamento; 446 
Emendas de Apropriação; e 
33 Emendas de Metas. Des-
tas, foram acatadas todas as 
Emendas de Apropriação e 
de Metas, e apenas uma de 
Remanejamento, de autoria 
da Secretaria de Estado de 
Finanças.

Assembleia aprova orçamento 
de R$ 14,3 bilhões para 2022
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Em sessão híbrida, os deputados estaduais aprovaram vários projetos, num esforço para  “limpar” a pauta de 2021

Foto: ALPB

Reserva de vagas para negros em concursos e bolsa para militares

Deputados garantem subsídio para a Defensoria Pública do Estado

Os projetos do Governo que 
provocaram mais debates duran-
te a sessão de ontem, mas que 
terminaram igualmente apro-
vados pela grande maioria do 
plenário, tratam de benefício em 
favor de militares e da criação 
de uma reserva de vagas para a 
população negra em concursos 
do Estado da Paraíba.

A iniciativa do governador 
João Azevêdo instituindo reserva 
de vagas para população negra 
em concursos públicos especifi-
ca, detalhadamente, para que 
órgãos e setores tem mesmo 
validade para cargos efetivos e 

empregos públicos no  âmbito 
da administração pública esta-
dual, na Universidade Estadual 
da Paraíba, nas autarquias, nas 
fundações públicas, nas empre-
sas públicas e nas sociedades de 
economia mista controladas pelo 
Estado.

O projeto, segundo expla-
nação do líder do Governo, de-
putado Lindolfo Pires (Podemos), 
promove um ajuste no anexo 
do Plano Estadual de Promoção 
a Igualdade Racial – PlanePIR. 
De acordo com a mensagem 
do governador, com essa inicia-
tiva, o Poder Executivo preten-

de estabelecer isonomia entre 
a lei estadual e a Lei Federal nº 
12.990/2014, com relação ao 
número de vagas que será reser-
vado para a população negra em 
concursos públicos.

O Governo do Estado deverá 
encaminhar, até o início de 2022, 
o Projeto de Lei que instituirá o 
percentual de reserva de vagas 
para a população negra nos con-
cursos públicos para provimento 
de cargos efetivos e empregos 
públicos no âmbito da adminis-
tração direta e indireta.

“O Projeto de Lei a ser en-
caminhado estará em conso-

nância com a Lei Federal nº 
12.990/2014, que reserva aos 
negros 20% das vagas oferecidas 
nos concursos públicos federais”, 
antecipou, no projeto aprovado,  
o governador João Azevêdo.

Já o benefício em favor de 
militares se constitui numa Bolsa 
Desempenho Profissional e que 
vai incluir servidores civis da Se-
gurança Pública e da Administra-
ção Penitenciária. Duas emendas 
chegaram a ser apresentadas, 
mas ambas foram rejeitadas pelo 
plenário.

No benefício, ficaram in-
cluídos os servidores que foram 

aposentados acometidos de in-
capacidade definitiva ou parcial, 
incapacitantes para as atividades 
operacionais e administrativas, 
ocorridas no período de 26 de 
maio de 2011 a 03 de julho de 
2018

O segundo projeto que tra-
ta dos militares dispõe sobre o 
Sistema de Proteção Social da 
categoria no Estado da Paraíba 
(SPSM/PB) e que altera e revoga 
dispositivos das Leis 3.909, de 
14 de julho de 1977 (Estatuto 
dos Militares); 5.701, de 08 de 
janeiro de 1993 (Lei da Remu-
neração); e a nº 4.816, de 03 de 

A ALPB aprovou, ainda, o 
reajuste de subsídios para os 
defensores públicos do Estado e 
mais sete importantes projetos 
de autoria Governo do Estado, 
entre eles, o que inclui mais 14 
municípios no Programa “Tá na 
Mesa” e o que concede uma 
Bolsa Desempenho para milita-
res e para servidores civis da se-
gurança pública e penitenciária

Mesmo apresentado e tra-
mitado sob a autoria da própria 
Defensoria Pública, o reajuste 
dos subsídios para os defenso-
res era um pleito antigo final-
mente atendido pelo governa-

dor João Azevêdo(Cidadania) 
com participação nas negocia-
ções da Assembleia Legislativa 
do Estado.

O projeto autoriza e fixa 
os valores dos subsídios dos 
defensores públicos do Estado 
da Paraíba, com um reajuste de 
25%, que passará a vigorar a 
partir de janeiro de 2022. Junto 
com o projeto de lei, a Defenso-
ria encaminhou documentação 
anexa constante da justificativa, 
impacto orçamentário e finan-
ceiro, planilhas demonstrativas, 
entre outros documentos, ga-
rantindo que não será neces-

sário qualquer suplementação 
do Governo do Estado.

As demais matérias mais 
importantes aprovadas logo no 
período da manhã incluíram 
sete projetos encaminhados 
pelo governador João Azevêdo, 
destacando-se entre eles o que 
amplia de 85 para 99 o número 
de municípios paraibanos com 
até oito mil habitantes o progra-
ma “Tá na Mesa”. Administrado 
pela Secretaria de Ação Social, 
o programa vem atendendo 
com uma refeição diária a po-
pulação dos municípios mais 
vulneráveis e mais atingidos 

pela pandemia do coronavírus.
Junto com a ampliação do 

“Tá na Mesa”, o Governo do 
Estado também encaminhou e 
a Assembleia também aprovou 
um projeto de Lei que normati-
za o Programa Cartão Alimen-
tação no âmbito do Estado da 
Paraíba. A proposta cria um 
benefício de transferência de 
renda para indivíduos em situa-
ção de vulnerabilidade social, 
para fins exclusivos de compra 
de alimentos in natura ou mi-
nimamente processados por 
parte dos beneficiados.

Ao encaminhar tal projeto 

ao Poder Legislativo, o governa-
dor João Azevêdo justificou que 
o benefício se justifica “por ser 
dever do poder público formular 
e implementar políticas, planos, 
programas e ações com vistas a 
assegurar o direito humano à 
alimentação adequada”.

Igualmente aprovado on-
tem, o projeto que altera a 
Lei 6.194, sobre a criação do 
Cadastro Informativo (CADIN/
PB), corrigindo erros formais do 
texto e atualizando a nomencla-
tura dos órgãos que compõem 
a Administração Pública do Es-
tado da Paraíba.

Luciano Hang ganha a cidadania paraibana
Mesmo diante de de-

bates e opiniões contrárias, 
o plenário aprovou ainda 
o projeto de lei, de autoria 
do deputado Cabo Gilber-
to (PSL), que dá o título de 
Cidadão Paraibano ao pro-
prietário das Lojas Havan, o 
empresário Luciano Hang. 

Os deputados contrários 
à matéria foram Jeová Cam-
pos (PSB), Chió (Rede), Aní-
sio Maia (PT), Estela Bezerra 
(PSB), Cida Ramos (PSB), e 
Inácio Falcão (PCdoB). 

Luciano Hang inaugu-
rou ontem uma de suas lojas 
Havan em João Pessoa e é  
conhecido por ser um dos 
apoiadores do presidente 
da República, Jair Bolsonaro 

(PL), apoiando falas nega-
cionistas durante a pande-
mia. 

Ao defender o seu pro-
jeto de lei, o Cabo Gilberto 
chegou a chamar os parla-
mentares contrários de co-
munistas e socialistas. “Nós 
observamos os argumentos 
desses parlamentares, co-

munistas, socialistas, que 
meteram a mão no dinheiro 
do povo paraibano, que fo-
ram presos pela calvário, fa-
lar como se tivesse autorida-
de para falar. [...] Se levantar 
contra um empresário que 
está trazendo renda, desen-
volvimento, pagamento de 
imposto para o Estado da 
Paraíba, é uma incoerência 
enorme”, disse. 

Outros projetos 
Os deputados aprova-

ram o projeto 3.375/2021, 
que altera o quadro dos 
cargos efetivos da carrei-
ra do Ministério Público 
da Paraíba, previsto na Lei 
n° 11.189/2018. O projeto 

2.022/2020, de autoria da 
deputada Estela Bezerra que 
reconhece o coco de roda 
novo quilombo como patri-
mônio cultural imaterial do 
Estado da Paraíba, também 
foi aprovado. 

Além disso, o projeto 
3020/2021, de autoria do 
deputado Adriano Galdino 
(PSB) proíbe o corte no for-
necimento de água, energia 
elétrica e gás em abrigos de 
idosos, orfanatos, centros te-
rapêuticos de dependentes 
químicos e instituições filan-
trópicas enquanto perdurar a 
vigência do Decreto Estadual 
de Calamidade Pública em 
decorrência da pandemia 
causada pela Covid-19. 

Luciano Hang 
inaugurou 

ontem uma de suas 
lojas Havan em 

João Pessoa

A Assembleia Legisla-
tiva aprovou, ontem, dois 
projetos de lei de autoria do 
governador João Azevêdo. A 
Lei de Incentivo de Desem-
penho e a Lei de Plantões 
Extras buscam sanar proble-
mas históricos do funciona-
mento das Unidades Assis-
tenciais e Administrativas 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) na Paraíba. 

De acordo com o secre-
tário de Saúde da Paraíba, 
Geraldo Medeiros, os pro-
jetos fazem parte das metas 
estabelecidas no Plano de 
Governo e Plano Estadual 
de Saúde 2020-2023. Ele 

explica que a produtividade 
é atualmente aplicada para 
pagamento de produtivi-
dade e plantão extra, sem 
regulamentação. Com esses 
dois projetos, vai existir uma 
norma para reger esses pa-
gamentos.  

“Ressalta-se que as duas 
leis obedecerão à classifica-
ção por porte, complexidade, 
modalidade da Rede de Aten-
ção à Saúde, número de leitos 
e perfil assistencial; já para 
as unidades administrativas 
será considerada a neces-
sidade de suas atividades e 
monitoramento da execução 
da Política de Saúde”, pontua. 

Projeto regulamenta 
pagamentos na Saúde



Brasil

Decisão atendeu ação movida pela Rede para que fosse declarada a inconstitucionalidade de resolução do Conama

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) derrubou, por 
unanimidade, a proposta do 
então ministro do Meio Am-
biente Ricardo Salles, que ex-
tinguia as regras que prote-
gem manguezais e restingas, 
abrindo espaço para especu-
lação imobiliária.

A decisão atendeu a uma 
ação movida em setembro 
do ano passado pela Rede 
Sustentabilidade, para que 
fosse declarada a inconstitu-
cionalidade da resolução do 
Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), de nú-
mero 500. Essa nova resolu-
ção aprovava a extinção de 
duas outras que delimitam 
as áreas de proteção perma-
nente (APPs) de mangue-
zais e de restingas do Litoral 
brasileiro, abrindo espaço 
para especulação imobiliária 
nas faixas de vegetação das 
praias e ocupação de áreas 
de mangues para produção 
de camarão.

Na ação, a Rede argu-
mentou que houve violação 
aos parâmetros normativos 
previstos sobre o licencia-
mento de empreendimentos 
de irrigação, sobre os limites 
de áreas de preservação per-
manente de reservatórios ar-
tificiais e de localidades em 
geral.

O documento alertava 
sobre a “violação ao direito 
ao meio ambiente equilibra-
do, caracterizada por quei-
mada de agrotóxicos, dimi-
nuição de APPs à revelia de 
recomendações técnicas e 
modificação nociva ao meio 
ambiente no que diz respeito 
à irrigação na agricultura”. A 
peça trata ainda de “ofensa 
ao princípio da vedação ao 
retrocesso institucional e so-
cioambiental”.

No ano passado, com 
um conselho de meio am-
biente controlado majorita-
riamente por ministérios e 

membros do Governo Fede-
ral, o então ministro Ricardo 
Salles conseguiu aprovar a 
extinção de duas resoluções 
que delimitam as áreas de 
proteção permanente (APPs) 
de manguezais e de restingas 
do Litoral brasileiro.

A ministra do STF Rosa 
Weber, porém, suspendeu os 
efeitos da medida, que ago-
ra foi rejeitada pelos minis-
tros no plenário virtual. Em 
voto conclusivo, a ministra 
afirmou que “o Estado bra-
sileiro tem o dever - imposto 
tanto pela Constituição da 
República quanto por tra-
tados internacionais de que 
signatário - de manter polí-
tica pública eficiente e efe-
tiva de defesa e preservação 
do meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, bem 
como de preservar e restau-
rar os processos ecológicos 
essenciais”.

“Ao estabelecer parâme-
tros normativos definidores 
de áreas protegidas, o Po-
der Público está vinculado 
a fazê-lo de modo a manter 
a integridade dos atributos 
ecológicos que justificam 
a proteção desses espaços 
territoriais. A atuação po-
sitiva do Estado decorre do 
direito posto, não havendo 
espaço, em tema de direito 
fundamental, para atuação 
discricionária e voluntarista 
da Administração, sob pena, 
inclusive, em determinados 
casos, de responsabilização 
pessoal do agente público 
responsável pelo ato“.

André Borges
Agência Estado

STF veta proposta que acabava 
com a proteção de manguezais 
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Proposta do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, extinguia regras que protegem manguezais e restingas, abrindo espaço para especulação imobiliária

Foto: Agência Brasil

Caso do vazamento 

PF intima Bolsonaro para depor no  
inquérito de ataque hacker ao TSE

A Polícia Federal (PF) 
intimou o presidente Jair 
Bolsonaro a depor no âm-
bito do inquérito sobre a 
divulgação da investigação 
sigilosa sobre um ataque 
hacker ao sistema inter-
no do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) em 2018. 
A apuração foi aberta em 
agosto, por ordem do mi-
nistro Alexandre de Mo-
raes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), após o chefe 
do Executivo publicar nas 
redes sociais a cópia do 
inquérito e distorcer infor-
mações para alegar supos-
tas fraudes nas eleições.

Trata-se da segunda 
vez em que Bolsonaro é 
instado a depor no âmbito 
de inquéritos que trami-
tam contra ele no Supremo 
Tribunal Federal - ao todo 
são cinco. A outra oitiva do 
chefe do Executivo, no âm-
bito da investigação sobre 
suposta tentativa de inter-
ferência política na PF, foi 
realizada em novembro de 
2021 - após ficar travada 
por mais de um ano devido 
a impasse sobre a forma de 
colheita do depoimento.

No inquérito sobre a 
divulgação de inquérito si-
giloso, também são inves-
tigados o deputado federal 
Filipe Barros (PSL-PR) e 
o delegado da Polícia Fe-

deral Victor Neves Feito-
sa Campos. O presidente 
distorceu as informações 
da apuração sigilosa para 
fazer alegações sobre frau-
des nas eleições. Na se-
quência, o TSE esclareceu 
que a invasão ocorreu em 
módulos que não alteram 
a votação em si.

A investigação cor-
re junto ao inquérito das 
fake news e foi solicitada 
pelo TSE. A corte eleitoral 
entendeu que, ao divulgar 
a cópia do inquérito, Bol-
sonaro pode ter cometido 
o crime previsto no artigo 
153 do Código Penal, que 
proíbe a “divulgação, sem 
justa causa, de informa-
ções sigilosas ou reserva-

das, assim definidas em 
lei, contidas ou não nos 
sistemas de informações 
ou banco de dados da Ad-
ministração Pública”. A 
pena prevista é de um a 
quatro anos de prisão.

O inquérito divulgado 
pelo presidente nas redes 
sociais foi aberto pela Po-
lícia Federal dez dias após 
o segundo turno das elei-
ções de 2018 para apurar 
uma denúncia de invasão 
do sistema interno do TSE. 
A investigação foi solicita-
da pelo próprio tribunal. 
Nunca não foram encon-
trados indícios de que o 
ataque tenha afetado o 
resultado das eleições da-
quele ano.

Pepita Ortega
Agência Estado

Passaporte da vacina tem aprovação 
de 65% dos brasileiros, diz pesquisa

Em meio à discussão no 
Brasil sobre a importância do 
passaporte da vacina, pesquisa 
encomendada pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI) 
mostra que 65% dos brasilei-
ros são favoráveis à exigência 
do comprovante. Segundo o le-
vantamento, divulgado ontem 
essa parcela da população con-
sidera que os estabelecimentos 
comerciais e outros lugares de-
vem exigir o certificado como 
condição para os clientes fre-
quentarem os mesmos. Apenas 
22% são contra essa prática - 
mesma posição do presidente 
Jair Bolsonaro.

Os dados da pesquisa 
com 2.016 entrevistados mos-
tram, no entanto, que a exi-
gência ainda não está disse-

minada no país. Somente 18% 
dos entrevistados tiveram de 
comprovar a vacinação em al-
gum dos lugares que frequen-
taram nos últimos três meses. 
Nesta segunda-feira, a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) começou a 
cobrar passaporte da vacina 
dos viajantes que chegam de 
voos internacionais e também 
nas fronteiras, após determi-
nação do ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Luís Roberto Barroso.

Em boletim na semana 
passada, pesquisadores da 
Fiocruz defenderam a medida 
para frear o contágio do co-
ronavírus. “Grande parte dos 
países põem restrições para 
evitar o alastramento da co-
vid-19 nos seus territórios. O 
Brasil não pode caminhar na 
contramão, sob o risco de se 

tornar o destino de pessoas 
não vacinadas, que oferecem 
mais riscos para a difusão da 
doença”, dizem. Com o avan-
ço da variante Ômicron, com 
maior risco de contágio, es-
pecialistas veem necessidade 
ainda maior de manter medi-
das de controle.

“O crescimento econô-
mico, a geração de emprego 
e renda serão mais intensos 
na medida em que conseguir-
mos acabar com a pandemia. 
A vacinação em massa foi de-
terminante para contermos a 
disseminação do vírus. Nesse 
sentido, a CNI apoia todas as 
medidas que ajudam no com-
bate à Covid-19”, afirma o 
presidente da entidade, Rob-
son Andrade. 

Medo
Com relação à seguran-

ça, o levantamento revela 
que dois em cada três bra-
sileiros (66%) têm medo de 
conviver diariamente com 
pessoas que não tomaram 
nenhuma das doses de va-
cina contra a Covid-19. Já 
aqueles que não receberam 
nenhuma dose do imuni-
zante são os que têm menos 
medo de frequentar lugares 
públicos.

Se 65% dos brasileiros 
totalmente imunizados têm 
algum temor de ir a shows e 
eventos, esse porcentual cai 
para 39% entre os que não se 
vacinaram. Em geral, essa é a 
atividade que mais desperta 
algum tipo de medo entre os 
entrevistados, tanto imuniza-
dos ou não. Um total de 61% 
afirma que tem medo muito 
grande, grande ou médio de 
ir a shows ou eventos.

 Sandra Manfrini
Agência Estado

A Comissão Especial 
da Câmara aprovou na tar-
de de ontem o Projeto de 
Lei 1.917/2015, que traz 
novas regras regulatórias 
para o setor elétrico e um 
cronograma para abertura 
do mercado livre de ener-
gia para todos os consumi-
dores. O texto foi aprovado 
em caráter terminativo e, 
caso não haja requerimento 
para votação do plenário da 
Casa, seguirá para análise 
no Senado.

A matéria estava para-
da no colegiado desde 2018. 
A discussão foi retomada em 
setembro deste ano, quan-
do o relator, deputado Edio 
Lopes (PL-RR), apresentou 
uma nova versão de seu pa-
recer. Desde então, diversas 
tentativas de votação foram 
realizadas, mas não havia 
consenso sobre o texto final.

Pela redação aprovada 
nesta tarde, todos os con-

sumidores poderão nego-
ciar no ambiente livre em 
até seis anos a partir da 
publicação da lei. Hoje, a 
negociação direta com as 
geradoras é restrita apenas 
para alguns consumidores 
de energia, como indústrias 
e grandes comércios.

No mercado livre, o 
consumidor que fecha um 
contrato sabe quanto pagará 
pela energia que vai consu-
mir durante toda a vigência 
do contrato. Já para os aten-
didos pelas distribuidoras, 
como os residenciais, as tari-
fas são corrigidas anualmen-
te pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel).

O PL traz outros dis-
positivos aguardados pelo 
setor elétrico, como a pos-
sibilidade de separação de 
“lastro”. Além da contratação 
de energia, será permitido 
a contratação separada da 
“segurança” que uma usina 
pode trazer para o sistema, 
por meio de lastro de capaci-
dade ou lastro de energia.

Setor elétrico tem novas
regras e mercado livre
Marlla Sabino
Agência Estado

Essa nova resolução 
aprovava a extinção 
de duas outras que 

delimitam as áreas de 
proteção permanente de 

manguezais e de restingas 
do Litoral brasileiro
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Para a entidade, oferecer reforço da vacina é importante, mas a prioridade deve ser atender o público ainda não imunizado

OMS: 77 países já relataram 
casos da variante Ômicron
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Agência Brasil

Vacinas de reforço po-
dem ajudar a conter a dis-
seminação da Covid-19, con-
tanto que as pessoas mais 
necessitadas de proteção 
também tenham acesso a 
elas, disse o chefe da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) ontem.

“É uma questão de prio-
rização. A ordem importa. 
Dar reforços a grupos com 
risco baixo de doenças gra-
ves ou mortes 
simplesmente 
ameaça as vi-
das daqueles 
com risco alto 
que ainda es-
tão esperan-
do suas do-
ses primárias 
por causa de 
restrições de 
suprimento”, 
disse o dire-
tor-geral da OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, em 
um briefing virtual.

“Por outro lado, dar 
doses adicionais a pessoas 
com risco alto pode salvar 
mais vidas do que dar doses 
primárias àqueles com ris-
co baixo”. Ele ressaltou que 
o surgimento da variante 

Ômicron levou alguns paí-
ses a iniciar programas de 
vacinas contra Covid-19 de 
reforço para todas as suas 
populações adultas, en-
quanto pesquisadores ca-
recem de indícios sobre a 
eficácia dos reforços contra 
esta variante.

Tedros disse que 77 países 
já relataram casos de Ômi-
cron “e a realidade é que a 
Ômicron provavelmente está 
na maioria dos países, mes-
mo se ainda não tiver sido 

d e t e c t a d a . 
A Ômicron 
está se dis-
s e m i n a n d o 
em um rit-
mo que não 
vimos com 
n e n h u m a 
variante an-
terior”, disse.

A  O M S 
receia que as 
pessoas este-

jam minimizando a Ômicron 
por considerá-la amena.

“Certamente, aprende-
mos a esta altura que su-
bestimamos este vírus por 
nossa conta e risco. Mesmo 
que a Ômicron de fato cau-
se doenças menos graves, 
o número imenso de casos 
poderia sobrecarregar mais 

A Organização 
Mundial da Saúde 

receia que as pessoas 
estejam minimizando 

a Ômicron por 
considerá-la amena

uma vez sistemas de saúde 
despreparados”, disse.

Mike Ryan, o principal 
especialista em emergên-

cias da OMS, disse que o 
pico desta onda de infec-
ções ainda está a “algumas 
semanas” de distância, dada 

a proliferação muito rápida 
da Ômicron.

Kate O’Brien, especialis-
ta em vacinas da OMS, disse 

que pessoas não vacinadas 
têm que ser a prioridade, já 
que estão pressionando os 
sistemas de saúde.

O diretor-geral da OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, ressaltou 

que a Ômicron está se disseminando  
em um ritmo nunca visto entre as

variantes anteriores

Foto: Agência Brasil

No Chile

Pesquisa indica eleição 
acirrada para presidente
Agência Brasil

A corrida da eleição 
presidencial no Chile está 
se acirrando antes do se-
gundo turno polarizado 
do próximo domingo. O 
ultraconservador José 
Antonio Kast diminui a 
distância do ex-líder es-
tudantil de esquerda Ga-
briel Boric, enquanto os 
dois disputam os votos 
essenciais dos eleitores 
moderados.

Uma pesquisa parti-
cular da consultoria Ca-
dem, vista pela Reuters, 
mostrou Kast com 36% 
das intenções de voto, só 
três pontos atrás de Bo-
ric – metade da diferença 
que se viu no final do mês 

passado, pouco depois do 
primeiro turno de 21 de 
novembro.

Isso se traduziria em 
uma vitória de 52% a 48% 
para Boric, após a elimi-
nação dos votos inválidos, 
sendo que a mesma son-
dagem mostrava vitória 
de 54% a 46% no dia 26 
de novembro. A pesqui-
sa com mil pessoas, feita 
entre 9 e 10 de dezembro, 
teve margem de erro de 
3,1 pontos percentuais, 
disse a Cadem.

A diferença menor 
prepara o cenário de um 
segundo turno disputado, 
a primeira votação presi-
dencial desde que o Chile 
foi abalado por protestos 
generalizados contra a 

desigualdade, que rende-
ram meses de marchas e 
episódios de violência nas 
ruas dois anos atrás.

“É uma eleição mui-
to incerta em um ano 
muito anormal. São dois 
anos muito anormais e, 
dos tumultos sociais em 
diante, nada é previsível”, 
afirmou Kenneth Bunker, 
diretor da consultoria 
Tresquintos.

A votação divide 
os chilenos entre uma 
esquerda progressista 
revitalizada, que cresce 
muito desde os protes-
tos de 2019, e um con-
tramovimento de extre-
ma-direita que avaliza a 
mensagem dura de lei e 
ordem de Kast.

Explosões de bombas matam 
três pessoas na Colômbia
Agência Brasil

Três pessoas morreram 
na manhã de ontem após 
duas explosões em um aero-
porto da cidade de fronteira 
colombiana de Cúcuta, disse-
ram a polícia e autoridades 
de segurança.

Cúcuta é a capital de 
Norte de Santander, uma 
província ao longo da divi-
sa com a Venezuela que se 
tornou o novo epicentro do 
prolongado conflito interno 
da Colômbia à medida que 
forças de segurança com-
batem gangues do narco-
tráfico e rebeldes em meio 

ao aumento da produção de 
coca. “Criminosos entraram 
no aeroporto Camilo Daza, 
onde detonaram um artefato 
explosivo entre a pista e a 
cerca”, disse o comandante 
da polícia de Cúcuta, coro-
nel Giovanni Madarriaga, em 
um vídeo. “Por causa desta 
(explosão), houve restos 
mortais”.

Vários minutos depois, 
policiais que verificavam a 
área encontraram uma mala, 
acrescentou Madarriaga. “En-
quanto eles se aproximavam, 
com todas as precauções de 
segurança, ela explodiu”.

Os dois policiais mortos, 

William Bareno Ardila e Da-
vid Reyes Jimenez, haviam 
sido reconhecidos por seu 
trabalho de remoção de mi-
nas terrestres, disse a polícia 
em mensagens a jornalistas.

A polícia está recolhen-
do indícios para identificar 
os responsáveis, acrescentou 
Madarriaga. Tanto o presi-
dente, Iván Duque, quanto 
o ministro da Defesa, Diego 
Molano, repudiaram o ataque 
no Twitter.

“Estamos coordenan-
do todas as ações imediatas 
para encontrar os respon-
sáveis por este ataque”, dis-
se Duque.
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Lei Geral da Micro e Pequena Empresa completou 15 anos e está implementada em 90% do território paraibano

Dos 223 municípios parai-
banos, 90% implementaram a 
Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa (Lei Complementar 
123/2006) após sua criação 
que completou 15 anos esta 
semana. De acordo com da-
dos divulgados pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), 
em todo o Brasil, a lei foi res-
ponsável por contribuir para a 
arrecadação de R$ 105 bilhões 
através de iniciativas como o 
Simples Nacional. Na Paraíba, a  
lei contribuiu para a formaliza-
ção e desenvolvimento digno a 
micro e pequenas empresas. 

Promulgada para norma-
lizar o microempreendedor e 
oferecer alternativas simplifi-
cadas de crescimento a estes 
negócios, a norma visa fortale-
cer a economia através da dis-
tribuição de renda e redução 
da informalidade de negócios 
que não estão enquadrados nas 
mesmas características de em-
presas de médio e grande porte. 

Segundo o Sebrae, a lei 
vem cumprindo bem seu pa-
pel, já que 30% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro 
vem das micro e pequenas em-
presas (MPE). Além disso, a lei 
contribuiu para a geração de 
empregos, sendo 71% das va-
gas criadas no Brasil este ano 
geradas pelas MPE.

Carol Cassoli 
Especial para A União

Legislação favorece criação e 
registro de negócios no estado

Ibovespa 

0,35%
R$ 5,694

0,03%
R$ 6,407

0,51%
R$ 7,529

-0,58%
106.759 pts

Mundo e Marketing Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora

As transmissões ao vivo, ou livestreams, 
não são apenas uma tendência no mundo 
corporativo, elas também podem e conse-
guem aumentar as vendas de uma empresa. 
Atualmente as transmissões ao vivo são 
consideradas uma das melhores estratégias 
de marketing e um investimento seguro, com 
retorno quase imediato.

As livestreams — ou simplesmente “li-
ves” — consistem na transmissão de áudio e 
vídeo em tempo real no meio on-line. Apesar 
de ter um nome parecido, as livestreams e o 
streaming acontecem de formas distintas. 
Streaming é uma tecnologia a qual os dados 
gravados, tanto áudio quanto vídeo, são 
transmitidos conforme carregam e podem 
ser retomados em caso de interrupção na 
conexão. Por exemplo, o caso de conteúdos 
disponíveis em plataformas como Spotify e 
Netflix.  Por outro lado, nas transmissões ao 
vivo isso não ocorre por um motivo simples: 
a transmissão ocorre em tempo real. Dessa 
forma, tudo acontece simultaneamente, 

conferindo maior interação entre o autor do 
conteúdo e a audiência.

As possibilidades de eventos que podem 
ser transmitidos no formato ao vivo são 
inúmeras podendo ser do meio corporativo, 
entretenimento ou até mesmo pessoal. Basta 
ser criativo. Atualmente, as mais populares 
são: vendas, também conhecido como live 
shopping; transmissão de aulas a distância; 
transmissão de eventos esportivos e cultu-
rais; comunicados importantes e urgentes 
de instituições; transmissão de palestras e 
workshops; webinars.

E por qual motivo devemos investir nas 
livestreams?

Engajamento: você já deve ter notado 
que publicações, blog posts ou até mesmo ví-
deos apresentam um número relativamente 
baixo de comentários de usuários e seguido-
res. As mudanças dos algoritmos em redes 
sociais nos últimos tempos têm contribuído 
ainda mais para a situação, tornando o al-
cance das publicações incrivelmente menor.  

Conteúdos disponibilizados no formato de 
vídeo tendem a gerar mais engajamento do 
que publicações estáticas. O público tem a 
possibilidade de conversar, realizar pergun-
tas e comentários ao longo da transmissão, 
o que torna o formato personalizado e gera 
maior identificação. Aqui existe a interação 
em tempo real.

Autoridade e humanização: no conceito 
de transmissões ao vivo: não há cortes, edi-
ções ou uma segunda chance para demons-
trar de outra forma o que foi transmitido. 
Essa mecânica de transmissão em tempo 
real aumenta a confiança da sua audiência, 
que entende que sua marca é autoridade no 
assunto abordado. Além do que humaniza 
teu conteúdo, a pessoa que acompanha a 
transmissão enxerga alguns erros, falhas e 
acha o máximo participar destes momentos, 
claro que a live não pode ser o tempo todo 
com erros, mas como humanos sabemos que 
somos falhos e isso aproxima as pessoas.

Economia e maior alcance: quem organi-

Por que  as marcas estão investindo 
nas livestreams? Veja quatro motivos

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Maradona

za eventos sabe que o investimento é alto. Os 
custos envolvidos em palestras, por exemplo, 
envolvem locação do espaço, transporte e 
acomodação para palestrantes que não mo-
ram na cidade, estado ou mesmo país e coffee 
break, entre outras necessidades — além do 
tempo necessário. Ao apostar no formato 
online esses custos passam a ser reduzidos. 
Você pode pagar por uma ferramenta espe-
cializada para possibilitar a transmissão, mas 
os custos ainda assim são incomparáveis. E o 
melhor, além de ter custos menores, o alcan-
ce é maior, a palestra pode ser transmitida 
para vários locais do país ao mesmo tempo.

Possibilidade de monetização: algumas 
plataformas profissionais possibilitam di-
ferentes formas de monetizar as transmis-
sões que vão desde formatos pay-per-view 
até crowdfunding, as famosas vaquinhas. 
Outras plataformas, como o YouTube, tam-
bém oferecem essa possibilidade. É impor-
tante averiguar as regras e condições, que 
mudam constantemente, para monetizar os 
conteúdos. 

Mas para que as ações deem certo, é 
preciso, antes, fazer uma pesquisa sobre o 
perfil dos potenciais consumidores da marca. 
A partir daí, pensar em estratégias que sur-
preendam positivamente. 

A média de tempo de 
atraso dos devedores ne-
gativados na Paraíba é de 
dois anos e quatro meses, 
de acordo com o Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC). 
E, embora o mês passado 
tenha registrado uma baixa 
na quantidade de pessoas 
irregulares em comparação 
com outubro, o número de 
inadimplentes no Estado 
cresceu 8,83% em 12 me-
ses, entre novembro de 
2020 e novembro deste ano. 

Segundo o levanta-
mento Inadimplência na 
Paraíba divulgado pelo SPC 
com dados referentes ao 
mês passado, o paraibano 
inadimplente deve, em mé-
dia, R$ 3 mil e mais de 55% 
das pessoas registradas no 
serviço possuem dívidas de 
até mil reais. 

O Estado apresenta, as-
sim, uma variação anual no 
quadro de endividamento 
superior à evolução assina-
lada pela região Nordeste. 
Enquanto a Paraíba conta, 
hoje, com um número de 
endividados 8,83% maior 
que a quantidade relacio-
nada em novembro do ano 
passado, o Nordeste apre-
sentou um crescimento 
deste índice 5,32% menor 
que o indicativo do Estado. 
Além disso, a média parai-
bana fica acima do registro 
nacional. Enquanto o núme-
ro de pessoas inadimplen-
tes cresceu 4,78% em todo 

o Brasil, na Paraíba, este nú-
mero é 4,05% maior.

Situação na capital
Assim como a tendên-

cia observada na conjun-
tura estadual, João Pessoa 
também teve alta no núme-
ro de pessoas cujos nomes 
estão registrados no SPC 
no acumulado de 12 me-
ses. Em contrapartida, no 
entanto, em comparação 
com outubro, o mês de no-
vembro registrou baixa de 
2,81% na quantidade de ci-
dadãos negativados.

Na capital, cada consu-
midor irregular deve cerca 
de R$ 3,9 mil se somadas 
todas as suas dívidas. Os 
dados levantados pelo SPC 
demonstram que 34,42% 
dos pessoenses possuem, 
neste fim de ano, dívidas de 
até R$ 500. Se considerados 
os débitos de até mil reais, 
este percentual sobe para 
48,35%. E o tempo médio 
de atraso no pagamento 
destas dívidas é de cerca de-
dois anos e três meses.

Inadimplência na PB 
sobe 8% em 12 meses 
Carol Cassoli 
Especial para A União

Igor Medeiros avalia que legislação favoreceu a formalização de sua empresa

51% dos donos de pequenas empresas são pretos ou pardos;
9,8 milhões de mulheres são donas de pequenas empresas;
1,9 milhão dos MEI têm até 24 anos;
41% das empresas exportadoras são MPE;
3,2 milhões de micro e pequenas empresas seriam afetadas pelo fim do 
Simples Nacional.

Fonte: Sebrae

Impactos da Lei Geral no Brasil

Formalização garante assistência a empresas 
Para o microempreendedor in-

dividual Igor Medeiros, a Lei Geral 
da Micro e Pequena Empresa atuou 
de maneira decisiva na abertura 
de sua hamburgueria, a Good 
Boy Burguer. Localizada na capital 
paraibana, a lanchonete faz parte 
das empresas que surgiram mesmo 
com a pandemia. Conforme dados 
do Sebrae, entre janeiro do ano 
passado e novembro deste ano, 
5,5 milhões de MEIs foram criados. 

“O MEI tem me ajudado muito 
desde o início do meu negócio. 
Através dele, pude realizar contra-
tos e parcerias com empresas reno-

madas nos cenários local, nacional 
e internacional também”, afirma 
Igor ao explicar que, além de ter 
acesso aos melhores fornecedores, 
também conseguiu, por meio da 
formalização, a assistência do Se-
brae e o fechamento de uma parce-
ria com a multinacional Coca-Cola. 

De acordo com a assistente 
técnica do Sebrae-PB, Nelijane Ri-
carte, a lei cooperou para o avanço 
de iniciativas como a participação 
das MPE em licitações para com-
pras públicas. Neste contexto, o 
estatuto se torna importante para 
a economia da Paraíba não apenas 

por estabelecer o que são as micro 
e pequenas empresas, mas também 
para desburocratizar o ambiente 
empresarial paraibano, composto 
por mais de 238 mil pequenos ne-
gócios, um cenário em que 181.223 
empreendedores são MEI.

“Esta lei é responsável não só 
pela formalização dos negócios 
paraibanos, mas também pelo re-
conhecimento do potencial destes 
empreendimentos. Ao observarmos 
as empresas do Estado, vemos que a 
maioria é MEI e, por isso, contribuir 
para o desenvolvimento destes ne-
gócios é importante”, afirma Ricarte.

Foto: Arquivo pessoal

É o valor aproximado 
das dívidas que cada 

pessoense possui, 
segundo o SPC

R$ 4 mil
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Decisão vale a partir de hoje e representa uma queda de 10 centavos no valor comercializando pelo litro do combustível

A Petrobras informou 
ontem que o preço da gaso-
lina terá redução de 3% nas 
refinarias a partir de hoje 
uma queda média de R$ 0,10 
por litro. O preço para as dis-
tribuidoras passa de R$ 3,19 
para R$ 3,09 por litro, infor-
mou a empresa, confirman-
do declarações recentes do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro.

O diesel não teve o preço 
alterado.

Na sexta-feira da semana 
passada, o presidente afir-
mou que o preço dos combus-
tíveis iam cair “mais de uma 

vez nas próximas semanas”.
Segundo a Petrobras, 

considerando a mistura obri-
gatória de 27% de etanol 
anidro e 73% de gasolina. A 
para a composição da gaso-
lina comercializada nos pos-
tos, a parcela da Petrobras no 
preço da gasolina na bomba 
passará a ser de R$ 2,26 a 
cada litro em média, uma re-
dução de R$ 0,07 em relação 
ao preço anterior.

Nos postos, a gasolina fe-
chou a semana passada com 
preço médio de R$ 6,708, 
queda de 0,5% em compara-
ção com a semana anterior.

Denise Luna 
Agência Estado

Petrobras reduz em 3% preço 
da gasolina às distribuidoras
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Combustível não teve o 
preço alterado a partir 
da decisão anunciada 

pela Petrobras

Diesel

Pesquisa da CNC

Natal deve gerar faturamento de R$ 57 bi

Estimativa da Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) mostra que o varejo 
brasileiro deverá movimen-
tar, neste Natal, R$ 57,48 bi-
lhões em vendas, com alta 
do faturamento de 9,8% em 
relação a igual período do 
ano passado. O economista 
sênior da CNC, Fabio Ben-
tes, advertiu, entretanto, que 
uma vez descontada a infla-
ção, o volume de vendas so-
frerá retração pelo segundo 
ano consecutivo, da ordem de 
2,6% em 2021, comparativa-
mente ao volume de vendas 
natalinas em 2020. 

Em 2019, as vendas do 
Natal tiveram expansão de 
4,8%. O Natal é a principal 
data comemorativa do varejo 
brasileiro, respondendo por 
22% das vendas de dezem-
bro nos últimos dez anos.

Bentes destacou que o 
aumento no faturamento de-
verá ser corroído pela infla-
ção alta de dois dígitos. “Isso 
fez toda a diferença, para fa-
zer com que o comércio, pelo 
menos na nossa expectativa, 
chegasse ao segundo Natal 
seguido com retração no vo-
lume de vendas, o que não 
acontecia desde 2016”.

Apesar de o fluxo de 
consumidores estar voltan-
do aos níveis pré-pandemia, 
Fabio Bentes observou que 
o bolso dos consumidores 
está diferente. De acordo com 

Alana Gandra
Agência Brasil

pesquisa do Google, realizada 
no fim da primeira semana de 
dezembro, pela primeira vez 
desde o início da pandemia, 
o fluxo de consumidores em 
estabelecimentos comerciais 
superou a quantidade obser-
vada de clientes ao fim de fe-
vereiro de 2020, com alta de 
1,9%. No mesmo período do 
ano passado, o fluxo de consu-
midores estava 13,4% abaixo 
do nível pré-pandemia.

O economista da CNC 
lembrou que no Natal do ano 
passado, a inflação estava na 
casa dos 5% a 6%. “Hoje, a in-
flação é o dobro disso”. O país 
agora tem juros mais altos 

também, o que torna o crédito 
nada atraente para o consu-
midor. Em dezembro do ano 
passado, a taxa média de ju-
ros ao consumidor estava em 
37% ao ano. Este ano, deverá 
ficar acima de 45% ao ano. 
“Isso faz diferença na hora do 
consumo a prazo”, diz Bentes.

Importações
Como os preços no mer-

cado interno têm subido mui-
to para o varejo, acima dos 
praticados no exterior, isso 
acabou estimulando a im-
portação de produtos tipica-
mente natalinos no trimestre 
que antecede a principal data 

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Data comemorativa é considerada 
a principal do varejo brasileiro, 
sendo responsável por 22% das 

vendas de dezembro em dez anos

A Energisa decidiu 
prorrogar, até o final des-
te mês, as condições dife-
renciadas de pagamento 
dos débitos de energia. O 
processo de negociação 
pode ser realizado dire-
to com a assistente vir-
tual pelo WhatsApp - Gisa 
(083 99135-5540) ou pela 
agência digital (https://
www.energisa.com.br/pa-
ginas/login.aspx), selecio-
nando a opção ‘Negociar 
Dívida’ após realização do 
cadastro.

Também é possível 
usar o aplicativo Energisa 
On, clicando no ícone ‘Par-
celamento’. Outra facilidade 
é o pagamento de faturas 
de energia por Pix, dispo-
nível para todos os clientes.

Demais locais
Em Campina Grande, 

além das possibilidades 
acima, os clientes podem 
comparecer à Tenda da 
Energisa, na Praça da Ban-
deira, até esta sexta-fei-
ra (17), das 8h às 16h30. 
Entre hoje e sexta -feira, 
das 8h às 16h, a conces-
sionária também estará 
com a van de negociação, 

no Complexo Habitacional 
Aluizio Campos.

“Estamos sensíveis 
às dificuldades dos nossos 
clientes, por isso oferecemos 
condições especiais de par-
celamento. Pensando na co-
modidade dos nossos clien-
tes, as negociações também 
podem ser realizadas pelos 
canais digitais de forma 
rápida e sem sair de casa”, 
afirma o gerente de Serviços 
Comerciais da Energisa na 
Paraíba, Felipe Costa. 

Condições facilitadas 
Entre as opções de pa-

gamento está o desconto de 
até 40% para quem estiver 
com mais de 180 dias em 
atraso e puder quitar seus 
débitos à vista. Quem não 
puder pagar dessa forma 
tem a opção de parcelar o 
valor no cartão de crédito 
em até 24 vezes.

Os clientes que nego-
ciarem seus débitos e pa-
garem pelo aplicativo da 
conta digital Voltz, fintech 
do Grupo Energisa, ainda 
receberão R$ 10 de volta 
(cashback). O aplicativo 
está disponível para iPhone 
e Android.

Energisa amplia prazo 
para negociar débitos

O volume de serviços 
prestados caiu 1,2% em 
outubro ante setembro, na 
série com ajuste sazonal, 
segundo os dados da Pes-
quisa Mensal de Serviços, 
informou ontem, o Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). No 

mês anterior, o resultado 
do indicador foi revisado 
de uma queda de 0,6% 
para recuo de 0,7%.

A queda veio um pou-
co mais forte do que o piso 
das estimativas na pesqui-
sa Projeções Broadcast, de 
recuo de 1,1% das estima-
tivas. Teto era de alta de 
1,4%, com mediana nega-
tiva de 0,1%.

Na comparação com 
outubro do ano anterior, 
houve elevação de 7,5% 
em outubro de 2021, já 
descontado o efeito da in-
flação. Nessa comparação, 
as previsões eram de uma 
elevação de 7,6% a 11,9%, 
com mediana positiva de 
9,4%.

A taxa acumulada no 
ano de 2021 foi de eleva-

ção de 11%. Em 12 meses, 
os serviços acumulam alta 
de 8,2%, segundo o IBGE.

Receita bruta
A receita bruta nomi-

nal do setor de serviços 
caiu 0,2% em outubro ante 
setembro. Na compara-
ção com outubro de 2020, 
houve avanço de 13,2% na 
receita nominal.

IBGE: volume de serviços cai 1,2% na 
passagem de setembro para outubro
Daniela Amorim
Agência Estado

Banco do Nordeste anuncia ao mercado 
que assumirá operação do Crediamigo

O Banco do Nordeste 
iniciará processo de migra-
ção da operacionalização 
do programa Crediamigo, 
executada atualmente por 
Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público 
(Oscip), para um regime de 
gestão próprio. O anúncio 
foi realizado ontem pela 
Diretoria Executiva, por 
meio de comunicado de 

fato relevante divulgado ao 
mercado.

O documento esclare-
ceu que a decisão se deu 
em razão do não cumpri-
mento dos critérios de 
habilitação, estabelecidos 
pelo edital 2021/141, por 
nenhuma das três entida-
des inscritas em processo 
de seleção para prestação 
de serviços de contratação 

e acompanhamento das 
operações do Crediamigo. 
As empresas candidatas pu-
deram apresentar recursos, 
mas estes foram julgados 
improcedentes.

O edital 2021/141, 
lançado em 14 de outubro 
último, abriu credencia-
mento de pessoas jurídicas 
para operacionalização do 
Crediamigo, considerando 

critérios de qualificação 
técnica e de capacidade 
econômica e financeira. Pu-
deram concorrer entidades 
como bancos de desenvol-
vimento, cooperativas cen-
trais de crédito, agências e 
fomento, Organizações da 
Sociedade Civil de Interes-
se Público (Oscip), empre-
sas simples de crédito, den-
tre outras.

O ramo de supermercados deverá ser o destaque no Natal deste 
ano, respondendo por 38,5% (R$22,11 bilhões) do volume total, 
seguido pelos estabelecimentos de vestuário, calçados e acessórios 
(35,3% do total ou R$ 20,28 bilhões) e pelas lojas de artigos de uso 
pessoal e doméstico (13,2% ou R$ 7,60 bilhões).

Destaques

comemorativa do comércio 
brasileiro. Dados da Secreta-
ria de Comércio Exterior mos-
tram que as importações de 
produtos natalinos efetuadas 
entre setembro e novembro 
de 2021 (US$ 436,1 milhões) 
cresceram 19% em relação ao 
mesmo período de 2020 (US$ 

367,2 milhões), alcançando 
patamar inferior (-1%) àquele 
verificado no mesmo período 
de 2019 (US$ 439,6 milhões). 
A taxa média de câmbio en-
tre setembro e novembro de 
2021 (R$ 5,57) foi pratica-
mente idêntica à do mesmo 
período de 2020 (R$ 5,58).
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Empresa aposta na promoção de fampress com os principais veículos de comunicação especializados em turismo do país
Dando sequência ao tra-

balho de divulgação espon-
tânea do Destino Paraíba, 
realizado pela Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur) 
junto à imprensa nacional, 
desembarcou na última se-
gunda-feira em João Pessoa o 
jornalista José Carlos Vieira, 
editor de Cultura do Correio 
Braziliense, o principal jor-
nal da Capital Federal, que 
está fazendo uma série de 
matérias sobre o IV Encontro 
Nacional de Forrozeiros e III 
Fórum Nacional do Forró de 
Raiz, realizados no Espaço 
Cultural José Lins do Rego.

Até esta quarta-feira, 
Vieira estará produzindo re-
portagens especiais sobre 
os dois eventos e material 
exclusivo do movimento for-
rozeiro no Nordeste. As Ma-
trizes Tradicionais do Forró 
foram reconhecidas, na úl-
tima quinta-feira, como Pa-
trimônio Cultural do Brasil. 
O título foi concedido pelo 
Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional 
(Iphan), autarquia vinculada 
ao Ministério do Turismo.

O jornalista veio a convi-

PBTur investe na divulgação 
do Destino Paraíba no Brasil
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te do Governo do Estado, por 
meio da PBTur, em uma ação 
que conta ainda com o apoio 
da Associação Brasileira da 
Indústria Hoteleira, seccio-

nal Paraíba (ABIH-PB) e do 
Atlântico Cabo Branco Hotel. 

Já na semana passada, 
entre os dias 5 e 11 de dezem-
bro, o fotógrafo e repórter Ta-

les Aziz, da revista Viaje Mais, 
conheceu um roteiro especial 
para a produção de uma re-
portagem sobre os principais 
pontos turísticos da Paraíba, 

a serem desfrutados no verão 
que se aproxima. Aziz passou 
por todas as cidades do Lito-
ral paraibano e pôde conviver 
com tribos indígenas, opor-

Foto: Secom-PB

tunidade em que vivenciou 
alguns rituais e degustou co-
midas especialmente prepa-
radas pelos potiguaras.

Nessa ação com a revista 
Viaje Mais, que tem assinan-
tes em todo o Brasil - está 
nas bancas de todos os esta-
dos e forte atuação virtual -, 
a PBTur contou com o apoio 
da Prefeitura de Baía da Trai-
ção, do Hardman Praia Ho-
tel, Asenza Resort, Pousada 
Aruanã, e dos restaurantes 
Estaleiro, Pimenta Nativa e 
Ilha Dourada.

De acordo com Ruth Ave-
lino, presidente da PBTur, 
a estatal sempre aposta na 
promoção de fampress com 
os principais veículos de co-
municação especializados 
em Turismo do Brasil. É um 
investimento de baixo custo e 
excelente resultado, pois tra-
ta-se de uma mídia espontâ-
nea. “Já convidamos os princi-
pais veículos de comunicação 
e sempre tivemos uma reper-
cussão importante, colocan-
do a Paraíba em destaque em 
jornais, revistas, blogs, sites, 
TVs e outros meios digitais”, 
pontuou Ruth.

Jornalista está vindo conhecer as 
belezas da Paraíba a convite do 
Governo do Estado, por meio da 
PBTur, em uma ação que conta, 
ainda, com o apoio da ABIH-PB 

O Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) realizará, 
no próximo sábado e no 
domingo, a segunda eta-
pa do Exame Nacional de 
Revalidação de Diplomas 
Médicos Expedidos por 
Instituição de Educação 
Superior Estrangeira (Re-
valida) 2021. O exame 
ocorrerá em 22 cidades do 
país e seguirá protocolo de 
prevenção à Covid-19 nos 
dois dias de aplicação.

De acordo com o 
Inep, o uso de máscara de 
prevenção à Covid-19, co-
brindo nariz e boca, será 
obrigatório, durante todo 
o período em que o par-
ticipante permanecer no 
local de aplicação da pro-
va de habilidades clínicas.

O instituto recomen-
da que a proteção seja de 
uso profissional, na mo-
dalidade N95 ou PFF2, e 
será permitido que o par-
ticipante leve máscara re-
serva para troca durante a 
aplicação, garrafa de água 
e frasco com álcool 70%.

“A retirada da másca-
ra será permitida apenas 
durante a identificação do 
participante, bem como 
para se alimentar e beber 
água. Pessoas com trans-
torno do espectro autis-
ta, deficiência intelectual, 

deficiências sensoriais ou 
com quaisquer outras de-
ficiências que as impeçam 
de fazer o uso adequado 
de máscara serão dispen-
sadas da obrigatoriedade 
da proteção facial, con-
forme previsto na Lei nº 
14.019/2020”.

Revalida
O Revalida é realiza-

do pelo Inep desde 2011 e 
busca subsidiar a revalida-
ção, no Brasil, do diploma 
de graduação em medici-
na expedido no exterior. 
As referências do Revali-
da são os atendimentos 
no contexto de atenção 
primária, ambulatorial, 
hospitalar, de urgência, de 
emergência e comunitária, 
com base na Diretriz Cur-
ricular Nacional do Curso 
de Medicina, nas normati-
vas associadas e na legisla-
ção profissional.

O objetivo do exame 
é avaliar as habilidades, 
as competências e os co-
nhecimentos necessários 
para o exercício profis-
sional adequado aos prin-
cípios e necessidades do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). Já o ato de aposti-
lamento da revalidação 
do diploma é atribuição 
das universidades públi-
cas que aderem ao instru-
mento unificado de ava-
liação representado pelo 
Revalida.

Revalida será realizado 
no sábado e domingo
Agência Brasil

Em tratamento oncológico

Inca retoma a Terapia Assistida 
por Animais com a cadela Hope

Pacientes e funcioná-
rios da Seção de Pediatria 
do Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Gomes 
da Silva (Inca) comemora-
ram a volta ao trabalho de 
uma de suas terapeutas. 
Hope, a cadelinha que aju-
da a promover a Terapia 
Assistida por Animais no 
instituto, retomou as ativi-
dades este mês, após quase 
dois anos afastada, devido 
aos cuidados com a segu-
rança hospitalar durante 
a pandemia de Covid-19. 
Hope fará atendimento se-
manal às crianças e adoles-
centes que estão em trata-
mento oncológico, depois 
da autorização da Comis-

são de Controle de Infec-
ção Hospitalar do Inca.

Joana Katelin Silva de 
Souza, mãe do pequeno 
Levi Emanuel, contou que 
ele conheceu a cadelinha 
em 2019, quando se in-
ternou no Inca pela pri-
meira vez, com um ano e 
três meses de idade, para 
se tratar de uma má for-
mação linfática. “Ele ficou 
apaixonado pela Hope e 
eu acredito que seja assim 
com todas as crianças. Ela 
traz um benefício maravi-
lhoso para as crianças em 
tratamento; eu acredito 
nisso. Traz alegria para o 
hospital. Ela é maravilho-
sa, é linda. Encanta todo 
mundo, não só os pacien-
tes, como os pais também. 
A vinda dela, o retorno, vai 

Alana Gandra
Agência Brasil

ajudar as crianças que es-
tão aqui, que permanecem 
e precisam de todo esse ca-
rinho, de todo esse supor-
te”, afirmou Joana.

A Terapia Assistida por 
Animais foi implementada 
na Seção de Pediatria do 

instituto em abril de 2019 
e, desde então, vem sendo 
importante auxílio no de-
senvolvimento emocional 
dos pacientes e na promo-
ção do bem-estar. Hope é 
da raça Golden Retrivier e 
tem três anos.

Hope fará atendimento semanal às crianças que estão em tratamento

Foto: Divulgação/Inca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
 TERMO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2021
OBJETO: Locação de veículos diversos para atender as necessidades das secretarias deste 
município.

A Prefeitura Municipal de Alagoinha-PB, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos 
interessados, em virtude da necessidade da realização de alterações no Termo de Referência do 
respectivo edital, resolve SUSPENDER “Sine Die”, o Pregão Presencial nº 022/2021, Processos 
Adm. Nº. 2021.11.064. Ressaltamos ainda, que após as devidas alterações, será publicado novo 
aviso reabrindo o prazo inicialmente estabelecido.

Alagoinha, 13 de dezembro de 2021.
WALBERTO JOSE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

Cidade de Goiás celebra 20 anos do 
título de Patrimônio Cultural Mundial

Às margens do Rio Ver-
melho, na histórica Cidade de 
Goiás (GO), a 140 quilômetros 
(km) de Goiânia e a 320 km de 
Brasília, Ana Luísa Guimarães, 
de 87 anos, realizou nesta se-
mana um sonho de vida. Ela e a 
família, que vivem em Anápo-
lis (GO), visitaram o “mundo”, 
a cidade, a rua e a casa onde 
viveu uma célebre xará, a es-
critora Anna Lins dos Guima-
rães Peixoto, conhecida como 
Cora Coralina. Ana Luísa fez 
a viagem por ocasião da cele-
bração dos 20 anos do título 

de Patrimônio Mundial para a 
primeira capital de Goiás, mu-
nicípio que foi formado como 
passagem do ciclo do ouro.

De 14 a 16 de dezembro 
de 2001, a cidade entrou em 
festa quando recebeu a notí-
cia direto de Helsinque (Fin-
lândia), da 25ª Conferência 
da Unesco, que o local passa-
ria a ser Patrimônio Cultural 
Mundial. Vinte anos depois, a 
população vilaboense (o ad-
jetivo remonta às origens do 
lugar Vila Boa de Goiás) de 
cerca de 25 mil pessoas re-
corda, com celebrações des-
de ontem, a novidade, o lega-
do e a responsabilidade que 

o título ocasionou. Ontem, 
começou também o Festival 
Internacional de Cinema e Ví-
deo Ambiental (Fica), com 65 
trabalhos (a serem exibidos 
presencialmente e também 
pela internet). A mostra é exi-
bida até o dia 19.

Pilares
Quem vive na Cidade de 

Goiás sabe que o dossiê que 
elevou o patamar do local 
teve pilares na cultura, arqui-
tetura e no meio ambiente. “O 
casario é famoso, mas o gran-
de patrimônio está nas pes-
soas daqui”, diz a secretária 
de Cultura, Raíssa Coutinho.  

Para o secretário de Turismo, 
Rodrigo Santana, as ações 
que eliminaram os garimpos 
na década de 1980 e a sen-
sibilização para as áreas de 
proteção ambiental nas ser-
ras que emolduram a cidade 
foram fundamentais para a 
conquista do título. “O desa-
fio agora é cuidar para que a 
cidade seja protegida.” Antes 
da pandemia, eram cerca de 
500 mil visitantes por ano. 
“Estamos retomando as ati-
vidades”, diz. Para os gesto-
res municipais, é necessário 
formar os cidadãos a partir 
da escola para que tenham o 
sentido de pertencimento.

Luiz Claudio Ferreira
Agência Brasil
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Políticas públicas para mulheres 
da PB são destaque na Bahia 
Em audiência pública na Assembleia baiana, os “21 Dias de Ativismo pelo fim da violência contra mulheres” foram enaltecidos

Roque de Sá
Agência Senado

A Comissão de Edu-
cação (CE) tem reunião 
deliberativa amanhã, a 
partir das 9h, com dez 
itens na pauta. O desta-
que é para o projeto que 
proíbe a entrada e a per-
manência de criança ou 
de adolescente em bai-
les funk ou eventos com 
livre fornecimento de 
bebidas alcoólicas (PLS 
486/2018).

A matéria foi propos-
ta pela CPI dos Maus-Tra-
tos, encerrada em 2018. 
O relator, senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede
-AP), é favorável ao texto 
com emendas.

A CE pode votar ain-
da o projeto de lei que 
prevê novos critérios 
para o Programa Nacio-
nal de Apoio ao Trans-
porte Escolar (Pnate). 
O PL 3.479/2019,  do 
senador Jader Barbalho 
(MDB-PA), inclui novos 
parâmetros para o cál-
culo do programa. Entre 
eles, a distância a ser per-
corrida pelo transporte 
escolar dentro do muni-
cípio beneficiado, as ca-
racterísticas geográficas 
e demográficas de cada 
região e as diferenças do 
custo de transporte nos 
estados, no Distrito Fe-
deral e nos municípios. O 
parecer pela aprovação é 
do senador Eduardo Bra-
ga (MDB-AM).

Outro item na pauta 
é o projeto de lei com-
plementar, do senador 
Jorginho Mello (PL-SC). 
O PLP 182/2019 autoriza 
os estados e o Distrito Fe-
deral a criarem a loteria 
estadual de valorização 
da educação (Leve). O re-
lator, senador Flávio Arns 
(Podemos-PR), defende 
a aprovação da matéria 
com emendas.

Os senadores tam-
bém podem votar o PL 
6.030/2019, do senador 
Telmário Mota (Pros-RR), 
que autoriza a criação 
da Universidade Fede-
ral Indígena de Roraima 
(Ufirr). O relator, sena-
dor Veneziano Vital do 
Rêgo (MDB-PB), sugere a 
conversão da matéria em 
indicação ao presidente 
da República.

Senado quer 
menores fora  
dos bailes 
funks

A matéria foi 
proposta pela CPI 
dos Maus-Tratos, 

encerrada em 2018. 
O relator, senador 

Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), é 

favorável ao texto 
com emendas

28o Encontro de Iniciação Científica

UEPB debate investimentos em pesquisa
A valorização da ciên-

cia, comprometido com o 
desenvolvimento tecnoló-
gico, repúdio aos cortes de 
verbas destinadas à pes-
quisa, e homenagem ao pa-
trono da educação, Paulo 
Freire no ano do centená-
rio do educador. Com tema 
central “Ciência do Opri-
mido: Cenários do Brasil 
em Tempos de (des)Valo-
rização”, começou ontem a 
28ª edição do Encontro de 
Iniciação Científica (ENIC) 
da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB).

Promovido pela Pró
-Reitora de Pós-Graduação 
e Pesquisa (PRPGP) o ENIC 
trouxe para este ano um de-
bate sobre a importância 
do investimento na produ-
ção científica em tempos de 
corte de verbas e negacio-
nismo da ciência. Devido 
ao contexto da pandemia 
da Covid-19, o evento está 
sendo realizado em formato 
virtual, transmitido pelo ca-
nal Rede UEPB no YouTube.

Palestras, mesas-re-
dondas, apresentação de 

trabalhos científicos e mini-
cursos, marcam ENIC 2021 
que termina hoje.

A abertura oficial foi 
feita pelo pró-reitor de 
Pós-Graduação e Pesquisa, 
o professor Francisco Jaime 
Bezerra Mendonça Júnior, e 
pela reitora da UEPB, pro-
fessora Célia Regina Diniz, 
que deram as boas-vindas 
aos participantes, pales-
trantes e a toda a comuni-
dade universitária. 

A reitora destacou que 
o ENIC é uma grande opor-
tunidade para os estudan-
tes e pesquisadores se re-
unirem e compartilharem 
pesquisas e projetos. Ela 
apontou que acompanha 
o evento desde a segunda 
edição, além de destacar a 
relevância do encontro que 
chega aos 28 anos dando 
uma grande contribuição 
para o desenvolvimento da 
pesquisa.

 Sobre a temática es-
colhida para este ano, a 
reitora considerou o tema 
extremamente pertinente, 
quando se vivencia um pe-

ríodo difícil devido à pan-
demia, que tem provocado 
muitas perdas e sofrimen-
to. Célia Regina ainda en-
fatizou que neste momento 
em que o país precisa da 

ciência e de seus cientistas, 
presencia-se uma onda de 
movimentos contra a ciên-
cia e antivacina, que trazem 
consequências desastrosas 
para a humanidade.

“A desvalorização do 
conhecimento científico, 
com a falta de recursos 
e cortes no investimento 

público tem colocado em 
risco um grande número 
de projetos ligados ao de-
senvolvimento científico, 
tecnológico e de inovação 
em nosso país. No ano co-
memorativo do centenário 
de Paulo Freire é preciso 
que todos nós, pesquisado-
res e pesquisadoras, tenha-
mos a esperança do verbo 
esperançar”, destacou.

Em sua saudação aos 
participantes, o pró-reitor 
de Pós-Graduação e Pes-
quisa, professor Francisco 
Jaime, explicou que a organi-
zação do Encontro escolheu 
o tema este ano com base na 
obra “Pedagogia do Oprimi-
do”, como mais uma forma 
de homenagear o patrono da 
educação brasileira, Paulo 
Freire. Ele lembrou que a 
UEPB dedicou a esse céle-
bre e renomado educador, 
na medida em que faz uma 
analogia a um dos seus li-
vros mais importantes, lidos 
e citados no mundo inteiro.

“A analogia vai muito 
além do título, uma vez que 
as reflexões que se busca 

provocar nos remete à ideia 
e às evidências de como a 
ciência, a tecnologia e a ino-
vação são absolutamente in-
dissociáveis e essenciais para 
a vida das pessoas e para a 
sociedade. Além disso, elas 
contribuem para o processo 
de desalienação e liberdade, 
ao mesmo tempo em que são 
fundamentais para o desen-
volvimento econômico e so-
cial de uma nação”, explicou.

O professor Francisco 
Jaime destacou ainda que 
a UEPB, apesar de todas 
as dificuldades, continua 
cumprindo com o seu papel 
institucional, o de investir 
na formação de profissio-
nais de alto nível e com 
pensamento crítico. Como 
também transformando o 
espaço universitário em 
um ambiente plural e de 
resistência, incentivando a 
apresentação e a discussão 
de ideias com embasamen-
to científico, trazendo es-
perança e soluções para o 
desenvolvimento do nosso 
Estado em todas as áreas do 
conhecimento.

A desvalorização do 
conhecimento científico, com 
a falta de recursos e cortes 

no investimento público, tem 
colocado em risco um grande 
número de projetos ligados 

ao desenvolvimento 
científico, tecnológico e de 

inovação em nosso país 

As políticas públicas 
implantadas para mulheres 
na Paraíba foram destaques 
durante a audiência pública 
“21 Dias de Ativismo pelo 
fim da violência contra as 
mulheres”, promovida pela 
Comissão dos Direitos da 
Mulher, da Assembleia Le-
gislativa da Bahia (ALBA). 
A secretária da Mulher e da 
Diversidade Humana, Lídia 
Moura, participou do encon-
tro, juntamente com parla-
mentares, prefeitas, além de 
representantes do Ministé-
rio Público, Ronda Maria da 
Penha, policiais militar e ci-
vil, assim como das defenso-
rias públicas da Bahia.  

 O evento foi mediado 
pela presidente da Comissão 
dos Direitos da Mulher da As-
sembleia da Bahia, a deputada 
Olívia Santana (PC do B), para 
promover a troca de experiên-
cias exitosas entre estados no 
tocante às ações desenvolvi-
das para o enfrentamento da 
violência de gênero.  “A violên-
cia de gênero está presente em 
todas as classes sociais. Temos 
participado e promovido ações 
no sentido de buscar soluções 

para este problema, para que a 
sociedade evolua de modo que 
no futuro alcancemos a igual-
dade entre homens e mulhe-
res, sem casos de violência de 
gênero”, afirmou a deputada.

 Durante o evento, a se-
cretária Lídia Moura apre-
sentou o trabalho realizado 
pelo Programa Integrado 
Patrulha Maria da Penha e  
o funcionamento do aplica-
tivo SOS Mulher, do progra-
ma Mulher Protegida, exe-
cutado pela Secretaria de 
Segurança e Defesa Social 
em parceria com a Secreta-
ria da Mulher. O dispositivo 
de segurança é para mulhe-
res em situação de violên-
cia e, segundo ela, mais um 
recurso que ajuda mulheres 
com medidas protetivas a 
comunicarem situações de 
risco. 

 “Um celular, conecta-
do com o Centro de Ope-
rações da Polícia Militar, é 
entregue às mulheres sob 
proteção, possibilitando in-
formar a aproximação do 
agressor e a sua própria 
localização, a fim de impe-
dir ato lesivo. Junto com as 

ações da Patrulha Maria da 
Penha, avançamos em con-
junto, pois além da busca 
ativa das mulheres, elas 
não precisam de uma medi-
da protetiva deferida para 
acessar o programa”, disse 
Lídia Moura.

Muitos outros proje-
tos foram apresentados 

durante o encontro. Par-
ticiparam do evento a de-
legada da Polícia Civil e 
representante do Deam 
Camaçari, Laura Maria de 
Argôllo Campos; a dele-
gada de Polícia e titular 
da Deam Periperi, Iola de 
Assunção Nolasco Farias; 
a presidente da União Bra-

sileira de Mulheres (UBM), 
Juliana Campos, entre ou-
tros convidados, como a 
coordenadora do Núcleo 
de Promoção e Defesa dos 
Direitos da Mulher (Nu-
dem), do Estado do Amazo-
nas, Caroline da Silva Braz, 
que apresentou o projeto 
Órfãos do Feminicídio.

A secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, participou do encontro com parlamentares e prefeitas baianos

Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh), por meio da Gerência 
Executiva da Gestão do Traba-
lho, está realizando até sexta-
feira (17) o primeiro módulo 
do CapacitaPB + Suas. 

O curso é destinado aos 
trabalhadores do Sistema 
Único de Assistência Social 
(Suas), gestores e operado-
res do Controle Social, com 
a finalidade de promover o 

acesso permanente à infor-
mação, e, consequentemente, 
um aprimoramento na execu-
ção de serviços, programas 
e benefícios em âmbito mu-
nicipal, visando à melhoria 
no atendimento às famílias 
beneficiadas.

Nesta edição 2021/2022, 
serão ofertados 27 cursos de 
introdução e aperfeiçoamento. 
De acordo com a gerente execu-
tiva da Gestão do Trabalho, Vir-

gínia Helena Serrano, a realiza-
ção do CapacitaPB “representa 
a reafirmação do compromisso 
da atual gestão com a educação 
permanente dos trabalhadores 
do Sistema Único de Assistên-
cia Social (Suas) e o fortaleci-
mento do sistema no território 
paraibano”.

As aulas acontecem de 
forma remota, no período de 
dezembro/21 a junho/22, 
e cada curso disponibiliza-

rá 450 vagas, de modo que 
contemple todo o Estado. No 
curso iniciado nessa segunda-
feira, são abordados temas 
como: a Interface dos Servi-
ços, Programas, Projetos e 
Benefícios da Proteção Social 
Básica, e pretende contribuir 
para o aprimoramento das 
ações no âmbito do Progra-
ma de Atenção Integral à Fa-
mília(Paif), no que tange as 
atribuições da equipe de refe-

rência, de acordo com a NOB/
SUAS/RH destinado a coorde-
nações e equipes técnicas dos 
Cras, Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Víncu-
los, Programas Criança Feliz, 
Acessuas Trabalho.

Mais informações pode-
rão ser obtidas pelo telefo-
ne (83) 98654-3168 e pelos 
e-mails capacitapbsuas@
gmail.com ou gestaodotra-
balho.sedh@gmail.com

Estado capacita trabalhadores do Suas



Clubes paraibanos na Copinha acreditam que vão fazer bonito diante das grandes equipes do país

A FPF - Federação Pau-
lista de Futebol realizou na 
última segunda-feira (13) 
o sorteio de grupos da 52ª 
edição da Copa São Paulo 
de Futebol Júnior, principal 
torneio da categoria sub-20 
do país. Os representantes 
do futebol paraibano no 
torneio – Confiança e Des-
portiva Perilima, conhece-
ram seus adversários e as 
respectivas sedes onde irão 
ser disputados os jogos na 
primeira fase da competi-
ção. Ambas as equipes já 
avaliam os adversários e se 
preparam para a disputa na 
perspectiva de representar 
bem o futebol paraibano.

Confiança e Perilima 
serão, pelo segundo ano 
consecutivo, as equipes re-
presentantes paraibanas no 
torneio, chegam à Copa São 
Paulo por terem sido cam-
peão e vice do Campeonato 
Paraibano de Futebol sub-
19 2021 e carregam a expe-
riência de terem participado 
da última edição do torneio 
(Copa São Paulo de Futebol 
Junior) em 2019.

O Confiança estará ao 
lado de Francana-SP, Juven-
tude-RS e Ponte Preta-SP 
compondo o grupo 5, os jo-
gos da primeira fase serão 
disputados na cidade de 
Franca. Conhecidos os seus 
adversários. A diretoria do 
clube paraibano projeta uma 
boa participação no torneio 
em sua segunda vez como 
sendo um dos representan-
tes da Paraíba, a diretoria 
do “Bicho Papã”já articula a 
logística para a participação 
na edição de 2022.

O clube planeja viajar 
para o torneio com um elen-
co formado por 22 jovens 

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Confiança e Perilima apostam 
em sucesso na Copa São Paulo
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Copa do Brasil
O Atlético-MG deve conseguir hoje a tríplice coroa, 
levantando mais uma taça que se juntará à do 
Brasileirão e à do Campeonato Mineiro.  Página 23
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Esportes

Decisão tomada

Arthur Ferreira confirma volta ao SP Crystal

O atual diretor executi-
vo de futebol do Sport Lagoa 
Seca, Arthur Ferreira, já defi-
niu o seu futuro para a tem-
porada do futebol paraibano 
em 2022. À reportagem do 
Jornal A União, o diretor re-
velou que estará retornando 
à direção de futebol do São 
Paulo Crystal, clube que vai 
disputar a Primeira Divisão 
do Campeonato Paraibano 
de Futebol e o Brasileiro Sé-
rie D no próximo ano.

Nas temporadas 2020 
e 2021, Arthur desenvolveu 
trabalho no SP Crystal, subs-
tituindo Eduardo Araújo, 
que faleceu vítima de Covid 
19, no primeiro semestre de 
2020. Ele retornou ao Sport 
LS durante a disputa da Se-
gunda Divisão do Paraibano. 
Conseguiu êxito nas duas 
equipes, levou o SP Crystal 

para disputa da Série D do 
Brasileiro este ano e garan-
tiu o acesso do Sport LS para 
a Primeira Divisão do   Parai-
bano 2022. 

De volta ao SP Crystal, 
o diretor executivo explicou 
os motivos da escolha pelo 
“Carcará” e confirmou que 
já havia tido um acerto com 
a diretoria do Sport LS pela 
tomada da decisão. “Antes 
de assumirmos os trabalhos 
frente ao Sport LS, já tínha-
mos conseguido objetivos 
com o SP Crystal que foi o 
acesso do time para a dispu-
ta do Brasileiro da Série D. 
No segundo semestre des-
te ano, iniciamos o projeto 
de recolocar o Sport LS na 
elite do futebol paraibano e 
conseguimos. Mas, indepen-
dentemente do resultado, 
sempre deixei claro para a 
diretoria e o clube o meu 
retorno para o SP Crystal”, 
comentou.

Tomada a decisão, Ar-
thur já trabalha junto à di-
retoria do SP Crystal no 
planejamento do clube na 
montagem do elenco, vi-
sando a disputa do certame 
estadual do ano que vem. 
Segundo o diretor, parte dos 
jogadores que disputaram a 
Segunda Divisão do Paraiba-
no pelo Sport LS serão apro-
veitados no elenco principal 
do clube em 2022.

“Um dos objetivos do SP 
Crystal é aproveitar alguns 
dos jogadores que foram uti-
lizados no Sport LS na dis-
puta da Segunda Divisão do 
paraibano e, evidentemen-
te, buscar outras opções no 
mercado. Estamos em fase 
de conclusão de orçamento 
com alguns patrocinadores 
para podermos anunciar, 
a partir da próxima sema-
na, o nome dos primeiros 
jogadores contratados. Em 
2022, teremos um calendá-

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Foto: Divulgação

Arthur Ferreira espera um São Paulo Crystal bem mais forte em 2022

rio completo, nossa meta é 
de formar uma equipe com-
petitiva, ao ponto de estar-
mos brigando pela parte de 
cima da tabela, e ao mesmo 
tempo, buscar qualificação 
para outras competições”, 
finalizou.

A diretoria do SP Cristal 
pretende anunciar os pri-
meiros reforços a partir da 
próxima semana, apresentar 
o elenco no dia 3 de janeiro 
e dá o início ao trabalho de 

pré-temporada no Centro de 
Treinamento Engenho São 
Paulo, em Cruz do Espírito 
Santo. No campeonato es-
tadual de 2022, o Carcará 
está no grupo A ao lado de 
Atlético de Cajazeiras, Auto 
Esporte, Botafogo e Sousa; 

vai disputar seus confrontos 
com adversários do grupo B 
– CSP, Campinense, Nacional 
de Patos, Sport LS e Treze. 
Sua estreia está agendada 
para 9 de fevereiro contra o 
Botafogo, no Estádio Almei-
dão, em João Pessoa.

Confiança e Perilima já 
são experientes e, por 

isso, acreditam que vão 
surpreender em SP

Otimismo

No segundo semestre, 
iniciamos o projeto de 

colocar o Sport LS na elite 
do futebol paraibano e 

conseguimos! Mas, 
independentemente do 
resultado, voltaria para 

o SP Crystal 

frentamos o atual campeão 
(Internacional). 

“Temos a experiência 
de ter participado da última 
edição e teremos mais uma 
oportunidade desafiadora. 
Vamos formar o elenco com 
22 jovens que irão disputar 
a competição. Sabemos de 
nossas limitações técnicas, 
as condições de trabalho no 
futebol de base na Paraíba 
não oferecem a oportunidade 
de disputarmos de igual para 
igual com grandes equipes. 
Mas nada nos tira a autoes-
tima e nosso desejo de fazer 

uma boa campanha na com-
petição”, comentou o presi-
dente Wilson Nascimento.

Por sua vez, a Perilima 
vai lutar pela vaga à segun-
da fase do torneio no grupo 
21, tendo como adversários 
o São Caetano – SP, São Paulo 
– SP e CSE – AL, com as par-
tidas da primeira fase sendo 
disputadas na cidade de São 
Caetano. Mesmo com dois ad-
versários difíceis no grupo, a 
“Águia” pensa alto. De acordo 
com o superintendente de fu-
tebol do vice-campeão parai-
bano Sub-19, Mizael Costa, a 

expectativa é de que o clube 
consiga garantir o acesso à 
segunda fase da competição.

“Vamos disputar a vaga 
com grandes adversários 
dentro de nosso grupo. So-
mos um grupo formador de 
atletas, há quatro meses que 
formamos um grupo de joga-
dores voltados para essa dis-
puta. Nosso elenco é formado 
por uma comissão experien-
te e por atletas monitorados 
pelo nosso clube. A expecta-
tiva é de que como represen-
tante da Paraíba, trazer o me-
lhor retrospecto de um clube 

do Estado, fazer história da 
competição”, comentou.

O planejamento das 
equipes paraibanas para a 
viagem ao estado de São Pau-
lo só será definido após a di-
vulgação oficial com o calen-
dário de datas dos jogos que 
serão disputados de 2 a 25 
de janeiro. Serão 32 grupos 
de quatro clubes cada, es-
palhados pela capital e pelo 
interior do Estado. Ao todo, 
128 equipes disputarão a Co-
pinha, que não foi realizada 
no ano passado em função da 
pandemia de Covid-19.

atletas. “Todo e qual grupo 
do torneio será sempre di-
fícil, na última edição en-

Foto:Divulgação

Confiança e Perilima vão defender a 
Paraíba, pela segunda vez seguida, 
na Copa São Paulo de Futebol Juniores



Wellington Faustino assumiu o cargo prometendo incorporar outras modalidades esportivas em 2022

A Liga Metropolitana de 
Futsal tem um novo vice-pre-
sidente. Wellington Faustino 
de Sousa Júnior, de 29 anos, 
que já trabalhou na Direto-
ria de Comunicação da Liga, 
ocupa desde o último sába-
do, 11, nova função onde terá 
mais autonomia para contri-
buir com o crescimento da 
modalidade na Paraíba.

“Como vice-presidente 
vai ser mais fácil para tra-
balhar em outras frentes da 
Liga”, afirmou o entrevistado 
que foi responsável por criar 
o Departamento de Comu-
nicação do grupo, em 2020, 
e já comemora um feito que 
irá impulsionar ainda mais 

o esporte no estado. “Recen-
temente consegui a chancela 
da Liga Paraibana de Hande-
bol e o objetivo é virarmos 
uma Liga Metropolitana es-

portiva, com a possibilidade 
de realizarmos campeonatos 
de diversos esportes”. 

Sobre os desafios a se-
rem enfrentados, ao lado 
do presidente Francielton 
Vieira, Wellington Faustino 
disse estar preparado, o foco 
é seguir levantando a ban-
deira do futsal paraibano. 
“O maior desafio é conti-
nuar fazendo o trabalho que 
a gente vem fazendo, dando 
a visibilidade que o esporte 
merece”. e nesse contexto o 
investimento em comunica-
ção foi essencial. Foi a partir 
da visibilidade conquistada 
junto à imprensa e através 
das redes sociais que a Liga 
saiu do amadorismo. “Abriu 
portas e apresentou a Liga 
à Paraíba. Inclusive temos 

jogadores que saíram da Liga 
e foram jogar em clubes do 
Brasil e de fora”. 

O investimento no futsal 
feminino é outra premissa 
para o recém-empossado vi-
ce-presidente. “Desejo dar 
visibilidade para o futsal fe-
minino, com o mesmo in-
vestimento que damos para 
o masculino. Valorizar e in-
centivar a prática entre as 
meninas que jogam demais”. 
e para 2022 já tem campeo-
nato da Primeira Divisão da 
Liga Metropolitana Feminina, 
além da Primeira e Segunda 
Divisão da Masculina, segun-
do adiantou o entrevistado.

Wellington Faustino
A trajetória de Wel-

lington Faustino  na área 

teve início ainda em 2016 
quando cursava o último 
ano em Relações Públicas 
na Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) e come-
çou a exercer a função de 
assessor de imprensa do 
CSP para, em seguida, ser 
o responsável pela criação 
do Departamento de Comu-
nicação do Tigre da capital. 

em 2018 ingressou na 
Liga Metropolitana e, já no 
primeiro ano da competi-
ção, o torneio lotou o Giná-
sio “O Ronaldão”, principal 
arena de João Pessoa. em 
2020, através do convite de 
Francielton Vieira, Welling-
ton assumiu a comunicação 
da competição. Desde en-
tão, de forma orgânica, tem 
se visto um crescimento 

vertiginoso da competição 
nas redes sociais. “Conse-
guimos apresentar a co-
municação como um inves-
timento e não um gasto”, 
pontuou o vice-presidente. 

Hoje o perfil da Liga, 
que tinha 2 mil seguidores, 
já conta com mais de 8,7 
mil. No YouTube, o canal 
da Liga Metropolitana já 
bateu a marca dos 2 mil 
inscritos e conta com mé-
dia de visualizações supe-
rior aos 2,5 mil especta-
dores, só em 2020. A Liga 
Metropolitana chegou a 
marca de mil pessoas as-
sistindo as transmissões 
de forma simultânea, além 
de mais de oito mil espec-
tadores,  um recorde no 
futsal paraibano.

Liga Metropolitana de Futsal  
ganha novo vice-presidente
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Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Welington Faustino quer ampliar 
a Liga Metropolitana e realizar 

grandes campeonatos
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Atletas da Paraíba vão representar o Brasil na 
Copa América de Handebol Master, em abril

Oito atletas de handebol mas-
ter da Paraíba que jogam no Jampa 
Hand (@jampahand), time formado 
há oito anos, foram convocadas para 
a seleção que representará o Brasil 
na Copa América de Handball Mas-
ter 2022. O evento será realizado no 
início do mês de abril nas cidades de 
Vinã Del Mar e Valparaíso, no Chile. 
O convite às jogadoras se deu após 
a etapa pessoense do Brasil Master 
Cup que aconteceu em novembro. 
Times de várias cidades do país par-
ticiparam da copa que selecionou as 
melhores da modalidade. 

Da Paraíba foram chamadas 
Salete Vieira, Natália Cavalcanti, 
Deyriane Dias e Rozana Passos para 
defender o time brasileiro de 35+; 

Ana Karla Torres, Viviane Gomes e 
Weruska Medeiros no 40+ e Josenil-
da Bezerra, que vai defender a equipe 
cujas jogadoras têm mais de 50 anos. 
Convite feito, cabe agora às atletas 
correrem atrás do valor necessário 
para arcar com as passagens, hospe-
dagem e alimentação. “Infelizmente 
o evento não arca com nada e muitas 
atletas já estão pensando maneiras 
de como conquistar o valor neces-
sário”, pontua a presidente do Jampa 
Hand, Andréa Oliveira, que completa. 
“eu pretendo correr atrás de realizar 
como se fosse meu sonho”. 

Desejo que pulsa também no co-
ração da veterana Josenilda Bezerra. 
Aos 50 anos a atleta, que começou no 
handebol ainda criança, confessa que 
nunca teve a oportunidade de jogar 
fora do país, apesar de ter conquis-
tado medalhas e troféus em diversos 

eventos nacionais, sendo inclusive 
campeã brasileira. “essa é uma opor-
tunidade que eu estou tendo e que eu 
espero conseguir realizar. Jogo hande-
bol desde os 10 anos de idade e sou 
apaixonada pelo esporte”.

É preciso ter fôlego e  disposi-
ção para enfrentar as melhores atle-
tas master das Américas. “e eu digo, 
pode colocar Nilda para jogar com 
atletas de 30 anos, que ela dá um 
show”, destaca a presidente do Jampa 
Hand. A Copa América de Handball 
Master 2022, que deveria acontecer 
entre os dias 2 e 6 de fevereiro, foi 
remarcada para o mês de abril, ainda 
sem data definida.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

As oito atletas paraibanas convocadas 
para a competição internacional no 

Chile são todas do clube Jampahand

Foto: Divulgação/Instagram

 Recentemente, 
consegui a chancela da 

Liga Paraibana de 
Handebol e o objetivo é 

virarmos uma Liga 
Metropolitana Esportiva, 

com a possibilidade 
de realizarmos 
campeonatos de 

diversos esportes 
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Atlético-MG enfrenta o Athletico Paranaense com enorme vantagem na segunda e decisiva partida do ano

A temporada do fute-
bol profissional masculino 
termina hoje com a deci-
são da Copa do Brasil entre 
o Ahtletico Paranaense e o 
Atlético-MG. A partida está 
programada para as 21h30, 
na Arena da Baixada em 
Curitiba. Este será o segundo 
e decisivo jogo entre as duas 
equipes. Na primeira parti-
da, disputada no último do-
mingo, no Mineirão, em Belo 
Horizonte, o Galo goleou o 
Furacão por 4 a 0. Com o re-
sultado, o time mineiro pode 
perder até por três gols de 
diferença que será campeão. 
Para a equipe paranaense, 
só interessa uma vitória por 
quatro gols de diferença para 
levar a decisão para os pênal-
tis, ou por cinco gols para ser 
campeão de forma direta.

No Atlético Mineiro, 
apesar da larga vantagem, 
não há clima de já ganhou. O 
técnico Cuca já passou para 
os jogadores, que tudo pode 
acontecer no futebol e que o 
time tem que entrar em cam-
po como se estivesse zero a 
zero. A mesma coisa pensa o 
atacante Keno, que tem sido 
um dos destaques da equipe 
nos últimos jogos, marcando 
gols decisivos.

 “É uma vantagem boa. 
A gente entrou em casa para 
ganhar, pois sabia que jogar 
lá contra o Athletico-PR é 

difícil, campo sintético, um 
treinador muito inteligen-
te…”, advertiu Keno. “(O time) 
Fez boa vantagem, mas não 
tem nada ganho. É decisão, 
jogo de guerra e temos de 

entrar com toda disposição 
como entramos no Mineirão”.

O técnico Cuca não po-
derá contar com o zaguei-
ro Nathan, que já atuou na 
competição pelo Atlético-GO. 

O atacante Diego Costa tam-
bém não deverá jogar. Ele so-
freu uma contusão na coxa, 
no primeiro jogo, e deixou 
o campo ainda no primeiro 
tempo. O atleta nem viajou 

para Curitiba com o resto do 
elenco, ficou fazendo trata-
mento em Belo Horizonte. 
Existe uma pequena pos-
sibilidade dele só ir para a 
capital paranaense, algumas 

horas antes da partida. Se 
ele não puder jogar, o chileno 
Vargas, que entrou no lugar 
dele no Mineirão e fez dois 
gols, será o escalado. Já o 
zagueiro Réver, que estava 
entregue ao departamento 
médico, está liberado e via-
jou com a delegação. A sua 
escalação como titular ainda 
não está confirmada.

A provável escalação 
do Galo será Everson; Ma-
riano, Igor Rabello, Alonso 
e Guilherme Arana; Allan, 
Jair e Zaracho; Hulk, Vargas 
e Keno.

No Athletico Paranaen-
se, o clima é de tristeza após 
a goleada sofrida no Minei-
rão. A equipe jogou muito 
mal e até mesmo o técnico 
Alberto Villarim não acredita 
em um milagre de golear o 
campeão brasileiro.

 “Lógico que temos que 
ser realistas, que é muito di-
fícil nós revertermos na Are-
na. Temos que tentar vencer 
sim, utilizar a força da nossa 
casa, para que a gente ganhe 
lá, sim, para fazer uma outra 
grande partida dentro da 
Arena”, disse Valentim.

Além da necessidade de 
devolver uma goleada, o téc-
nico ainda não poderá contar 
com o zagueiro Thiago Hele-
no, um dos líderes do elenco, 
que vai ter de cumprir sus-
pensão. Em compensação, o 
lateral-direito Khellven esta-
rá à disposição para disputar 
a partida decisiva.

Copa do Brasil deve ser a 
próxima conquista de Hulk
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Ascom/Atlético-MG

Em grande fase, o paraibano Hulk 
(o 2º da esq. p/ dir.) é a esperança 
de gol do Galo, hoje, em Curitiba, 
na final da Copa do Brasil 2021

Corinthians

Timão quer grande nome no 
ataque para atrair patrocínio

Mesmo com muitas dí-
vidas, o Corinthians está 
tentando trazer um ata-
cante de grande nome para 
montar uma estratégia de 
marketing que possa tra-
zer mais recursos para o 
clube. O preferido da di-
retoria é o uruguaio Edin-
son Cavani, que é atleta 
do Machester United, mas 
não existe nada ainda de 
concreto, apenas o desejo 
do clube 

O  o b j e t ivo  d o  C o -
rinthians nesta janela de 
transferências é fazer ba-
rulho no mercado e contra-
tar um nome de peso, que 
traga repercussão nacional 
e internacional. Garantido 
na Copa Libertadores do 
ano que vem, o clube quer 
montar um elenco estrela-
do, conquistar espaço de 
mídia e valorizar as pro-
priedades de sua camisa. A 
tática tem sido adotada pela 
atual gestão desde o se-
gundo semestre deste ano, 
quando - mesmo encarando 
dívidas - acertou com Wil-
lian, Renato Augusto, Roger 
Guedes e Giuliano.

É com essa premissa 
que o clube busca um cen-
troavante para o elenco 
comandado por Sylvinho. 
A primeira tentativa foi em 
cima de Anderson Talisca, 
atualmente no Al-Nassr, 
da Arábia Saudita. No pas-

sado, o atacante deixou 
claro seu desejo em vestir 
a camisa do Corinthians — 
informação que motivou 
a diretoria a sondar seu 
empresário.

No entanto, Al-Nas-
sr quitou as pendências 
que tinha com o brasileiro 
e, com isso, o Alvinegro 
apenas conseguiria tirá-lo 
do futebol asiático caso 
pagasse os 8 milhões de 
euros investidos (R$ 50,8 
milhões na cotação atual) 
pelos sauditas. Portanto, 
o interesse em Talisca foi 
inviabilizado.

Por esse motivo Ca-
vani é a bola da vez, mas 
o cenário não é muito fa-
vorável ao clube do Par-
que São Jorge, por diversos 

motivos: 1) o salário de 
Cavani é astronômico para 
os padrões brasileiros; 2) 
o Alvinegro encara a con-
corrência de clubes euro-
peus; 3) o centroavante 
não demonstra desejo de 
retornar ao futebol sul-a-
mericano e, mesmo que 
optasse por isso, São Paulo 
não é o local mais atraente 
para o uruguaio.

Se as negociações não 
avançarem, o clube não 
mudará seu foco de con-
tratar um nome de peso, 
que possa engajar os tor-
cedores nas redes sociais, 
alavancar a venda de pro-
dutos e ingressos para os 
jogos na Neo Química Are-
na, e alcançar repercussão 
fora do país.

O atacante uruguaio Cavani é o sonho do Corinthians para 2022

Foto: Divulgação

Da redação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Fluminense investe pesado 
para a Copa Libertadores

Após conseguir a classi-
ficação para a Libertadores 
de 2022, o Fluminense co-
meçou a investir para formar 
um elenco forte. O primeiro 
contratado, e já apresentado 
oficialmente, foi o volante 
Felipe Melo, ex-Palmeiras, de 
38 anos. O jogador que é cria 
do Flamengo, passou muitos 
anos na Europa e voltou ao 
Brasil para jogar no Palmei-
ras, agora está feliz em jogar 
outra vez no Rio de Janeiro. 
Na apresentação, o cão de 
guarda, como foi carinhosa-
mente chamado pelos trico-
lores, prometeu muita raça 
para conquistar o título da 
competição continental.

“Eu sou um cara leal a 
quem é leal comigo, a quem 
me dá oportunidade. Então, 
a minha lealdade é total ao 

Fluminense, um clube que 
me abriu as portas e isso 
para mim não tem preço. 
Poder chegar a um clube de 
tamanha grandeza como é o 
Fluminense e gerar expec-
tativa é muito importante, 
motivo de muito orgulho”, 
disse Felipe Melo ao site ofi-
cial do Flu.

Depois de Felipe Melo, o 
Fluminense também acertou 
com outro reforço para 2022. 
Trata-se do lateral-esquerdo 
Mario Pineida, do Barcelona 
de Guayaquil. O equatoriano 
é esperado no Rio de Janeiro 
na próxima semana para rea-
lizar exames médicos e assi-
nar contrato por empréstimo 
de um ano, mas com opção 
de compra fixada.

O clube continua no 
mercado e o próximo atleta 
a ser contratado poderá ser 
o atacante William Bigode, 
de 35 anos, que hoje está no 

Palmeiras. O futuro do atleta 
no Verdão está indefinido 
e o Fluminense aproveita 
o momento para dar uma 
investida.

Outro jogador que pas-
sou a ser um sonho do clube 
é o meia-atacante Ricardo 
Goulard, de 30 anos. Ele esta-
va no Guangzhou Evergrande 
da China e agora está livre 
no mercado. Porém, o trico-
lor carioca tem uma concor-
rência forte do Besiktas, da 
Turquia.

Além desses dois joga-
dores, sabe-se que o clube 
está negociando com o ata-
cante argentino Cano, de 33 
anos, que estava no Vasco 
e com Gilberto, de 32 anos, 
jogador do Bahia, além do 
zagueiro David Duarte, de 
26 anos, que não renovou o 
contrato com o Goiás, clube 
que ele defendeu na Série B 
deste ano.
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O volante Felipe 
Melo foi o primeiro 
reforço anunciado 
oficialmente pelo 
Fluminense 
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Símbolo e pioneiro no ramo das animações, Walt Disney morreu 
há 55 anos, deixando um vasto legado no mundo dos desenhos

“Pai do Mickey” 
permanece ícone 

da cultura popular

Recordista de maior número de 
indicações ao Oscar (num total de 59, 
vencendo 22 deles), além de ter ga-
nhado outros quatro Oscar Honorá-
rio, Walt Disney morreu aos 65 anos, 
em 15 de dezembro de 1966 (há 55 
anos), em decorrência de um avan-

çado câncer de pulmão. Seu corpo 
foi cremado dois dias depois e suas 
cinzas foram enterradas no Forest 
Lawn Memorial Park, em Glendale, 
Califórnia, nos Estados Unidos.

Walter Elias Disney nasceu em 
Chicago, nos Estados Unidos, a 5 
de dezembro de 1901. Foi um pro-
dutor cinematográfico, cineasta, 

diretor, roteirista, dublador, ani-
mador, empreendedor, filantropo 
e cofundador da The Walt Disney 
Company.

Tornou-se famoso por seu pio-
neirismo no ramo das animações 
com a Disney, tendo produzido o 
primeiro longa-metragem de ani-
mação, ‘Branca de Neve e os Sete 

Anões’ (1937), e pelos seus perso-
nagens de desenho animado, como 
Mickey e Pato Donald. Ele também 
é o idealizador dos parques temá-
ticos sediados nos Estados Unidos: 
Disneylândia e Walt Disney World 
Resort. Ao longo da sua vida foi um 
símbolo da indústria da animação e 
um ícone da cultura popular.

Ao morrer, em Los Angeles, na 
Califórnia, ele também deixou um 
vasto legado: uma universidade (Ca-
lifornia Institute of the Arts – Ca-
lArts), numerosos curtas, documen-
tários e filmes produzidos durante a 
sua vida; e a Walt Disney Company é 
hoje um dos maiores conglomerados 
de entretenimento do mundo.

1500 — Pero Vaz de Caminha, escritor português
1944 — Glenn Miller, músico de jazz norte-americano
1966 — Walt Disney, 
desenhista e empresário norte-americano
2006 — Clay Regazzoni, automobilista suíço
2007 — Ryan Gracie, lutador brasileiro de jiu-jitsu
1920 — Francisco de Salles Meira e Sá, 
magistrado e político (PB)
2020 — Vilma de Lourdes Torres Soares Boulitreau, 
médica (PB)
2020 — José Péricles Rodrigues Neves (Pepé), 
médico radiologista (PB)
2020 — Orlando Duarte, jornalista esportivo brasileiro

Mortes na História

Obituário

Verónica Forqué
13/12/2021 – Aos 66 anos, em Madri, na 
Espanha, encontrada morta em casa. Atriz 
espanhola que, entre outros diretores, 
trabalhou com Pedro Almodóvar. Era filha 
do diretor José María Forqué e nasceu na 
capital espanhola em 1955. Começou no 
cinema trabalhando nos filmes do pai, no início dos anos de 
1970. Recebeu quatro vezes os Prêmios Goya, considerado o 
Oscar espanhol, incluindo o de melhor atriz pelo seu papel 
em ‘Kika’, de 1993, de Almodóvar.

Foto: Jorge Guerrero

Michael Nesmith
10/12/2021 – Aos 78 anos, de cau-
sas naturais. Cantor do The Monkees, 
ídolos dos adolescentes na década de 
1960. Também era o guitarrista da 
banda cult norte-americana, formada 
por Nesmith, Dolenz, o vocalista Davy 
Jones, que morreu em 2012, e o baixista Peter Tork, que 
morreu em 2019. A banda foi formada originalmente em 
1965 como uma boy band para um programa de tele-
visão. Com seus sucessos ‘I’m a Believer’, ‘Last Train to 
Clarksville’ e ‘Little Bit Me, Little Bit You’, eles também 
fizeram sucesso fora da tevê.

Foto: Reprodução

Mateus Piffer
9/12/2021 – Aos 19 anos, vítima de câncer 
no joelho que se espalhou pelo corpo. Joga-
dor, ex-meia da base de times como Amparo 
(SP), Ponte Preta (SP), São Paulo (SP) e 
Joinville (SC). Nasceu em Pedreira, interior 
de São Paulo, em 28 de abril de 2002.

Foto: Divulgação

Aforismo
“A morte é a união da alma 

e do corpo, dos quais a 
consciência, o estado 

de alerta e o sofrimento 
são a desunião.”

(Paul Valery)
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CONTATOS 

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

Da Redação

Monarco (Hildemar Diniz)
11/12/2021 – Aos 88 anos, no Rio 
de Janeiro (RJ). Presidente de honra 
da Portela e símbolo do samba. Era 
o mais antigo integrante da Velha 
Guarda da escola de samba com sede 
em Madureira. Emplacou seu primeiro 
disco em 1976, que contou com a participação de Paulo 
da Portela, com canções emblemáticas, como ‘Glórias do 
Samba’, ‘O Quitandeiro’ e ‘Lenço’.

Foto: Felipe Panfili

Vicente Fernandez
12/12/2021 – Aos 81 anos, em Gua-
dalajara, no México, após cinco meses 
de internação devido a uma queda em 
sua fazenda. Cantor mexicano, astro 
da música latina. Nascido em 17 de fe-
vereiro de 1940, em Huentitán el Alto 
(Jalisco), faz parte da memória coletiva mexicana com 
canções como ‘Por tu maldito amor’ e ‘Volver, volver’. Em 

Foto: NBC

Vera Maria Monteiro
9/12/2021 – Aos 73 anos, no Rio de Janeiro 
(RJ), em decorrência de um enfisema 
pulmonar. Atriz atuou em ‘Desalma’, ‘Geral.
com’, no sucesso ‘Êta Mundo Bom’ e no por-
tal de humor da internet ‘Porta dos Fundos’.

Foto: Reprodução

Demaryius Thomas
9/12/2021 – Aos 33 anos, em Roswell, na 
Geórgia, Estados Unidos, de causa desco-
nhecida. Ex-wide receiver da NFL (liga de 
futebol americano. Foi encontrado morto 
pela polícia em sua casa. Cinco vezes 
convocado para o Pro Bowl, jogou por 
New York Jets e Houston Texans, mas fez história no Denver 
Broncos, onde atuou por nove temporadas e foi campeão 
do Super Bowl 50, na temporada de 2015. Chegou a passar 
pelo New England Patriots, mas deixou a equipe antes de 
estrear oficialmente.

Foto: Reprodução

Antoninho Lopes
10/12/2021 – Aos 77 anos, em Brasília 
(DF), de falência múltipla de órgãos. De-
sembargador aposentado do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 
(TJDFT). Ficou no TJDFT por 24 anos.

Foto: Metrópoles

Vanessa Stella
10/12/2021 – Aos 50 anos, em Porto 
Alegre (RS), de câncer. Foi Miss Sinop 
(MT) e Miss Mato Grosso, em 1989.

Foto: Divulgação

Empresário norte-americano foi 
o idealizador da Disneylândia e 

do Walt Disney World Resort

mais de cinco décadas de carreira, sua música acompanhou 
várias gerações dentro e fora do México em todos os tipos de 
festas. Ganhou vários prêmios e reconhecimentos, incluindo 
três Grammys e nove Grammys Latinos.

Manuel Martínez Santana (Manolo)
11/12/2021 – Aos 83 anos, em Marbella, 
na Espanha, de causa não divulgada. Era 
considerado um dos maiores tenistas 
e destaque nos anos de 1960. Atingiu 
o topo do ranking mundial da moda-
lidade e ganhou quatro Grand Slam: 
Roland Garros (1961/1964), US Open (1965) e Wimble-

Foto: Istoé

don (1966), além de mais um Roland Garros em duplas 
(1963). Ainda foi medalha de ouro na modalidade na 
Olimpíada do México de 1968.

Robson Aldir
11/12/2021 – Aos 53 anos, no Rio de Ja-
neiro, após um infarto. Jornalista e radia-
lista que teve passagens pela Rádio Globo, 
onde apresentou o ‘Botequim da Globo’ e 
idealizou o projeto ‘Samba Amigo’, e pela 
CBN. Até março deste ano, trabalhava na 
Rádio Roquette Pinto.

Foto: Facebook

Sérgio Sérvulo da Cunha
11/12/2021 – Aos 86 anos, em Santos 
(SP), em decorrência de um AVC. Advo-
gado e professor de Direito e de Filosofia. 
Nascido em Santos, foi autor de mais de 20 
livros e vice-prefeito da cidade no man-
dato de Telma de Souza (PT), entre 1989 
e 1992, onde chegou a assumir a Secretaria de Assuntos 
Jurídicos da cidade. Também foi procurador do Estado de 
São Paulo. Em 1992, foi advogado de acusação no processo 
de impeachment contra o então presidente Fernando Collor.

Foto: Consultor Jurídico

Zafira da Silva de Almeida
11/12/2021 – Aos 54 anos, vítima de cân-
cer. Professora e pesquisadora maranhen-
se natural de Imperatriz. Tinha destaque 
no ramo da pesquisa acadêmica no Mara-
nhão. Foi graduada em Ciências Biológicas 
pela Universidade Estadual do Maranhão 
(Uema), mestre em Oceanografia pela Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) e doutora em Zoologia pela Univer-
sidade Federal do Pará (UFPA). Na Uema, foi fundadora e 
diretora do Curso de Ciências Biológicas do Cecen e coorde-
nou o Curso de Especialização em Educação Ambiental. Era 
membro efetiva da Academia Maranhense de Ciências.

Foto: Arquivo Pessoal

Marcus Túlio Sartorato
12/12/2021 – Aos 74 anos, em Florianó-
polis (SC), por complicações da Covid-19. 
Desembargador do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina (TJSC). Era natural da 
capital catarinense e ingressou na magis-
tratura em 1980. Foi promovido a desem-
bargador em 2002, vice-presidente e corregedor do Tribunal 
Regional Eleitoral no estado (TRE-SC) e atualmente estava 
na 3ª Câmara de Direito Civil.

Foto: Reprodução

Ernesto Zarzur
12/12/2021 – Aos 87 anos, de causas na-
turais. Fundador e presidente do Conselho 
de Administração da incorporadora EzTec 
(EZTC3). Começou a vida profissional como 
corretor de imóveis. Em 1967, fundou a Vila-
mar Veículos SA, revendedora da GM, antes de 
fundar a EzTec junto com seus dois filhos mais velhos, em 1979.

Foto: Reprodução
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00070/2019, em 30.12.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa MENDES & FERREIRA CONSTRU-

ÇÕES LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Implantação de melhorias sanitária domiciliares – MSD, construção de 

50 cisternas domiciliares, em diversas localidades no município de Aguiar, atendendo ao Convênio 
nº 0673/2017. 

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Prazo 
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 14 de Dezembro de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RESULTADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00005/2021
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 

rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Município de 
Alcantil – PB. PROPONENTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA 
- Valor: R$ 84.740,00. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. 

Alcantil - PB, 10 de Dezembro de 2021
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00005/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00005/2021, que objetiva: Aquisição 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Município de Alcantil – PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COOPERATIVA MISTA DOS 
PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA - R$ 84.740,00.

Alcantil - PB, 13 de Dezembro de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Município 
de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E 
ESPORTES 12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) 
12.361.1005.2010 – MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR 12.365.1005.2013 
– DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25148/2021 - 14.12.21 
- COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAI-
BA - R$ 84.740,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2021
A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 13:30 hs do dia 16 de 

Dezembro de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00057/2021, que objetiva: Locação de impressoras com 03 (três) recargas por mês, incluindo 
cobertura de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de todas 
as peças, partes, componentes corretivos, insumos e todo material necessário ao regular funcio-
namento, para atender as necessidades desta Municipalidade. Justificativa: Razões de interesse 
público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço 
- Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licita-
caoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 14 de Dezembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
O Pregoeiro Oficial comunica a suspensão do Pregão Eletrônico nº 00048/2021, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO–X FIXO DIGITAL, PARA COMPOR O HOSPITAL MUNICI-
PAL DE ARARA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no seguinte endereço - Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB. Telefone: (083) 
3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 14 de Dezembro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: SAN MARINO ONIBUS LTDA - R$ 774.360,00.

Araruna - PB, 14 de dezembro de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: 
Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção e execução 
dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem na Aldeia São Miguel, localizada 
no Município de Baia da traição – PB, conforme Termo de Referência e Contrato de Repasse nº 
1074074–09/2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: R F ENGENHARIA EIRELI - R$ 347.451,08.

Baia da Traição - PB, 14 de Dezembro de 2021
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção e 
execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem na Aldeia São Miguel, 
localizada no Município de Baia da traição – PB, conforme Termo de Referência e Contrato de 
Repasse nº 1074074–09/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. DOTA-
ÇÃO: RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 907697 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1074074–09/2020 
– MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BAIA DA 
TRAIÇÃO: 02.060 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA–ESTRUTURA E DESENV. URBANO; 15 
451 0025 1016 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS; 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: até 14/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição 
e: CT Nº 00199/2021 - 14.12.21 - R F ENGENHARIA EIRELI - R$ 347.451,08.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.013/2021

INSTRUMENTO: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.013/2021– PMBV
OBJETIVO: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS 

DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021 – PMBV
VALOR DO CONTRATO: Fica alterada a CLÁUSULA PRIMEIRA, que trata do valor unitário 

do contrato nº 01.013/2021, vinculado ao Pregão Presencial nº 0001/2021, que sofrerá a revisão 
do preço dos itens 01, 02 e 03 do contrato original, razão pela qual o valor do item 01 do contrato 
passará de R$ 5,94 para R$ 6,32 (seis reais e trinta e dois centavos), referente a manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro que sofrerá um acréscimo no item de 6,39%, o item 02 do contrato 
passará de R$ 4,87 para R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), referente a manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro que sofrerá um acréscimo no item de 12,93% e o item 03 do contrato 
passará de R$ 4,63 para R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos), referente a manutenção do equilíbrio 
econômico financeiro que sofrerá um acréscimo de 12,31%.

VALOR DO CONTRATO: Fica alterada a CLÁUSULA SEGUNDA, que trata do valor total do 
contrato nº 01.013/2021 para acrescentar R$ 26.615,67 (vinte e seis mil seiscentos e quinze reais 
e sessenta e sete centavos), passando o contrato atualizado de R$ 948.084,71 (novecentos e 
quarenta e oito mil oitenta e quatro reais e setenta e um centavos) para R$ 974.700,38 (novecentos 
e setenta e quatro mil setecentos reais e trinta e oito centavos)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, CNPJ/MF nº 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE 

LTDA, CNPJ Nº 09.332.743/0001-33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00013/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabe-
delo - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Janeiro de 2022, licitação modalidade Concorrência, do tipo 
menor preço global para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DO PROGRAMA MAIS ASFALTO (CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO MUNI-
CÍPIO DE CABEDELO–PB). Recursos: PRÓPRIOS. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.
pb.gov.br/transparencia; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 14 de Dezembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA
nº 2.05.078/2021/CSL/SEMAS/PMCG

O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cam-
pina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município 
nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa 
nº 2.05.078/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: MICHELE DIAS PINTO, para CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA 
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS VISITADORES E EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ,  embasada no ART. 24, II, Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 1.600,00 (Um mil e seiscen-
tos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.243.1018.2129 Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 13 de dezembro de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA
nº 2.05.080/2021/CSL/SEMAS/PMCG

O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomensurável 
interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.080/2021/CSL/SEMAS/PMCG, 
praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: HERMANO 
LOURENÇO DA COSTA – CNPJ: 22.476.837/0001-44,  no valor  de R$ 6.330,00 (seis mil, trezentos 
e trinta reais), para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE BUFFET EM ATENDI-
MENTO AS DEMANDAS DE EVENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, embasada no art. 24, inciso II, 
da lei nº 8.666/93, alterada, cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional 
Programática: 08.244.1018.2123  Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 13 de dezembro de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Nº 2.05.135/2021/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.135/2021/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E HERMANO LOURENÇO DA COSTA. 
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE BUFFET EM 
ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EVENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.080/2021/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, 
ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2123 ELEMENTO DE DESPESA: 
3390-39. FONTE DE RECURSOS:1311. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E HERMANO 
LOURENÇO DA COSTA. VALOR GLOBAL: R$ 6.330,00 (SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS). 
DATA DE ASSINATURA: 13/12/2021.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA
nº 2.05.079/2021/CSL/SEMAS/PMCG

O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomensurável 
interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.079/2021/CSL/SEMAS/PMCG, 
praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: A MATUTINHA 
PASTELARIA E CONFEITARIA LTDA – CNPJ: 08.008.061/0001-07,  no valor  de R$ 2.280,00 
(Dois mil, duzentos e oitenta reais, para a AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE EM ATENDIMENTO AS 
DEMANDAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEMAS, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 
8.666/93, alterada, cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Progra-
mática: 04.122.2001.2128  Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 14 de dezembro de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Nº 2.05.133/2021/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.133/2021/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E MICHELE DIAS PINTO  OBJETO CON-
TRATUAL: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS VISITA-
DORES E EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro 
de 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.078/2021/CPL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2129 ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390-36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E 
MICHELE DIAS PINTO. VALOR GLOBAL: R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). DATA 
DE ASSINATURA: 13/12/2021.

VALKER NEVES SALES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 10009/2021, que objetiva: EPI’s PARA A 
SECRETARIA DE SAÚDE, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID–19, NAS ES-
COLAS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS/PB, AMPARADO PELA PORTARIA Nº 1.857 DE 28 DE 
JULHO DE 2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ADJUDICO o seu objeto a: COMERCIAL MOURA 
& FERNANDES LTDA - R$ 2.160,00; L.P.DE BORBA CIA LTDA - R$ 1.943,00; LEAO SERVICO E 
COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA - R$ 5.602,90; ODONTOMED COMER-
CIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – M - R$ 4.718,90.

Caraúbas - PB, 09 de Dezembro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 10009/2021, que objetiva: EPI’s PARA A SECRE-
TARIA DE SAÚDE, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID–19, NAS ESCOLAS DO 
MUNICIPIO DE CARAÚBAS/PB, AMPARADO PELA PORTARIA Nº 1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020 
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA - R$ 2.160,00; L.P.DE BORBA CIA LTDA - R$ 1.943,00; 
LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA - R$ 5.602,90; 
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – M - R$ 4.718,90.

Caraúbas - PB, 10 de Dezembro de 2021
WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA

Secretária Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 10010/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA Nº. DA PROPOSTA: 
11431.018000/1140–01; ADJUDICO o seu objeto a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA - R$ 1.490,00; DP INFORMATICA LTDA - R$ 32.985,00; I. S. COSTA CENTRAL 
TELEMEDICINA EIRELI - R$ 2.660,00; M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 
1.420,00; MEDIC MANUTEN????O E REPARA????O DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 4.428,00; 
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – M - R$ 23.676,00; 
RITA DE ANDRADE VIEIRA - R$ 12.920,00.

Caraúbas - PB, 09 de Dezembro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 10010/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA Nº. DA PROPOSTA: 
11431.018000/1140–01; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 1.490,00; DP INFORMATICA 
LTDA - R$ 32.985,00; I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - R$ 2.660,00; M.K.R. CO-
MERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 1.420,00; MEDIC MANUTEN????O E REPARA????O 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 4.428,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA – M - R$ 23.676,00; RITA DE ANDRADE VIEIRA - R$ 12.920,00.

Caraúbas - PB, 10 de Dezembro de 2021
WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:30 horas do dia 03 de 
Janeiro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA E.M.E. I.E.F JOÃO JOSÉ DE ALCÂNTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE 
BARREIRAS. 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) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.
pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 14 de Dezembro de 2021
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 13:30 horas do dia 03 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO PROJETO ELÉTRICO DE COMPLEXO ESPORTIVO E SUBESTAÇÃO AÉREA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar 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) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 14 de Dezembro de 2021
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de patrulha mecanizada para o município de Conceição – PB, conforme 
proposta Nº. 034833/2018. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00058/2021. 
DOTAÇÃO: CONVÊNIO: PROPOSTA Nº 034833/2018 – CONTRATO DE REPASSE Nº 

1055933–09/2018/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA/
CAIXA E O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – PROGRAMA DE TRABALHO: 20 
606 1002 1054 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA; ELEMENTO DE DESPESA: 4490.52 
– EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 95801/2021 - PUMA 

COMERCIAL EIRELI - CNPJ Nº. 23.655.349/0001-67 – vencedor do item 2, 3, 4 - R$ 133.000,00; 
CT Nº 95802/2021 - SILVA ARAÚJO COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
AGRICOLAS LTDA – T & C TRATORES - CNPJ Nº. 27.848.692/0001-89 – vencedor do item 1 - R$ 
201.000,00; CT Nº 95803/2021 - AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - AGRO SHOP - CNPJ Nº. 27.636.436/0001-28 – vencedor 
do item 5 - R$ 12.990,00.

Conceição – PB, 14 de dezembro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para co-

nhecimentos dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 
007/2021. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de 
pavimentação em paralelepípedo das seguintes ruas: Projetada (Bairro Mão D´água), Rua Virguli-
no da Silva (Estaca O a Estaca 10), Rua Virgulino da Silva (Estaca 10 a Estaca 17), no município 
de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos. Fonte de Recursos: Contrato de 
repasse 1073602-18/2020-CAIXA e Próprio (Diversos) do Município). Licitantes habilitados: Covale 
Construções E Serviços Eireli; Torre Construção E Consultoria; CL Construções E Serviços Ltda; 
Motiva Construções E Serviços Eireli; Torres E Andrade Ltda; Lucrenato Ramalho Leite Junior 
Eireli; Sabugi Construções Eireli; Jhonatan Andrade da Silva Eireli. Licitantes inabilitados: Men-
donça E Silva Construções Ltda (Não atedeu os itens: 8.3 letra “a”, 8.4 letra “b”);  R Duarte Alves 
Construções E Serviços (Não atedeu os itens: 8.3 letra “a”, 8.4 letra “b”, 8.10 letras “a”, “b”); Somos 
Construções Eireli (Não atedeu os itens: 8.10 letras “b”, “i”); Serra Construções E Serviços Ltda 
(Não atedeu os itens: 8.4, 8.10 letras “a”, “b”, “d”); R1 Construções E Serviços Eireli (Não atedeu 
o item: 8.10 letra “i”); GR Construções Eireli (Não atedeu o item: 8.7); Compacto Construções E 
Serviços Eireli (Não atedeu os itens: 8.2.8, 8.4, 8.8). Cópia da ata e demais peças: www.coremas.
pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. 

Coremas-PB, 13 de dezembro de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

AVISO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para co-
nhecimentos dos interessados o resultado do julgamento das propostas da Tomada de Preços Nº 
007/2021. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de 
pavimentação em paralelepípedo das seguintes ruas: Projetada (Bairro Mão D´água), Rua Virgulino 
da Silva (Estaca O a Estaca 10), Rua Virgulino da Silva (Estaca 10 a Estaca 17), no município de 
Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos. Fonte de Recursos: Contrato de repasse 
1073602-18/2020-CAIXA e Próprio (Diversos) do Município). Licitantes vencedores e sua classifica-
ção: Lucrenato Ramalho Leite Junior Eireli em 1º Lugar R$ 335.263,33; Sabugi Construções Eireli 
em 2º Lugar R$ 341.838,03; Jhonatan Andrade da Silva Eireli Em 3º Lugar R$ 352.034,73; Motiva 
Construções E Serviços Eireli em 4º Lugar R$ 354.596,12; Torres E Andrade Ltda em 5º Lugar 
R$ 366.348,09; CL Construções E Serviços Ltda em 6º Lugar R$ 409.923,96; Torre Construção 
E Consultoria em 7º Lugar R$ 417.242,96; Covale Construções E Serviços Eireli em 8º Lugar R$ 
433.347,72. Cópia das propostas peças: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. 

Coremas-PB, 13 de dezembro de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
ERRATA RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2021
A Prefeitura Municipal de Coxixola - PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 

designada pela Portaria nº 099/2021, de 05 de abril de 2021, torna público, para conhecimento e 
esclarecimento dos interessados, que houve uma ERRATA ao resultado de habilitação da Tomada 
de Preço nº 00004/2021, publicada nos seguintes meios de comunicação: Diário Oficial do Estado 
da Paraíba – dia 11/10/2021, página 49, Jornal A União também, do dia 11/10/2021, página 26, 
contendo a seguinte alteração: Na parte onde consta a relação das EMPRESAS HABILITADAS, 
onde se lê: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI-EPP – CNPJ: 18.920.924/0001-71, como Habilitada. 
Leia-se na relação das: EMPRESAS INABILITADAS: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI-EPP – CNPJ: 
18.920.924/0001-71 – item 6.1.12.

Coxixola – PB, 14 de Dezembro de 2021.
Jerri Adriano Correia de Brito

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021.192/2021
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS nº 016/2021
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada nos serviços de obra para execução de 

Reforma do Ginasio Poliesportivo “ O Joaozao” no Municipio de Desterro-PB,
 ABERTURA: 09:00hs  do dia  04 de janeiro  de 2022
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8Hs:00min às 12hs:00min. 
site www.desterro.pb.gov.br e-mail prefeituradedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br..

Desterro – PB, 14 de dezembro de 2021
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021.193/2021
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS nº 017/2021
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada nos serviços de obra para execução 

de CONSTRUÇAO DE PRAÇAS” no Município de Desterro-PB, conforme contrato convenio 
nº.899147/2020 

ABERTURA: 11:30 hs  do dia  04 de janeiro  de 2022
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8Hs:00min às 12hs:00min. 
site www.desterro.pb.gov.br e-mail prefeituradedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br..

Desterro – PB, 14 de dezembro de 2021
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa de consultoria e assessoria técnica especializada para o 
desenvolvimento de estudos, auditoria e análise de conformidade na matriz de receitas tributárias 
transferidas, especificamente as relativas ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, 
visando a realização de auditoria e estudo de conformidade analisando a previsão fiscal e a realiza-
ção arrecadatória do tributo, de forma que se possa atender à Legislação e cumprir plenamente as 
políticas públicas definidas. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº IN00005/2021. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Esperança e: CT Nº 00118/2021 - Consultoria Brasil Fiscal Ltda - 1º Aditivo - prorroga o prazo 
por mais 5 meses. ASSINATURA: 13.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DA SEGUNDA SESSÃO PÚBILCA DA

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
MELHOR TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Esperança por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público a realização da SEGUNDA SESSÃO para abertura dos envelopes Nº 01 e 03 da TOMADA 
DE PREÇO nº 006/2021, com a consequente apresentação dos resultados das notas atribuídas 
pela SUBCOMISSÃO TÉCNICA, a ser realizada no dia 16/12/2021 às 09:00h, nas dependências 
da Sala de Comissão de Licitação.

Esperança/PB, 14 de dezembro de 2021.
Juvencio Rodrigues Neto

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00019/2021
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 DV00019/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS 
MUSICAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
DESTA MUNICIPALIDADE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - R$ 17.600,00.

Gado Bravo - PB, 06 de Dezembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS 
MUSICAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00019/2021. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.006–SECRETARIA DE EDUCACAO 
– 02006.13.392.1006.2016 – Promover Eventos Turísticos e Culturais – 02006.12.361.1005.2010 
– Manter as Atividades do Ensino Fundamental – MDE – 02006.12.361.1005.2011 – Manutenção 
de Programas com Recursos do FNDE – 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado 
Bravo e: CT Nº 08701/2021 - 07.12.21 - METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELE-
TRONICOS LTDA - R$ 17.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00046/2021
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 DP00046/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa para execução dos serviços de Perfuração de Poços artesianos 
em caráter emergencial neste Município, conforme decreto Estadual n° 41.389/2021; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALEX ANTONIO DOS SANTOS 
08737303481 - R$ 65.000,00.

Gurinhém - PB, 14 de Dezembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Perfuração de Poços 
artesianos em caráter emergencial neste Município, conforme decreto Estadual n° 41.389/2021. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00046/2021. DOTAÇÃO: 02.070–SECRETARIA 
DE INFRA ESTRUTURA 02070.04.122.0015.2025 – GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE IN-
FRA ESTRUTURA 02.030–SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02030.04.122.0015.2006 
– GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE 3.3.90.39.99.00 OUTROS 
SERV.DE TERCEIROS–P.JURIDICA. VIGÊNCIA: até 28/12/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00140/2021 - 14.12.21 - ALEX ANTONIO DOS SANTOS 
08737303481 - R$ 65.000,00.

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 09:00 horas do dia 28 de Dezembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação dos serviços de locação de 
equipamentos médido–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 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
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 01
AO CONTRATO Nº 02.011/2021-UEP/SEGGOV

PARTE CONTRATANTE: Município de João Pessoa, representado pelo Secretário de Gestão 
Governamental do Município de João Pessoa/PB

CNPJ: 08.778.326/0001-56
PARTE CONTRATADA: Consórcio Novo Beira Rio
CNPJ: 41.339.626/0001-04
PROCESSO: 2021/097956.
LICITAÇÃO: SBOF n° 93001/2020.
OBJETO: Substituição de 01 (um) Profissional da Equipe Chave, atualizando o Apêndice B (Pro-

fissionais da Equipe Chave) do Contrato n° 02.011/2021-UEP/SEGGOV, para refletir a substituição, 
conforme Cláusula 30 das Condições Gerais do Contrato.

ALTERAÇÃO: Apêndice B (Profissionais da Equipe Chave) do Contrato n° 02.011/2021-UEP/
SEGGOV.

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 09 (nove)meses.;
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 10 (dez) meses.
VALOR DO CONTRATO: R$2.518.677,03.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Classificação Funcional: 02.101.15.451.5552.021616
Especificações: Planejamento Urbano Sustentável, Integrado e Gestão da Cidade
Elemento de Despesa: 4.4.90.35     /     Fonte de Recursos: 1920     /    PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula 30 das Condições Gerais do Contrato n° 02.011/20201-UEP/SE-

GGOV; item 3 do Apêndice 1 da GN n° 2350-15; e, subsidiariamente, no art. 65da Lei n° 8.666/1993.
DATA DA CELEBRAÇÃO: 07/12/2021
PARTES ASSINANTES: Contratante e Contratado

João Pessoa, 07 de dezembro de 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB
Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros

Coordenador Geral da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável
José Roberto Blanes

Representante da Contratada

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 15 de dezembro de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.066/2021

CHAVE CGM Nº. C02Y-RPJE-V0MD-PETO
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO PESSOA, através da pregoeira, torna público 

para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 04-066/2021. 
Tipo Menor Preço, cujo objeto é a “AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRO DE 
APOIO AO TURISMO (CAT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TURISMO – SETUR, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 
E SEUS ANEXOS”, foi DESERTA. 

João Pessoa, 14 de dezembro de 2021.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. Aber-
tura da sessão pública: 09:00 horas do dia 28 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 
horas do dia 28 de Dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h Às 12h dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 
Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa Seca - PB, 14 de Dezembro de 2021
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00008/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para conheci-

mento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00008/2021, que tem como 
objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma da Creche Maria Lucia Simplicio no 
Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária, o Resultado da Licitação com a seguinte 
classificação: 1. JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 40.603.807/0001-33. 
VALOR: 117.231,88; 2. SABUGI CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 42.354.190/0001-95. VALOR: 
124.364,04; 3. TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 
29.050.310/0001-00. VALOR: 127.024,34; 4. EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 
CNPJ: 02.750.635/0001-31. VALOR: 129.313,30 ; 5. ULTRA SOLUCOES E SERVICOS 
LTDA - CNPJ: 37.566.790/0001-87. VALOR: 136.474,44; CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI 
- CNPJ: 20.227.311/0001-03. VALOR: 136.687,29

6.  DEL ENGENHARIA - EIRELI - CNPJ: 17.415.942/0001-33. VALOR: 150.474,91. Maiores Infor-
mações, na sala da comissão de licitação situada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 14 de Dezembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR 

PRESIDENTE DA CPL/PMM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico N.º. 0012/2021
Objeto: aquisição de equipamentos odontológicos para a(s) equipe(s) de saúde bucal, através 

do Termo de Compromisso nº 2510401712200022582.
Vencedora: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME – 

CNPJ 09.478.023/0001-80, com o valor global de R$ 8.880,00 (oito mil e oitocentos e oitenta reais).
Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 

Estando convocada para assinar termo contratual.  
Olho D’água-PB,14 de Dezembro de 2021

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS -  CNPJ/MF sob o 

nº 21.062.777/0001-50
Objeto: aquisição de equipamentos de informática para informatização de unidade da saúde da fa-

mília do município de Olho D´água-PB, por meio da PORTARIA 3.393/2020-MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Valor global: R$ 2.220,00 (dois mil e duzentos e vinte reais).

Olho D’agua -PB, 14 de Dezembro e 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA 

EIRELI, CNPJ sob de o nº 02.596.872/0001-90 Objeto: aquisição de equipamentos de informática 
para informatização de unidade da saúde da família do município de Olho D´água-PB, por meio da 
PORTARIA 3.393/2020-MINISTÉRIO DA SAÚDE .

Valor global: R$ 6.602,00 (seis mil e seiscentos e dois reais).
Olho D’agua -PB, 14 de Dezembro de  2021

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: BD INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.109.914/0001-81
Objeto: aquisição de equipamentos de informática para informatização de unidade da saúde da fa-

mília do município de Olho D´água-PB, por meio da PORTARIA 3.393/2020-MINISTÉRIO DA SAÚDE
Valor global: R$ 15.836,00 (quinze mil oitocentos e trinta e seis reais).

Olho D’agua -PB, 14 de  Dezembro 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA-ME – CNPJ 05.816.684/0002-07
Objeto: aquisição de equipamentos de informática para informatização de unidade da saúde da fa-

mília do município de Olho D´água-PB, por meio da PORTARIA 3.393/2020-MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Valor global: R$ 6.842,00 (seis mil e oitocentos e quarenta e dois reais).

Olho D’agua -PB, 14 de Dezembro 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME – CNPJ 36.544.770/0001-42
Objeto: aquisição de equipamentos de informática para informatização de unidade da saúde da fa-

mília do município de Olho D´água-PB, por meio da PORTARIA 3.393/2020-MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Valor global: R$ 28.791,00 (vinte e oito mil e setecentos e noventa e um reais).

Olho D’agua -PB, 14 de Dezembro e 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME – CNPJ 36.544.770/0001-42
Objeto: aquisição de equipamentos de informática para informatização de unidade da saúde da fa-

mília do município de Olho D´água-PB, por meio da PORTARIA 3.393/2020-MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Valor global: R$ 28.791,00 (vinte e oito mil e setecentos e noventa e um reais).

Olho D’agua -PB, 14 de Dezembro e 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:00 horas do dia 03 de janeiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
Equipamentos e Suprimentos de Informática destinada a diversas secretarias deste município de 
Paulista/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 
009/09; 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: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 14 de dezembro de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 28 de dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
Moveis e Equipamentos de Informática destinada a secretaria de educação município de Paulista/
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 
009/09; 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: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 14 de dezembro de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0045/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:45 horas do dia 28 de dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo maior desconto, para: Fornecimento parce-
lado e diário de medicamentos constantes na tabela ABC Farma, destinado ao Fundo Municipal de 
Saúde de Paulista/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 009/09; 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: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 14 de dezembro de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00046/2021, em 09.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e MURILO DE SOUSA LUIZ - CPF Nº 

063.625.554-90.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa ou profissionais para prestar serviços de 

assessoria e consultoria técnica junto a Secretaria de Saúde e demais Secretarias, de acordo com 
as suas necessidades para atender as necessidades, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-
-PB, item 07.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 14 de Março de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00049/2021, em 09.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA – EPP 

- CNPJ nº 10.954.450/0001-77.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa ou profissionais para prestar serviços de 

assessoria e consultoria técnica junto a Secretaria de Saúde e demais Secretarias, de acordo com 
as suas necessidades para atender as necessidades, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-
-PB, item 04.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 14 de Março de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00054/2021, em 09.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSUL-

TORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA CNPJ 39.933.307/0001-80.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa ou profissionais para prestar serviços de 

assessoria e consultoria técnica junto a Secretaria de Saúde e demais Secretarias, de acordo com 
as suas necessidades para atender as necessidades, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-
-PB, item 03.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 14 de Março de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00053/2021, em 09.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE 

LACERDA EIRELI – ME - CNPJ nº 27.452.966/0001-16.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa ou profissionais para prestar serviços de 

assessoria e consultoria técnica junto a Secretaria de Saúde e demais Secretarias, de acordo com 
as suas necessidades para atender as necessidades, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-
-PB, item 02.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 14 de Março de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00013/2021, em 19.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e EPHEALTH – SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO LTDA – CNPJ nº 23.624.537/0001-28.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para realização dos serviços de empresa para 

solução de gestão das tarefas dos agentes de saúde, composta por sistema para uso em equipamen-
tos do tipo dispositivo móvel (tabletes ou similar),  no âmbito do Município de Pedra Branca – PB.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 14 de Março de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00091/2021, em 30.07.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-

-ME - CNPJ Nº 07.553.129/0001-76.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para locação de softwares 

de sistema de sistema de folha de pagamento, sistema de contabilidade, portal da transparência, 
sistema de arrecadação e gestão de tributos, gestão de frota de veículos, portal da transparência 
da frota de veículos, gestão de patrimônio e estoque e compras.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 14 de Março de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00075/2017, em 30.06.2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA 

URBANA LTDA-ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para o recolhimento, transporte, recebimento 

e destinação final de resíduos sólidos (lixo urbano) em aterro sanitário, devidamente licenciado pelo 
órgão estadual ambiental competente, recaindo à empresa a ser contratada a responsabilidade pela 
destinação final, tratamento e armazenamento final dos resíduos sólidos.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 14 de Março de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00054/2021
Vencedoras: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA – CNPJ 

21.391.428/0001-82, com o valor global de R$ 17.016,90 (dezessete mil, dezesseis reais e noventa 
centavos), J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA – CNPJ 21.318.384/0001-65, 
com o valor global de R$ 29.164,50 (vinte e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta 
centavos), MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ 31.131.079/0001-13, com o valor global de 
R$ 5.125,00 (cinco mil, cento e vinte e cinco reais), RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESEN-
TACOES EIRELI ME – CNPJ 24.114.994/0001-35, com o valor global de R$ 18.595,00 (dezoito mil, 
e quinhentos e noventa e cinco reais), MOURA DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ 35.104.506/0001-25, 
R$ 1.974.289,16 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais 
e dezesseis centavos). 

Objeto: Registro de preços para aquisição de matérias de limpeza de uso pessoal e doméstico 
para atender as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante 
o exercício de 2022.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-
minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 13 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00052/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de combustíveis com o abastecimento na cidade de 

Piancó-PB, atendendo as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, 
durante o exercício de 2022.

Vencedoras: POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA - Documento 31.106.439/0001-27, com o valor 
global de R$ 2.504.750,00 (dois milhões, quinhentos e quatro mil e setecentos e cinquenta reais).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 14 de Dezembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00053/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestar serviços 

de fornecimento de link de acesso a internet via fibra óptica para todas as secretarias da Prefeitura 
Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.

Vencedoras: LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ nº 08.993.185/0001-
94, com o valor global de R$ 116.280,00 (cento e dezesseis mil e duzentos e oitenta reais).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 14 de Dezembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00054/2021
Vencedoras: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA – CNPJ 

21.391.428/0001-82, com o valor global de R$ 17.016,90 (dezessete mil, dezesseis reais e noventa 
centavos), J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA – CNPJ 21.318.384/0001-65, 
com o valor global de R$ 29.164,50 (vinte e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta 
centavos), MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ 31.131.079/0001-13, com o valor global de 
R$ 5.125,00 (cinco mil, cento e vinte e cinco reais), RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESEN-
TACOES EIRELI ME – CNPJ 24.114.994/0001-35, com o valor global de R$ 18.595,00 (dezoito mil, 
e quinhentos e noventa e cinco reais), MOURA DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ 35.104.506/0001-25, 
R$ 1.974.289,16 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais 
e dezesseis centavos). 

Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessida-
des de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-
minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 13 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00054/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessida-

des de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Vencedoras: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA – CNPJ 

21.391.428/0001-82, com o valor global de R$ 17.016,90 (dezessete mil, dezesseis reais e noventa 
centavos), J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA – CNPJ 21.318.384/0001-65, 
com o valor global de R$ 29.164,50 (vinte e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta 
centavos), MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ 31.131.079/0001-13, com o valor global de 
R$ 5.125,00 (cinco mil, cento e vinte e cinco reais), RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESEN-
TACOES EIRELI ME – CNPJ 24.114.994/0001-35, com o valor global de R$ 18.595,00 (dezoito mil, 
e quinhentos e noventa e cinco reais), MOURA DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ 35.104.506/0001-25, 
R$ 1.974.289,16 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais 
e dezesseis centavos).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 14 de Dezembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereir

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00055/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de matérias de limpeza de uso pessoal e doméstico 

para atender as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante 
o exercício de 2022.

Vencedoras: COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME CNPJ 11.768.299/0001-45, com 
o valor global de R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA –CNPJ 08.158.664/0001-95, com 
o valor global de R$ 36.586,25 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco 
centavos), J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA – CNPJ 21.318.384/0001-65, 
com o valor global R$ 37.301,25 (trinta e sete mil, trezentos e um reais, e vinte e cinco centavos), UP 
DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA – CNPJ 20.306.488/0001-97 com o valor 
global de R$ 12.478,75 (doze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), 
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ 35.104.506/0001-25, com o valor global de R$ 651.605,30 
(seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinco reais e trinta centavos).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 14 de Dezembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 

e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações, 
Decreto Municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo 
menor preço, exclusivo para ME e EPP, objetivando o Registro de Preço para Aquisição parcelada 
de Fogos de artifício destinada a abrilhantar as comemorações e festividades tradicionais da cidade 
de Pitimbu-PB, em sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que 
realizar-se a às 08h30min do dia 27/12/2021, na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, na 
CPL localizado na Rua Pe. José João, 31 – Centro – 58.324-000 – Pitimbu/PB. Maiores informações 
através do https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal ou na Prefeitura Municipal no 
horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 14 de Dezembro de 2021.
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: Serviços de instalação de forro de gesso. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 

e respectivo valor total da contratação: CONSTRUPRIME CONSTRUCAO E EVENTOS EIRELI 
- Valor: R$ 58.560,00. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro 
- Pocinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33841247. E-
-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 14 de Dezembro de 2021
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: Reforma de próprio público. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 

total da contratação: CONSTRUPRIME CONSTRUCAO E EVENTOS EIRELI - Valor: R$ 206.865,79. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 14 de Dezembro de 2021
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E PSICOTRÓPICOS DESTINA-
DOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo 
para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00101/2021 - Nnmed - Distribuição, Impor. e Expor. de Medicamentos Ltda - CNPJ: 15.218.561/0001-
39 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 2.084,85. ASSINATURA: 14.12.21 (SUBSTITUTIVA DA PUBLI-
CAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DIA 10/12/2021, PAG. 29)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Santa Rita - PB, 14 de dezembro de 2021. 

O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 00044/2021, que 

objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA TIPO 
“OUTDOOR”, PLACA DE OBRA, CAVALETE DE OBRA, PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RUA E 
PLACA DE INAUGURAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IN-
FRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

-  HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA
CNPJ: 07.220.883/0001-94
Valor R$: 277.230,00
- MARCELO SIMONI
CNPJ: 04.664.811/0001-48
Valor R$: 41.970,00
Publique-se e cumpra-se.

KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CABELEI-

REIROS, MANICURE E PEDICURE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 070/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CABELEIREIROS, 
MANICURE E PEDICURE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SO-
CIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a:

- META COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 29.903.019/0001-20
Valor R$ 314.400,00
- KARLA KAROLINE FONTES MENESES
CNPJ: 37.937.325/0001-05
Valor R$ 335.400,00
- MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 31.202.451/0001-35
Valor R$ 47.110,00

Santa Rita - PB, 29 de novembro de 2021.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*
Santa Rita - PB, 01 de dezembro de 2021. 

A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 070/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CABELEIREIROS, MANI-
CURE E PEDICURE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- META COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 29.903.019/0001-20
Valor R$ 314.400,00
- KARLA KAROLINE FONTES MENESES
CNPJ: 37.937.325/0001-05
Valor R$ 335.400,00
- MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 31.202.451/0001-35
Valor R$ 47.110,00
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 089/2021
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 089/2021, cujo 

objeto é AQUISIÇÃO DE FREEZERS PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE 
SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, às 09h00m 
do dia 30 de Dezembro de 2021. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: 
https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompras-
publicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 14 de Dezembro de 2021.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de combustíveis e GLP, 
para atender a demanda da Prefeitura Municipal de São Sebastião de Roça durante o exercício de 
2022. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de Dezembro de 2021. Início da fase de 
lances: 09:10 horas do dia 27 de Dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: 
licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 14 de Dezembro de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FORMULAS 
ESPECIAIS NÃO CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2021 PARA ATENDER 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019,

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 079/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ESPE-
CIAIS NÃO CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2021 PARA ATENDER A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a: 

- CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA
CNPJ: 01.687.725/0002-43
Valor R$: 18.900,00
- MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 29.329.985/0001-85
Valor R$: 114.926,00
- TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.948.769/0001-12
Valor R$: 22.059,00

Santa Rita - PB, 14 de dezembro de 2021.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO UTILIZADO NA 
OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E ÓLEO DIESEL) PARA 
ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA 
PREFEITURA DE SANTA RITA/PB. 

 O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
de suas atribuições legais, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, 
de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 
de 20 de setembro de 2019,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 080/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO UTILIZADO NA OPERAÇÃO DE COMPRA 
DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA 
DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- MV2 SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.379.128/0001-79
Valor Estimado R$: 1.648.512,00
Desconto Percentual da Taxa de Administração -6,91% 

Santa Rita - PB, 14 de dezembro de 2021.
LUCIANO CORREIA CARNEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Locação de tratores de Pneus, para ficar a disposição 
da Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente de São José de Espinharas/PB. Data e horário 
limite do recebimento das propostas: até às 08:55hs/min do dia 28/12/2021. Data e horário do início 
da disputa: 09:00hs do dia 28/12/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de 
Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas - PB, 14 de Dezembro de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para Locação de 04 (quatro) tratores de pneus, acoplados com grades aradoras, destinados a atender 
as necessidades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, 
às 09:00h, dia 27 de Dezembro de 2021, na sala da CPL, Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 
363 - Centro - São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 008/09.Informações: 07:00 às 13:00h, dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 14 de Dezembro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição 4 (quatro) de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Educação 
da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00047/2021. DOTAÇÃO: Recursos no orçamento vigente, detalhado no referido processo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
José de Piranhas e: CT Nº 00335/2021 - 14.12.21 - DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS 
LTDA - CNPJ nº 12.825.186/0003-69 - R$ 226.850,00; CT Nº 00336/2021 - 14.12.21 - DICAL DIS-
TRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA - CNPJ nº 35.503.721/0001-07 - R$ 397.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

TOMADA DE PREÇO 003/2021
Nº CONTRATO 223/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB.
CONTRATADO: CLPT CONSTRUTORA EIRELI – EPP, CNPJ n 25.165.699/0001-70.
Valor Global: R$ 870.336,86(oitocentos e setenta mil trezentos e trinta e seis reais e oitenta e 

seis centavos).
Data do Contrato: 09 de dezembro de 2021.
Vigência: 08(oito) meses a contar da assinatura da ordem de serviços 13/12/2021.

Serra Grande – PB, 14 de dezembro 2021
VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

Pregão Presencial Nº 011/2021, 
A pregoeira, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar no dia 25 de Fevereiro de 2021, ás 11:00 horas, na sala de reuniões na  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOUSA, Situada a Rua Coronel José Gomes de Sá, nº. 27 , 1º andar - Centro 
– Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, objeto: Contratação de 
empresa especializada para a prestação dos serviços de impressão e confecção de material didático 
e pedagógico para as turmas do 1º, 2º, 3º, 4º  e 5º ano do ensino Fundamental I, para atender ao 
Programa Educar pra Valer através da parceria firmada com a Associação Bem Comum, apoiada 
pela Fundação Lemann, cujos direitos autorias foram cedidos para este Município, atendendo 
as necessidades da Secretaria de Educação conforme especificações constantes no Termo de 
Referência no Anexo I deste Edital, os quais são partes integrantes do mesmo, que encontra-se 
disponível na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias 
úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa,08 de fevereiro de 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0112/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 27 de 

dezembro de 2021, às 10:00 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: Aquisição de toner do 
município de Sousa para o ano de 2022,Interessados poderão baixar o edital no portal da transpa-
rência 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, 14 de dezembro de 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DE REVOGAÇÃO Nº INEXIGIBILIDADE – 00009/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

REVOGA-SE o ato pertinente [REVOGAÇÃO DO PROCESSO], modalidade INEXIGIBILIDADE Nº 
00009/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MAS-
TRUZ COM LEITE NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS DO ANO 2022 NO MUNICÍPIO 
DE TACIMA; com base nos elementos constantes do processo correspondente: Fundamentação, 
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

§ 3º No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa 

e de inexigibilidade de licitação da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores. Justificativa: Razões de interesse público PRESENTE NO PROCESSO.

Publique-se e cumpra-se.
TACIMA-PB, 10 de dezembro de 2021.

LUIS RODRIGUES SOBRINHO
Prefeito(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DE REVOGAÇÃO Nº INEXIGIBILIDADE – 00008/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

REVOGA-SE o ato pertinente [REVOGAÇÃO DO PROCESSO], modalidade INEXIGIBILIDADE 
Nº 00008/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR 
EDYR VAQUEIRO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS DO ANO 2022 NO MUNICÍPIO 
DE TACIMA; com base nos elementos constantes do processo correspondente: Fundamentação, 
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

§ 3º No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa 

e de inexigibilidade de licitação da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores. Justificativa: Razões de interesse público PRESENTE NO PROCESSO.

Publique-se e cumpra-se.
TACIMA-PB, 10 de dezembro de 2021.

LUIS RODRIGUES SOBRINHO
Prefeito(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DE REVOGAÇÃO Nº INEXIGIBILIDADE – 00010/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

REVOGA-SE o ato pertinente [REVOGAÇÃO DO PROCESSO], modalidade INEXIGIBILIDADE 
Nº 00010/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ZÉ 
CANTOR NA TRADICIONAL FESTA DE REIS DO ANO 2022 NO MUNICÍPIO DE TACIMA; com 
base nos elementos constantes do processo correspondente: Fundamentação, Art. 49. A autoridade 
competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

§ 3º No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa 

e de inexigibilidade de licitação da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores. Justificativa: Razões de interesse público PRESENTE NO PROCESSO.

Publique-se e cumpra-se.
TACIMA-PB, 10 de dezembro de 2021.

LUIS RODRIGUES SOBRINHO
Prefeito(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
GABINETE DO PREFEITO

DESPACHO DE REVOGAÇÃO Nº INEXIGIBILIDADE – 00011/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

REVOGA-SE o ato pertinente [REVOGAÇÃO DO PROCESSO], modalidade INEXIGIBILIDADE Nº 
00011/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ARTÍSTICA DA CANTORA 
WALQUIRIA SANTOS NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS DO ANO 2022 NO MUNICIPIO 
DE TACIMA; com base nos elementos constantes do processo correspondente: Fundamentação, 
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

§ 3º No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa 

e de inexigibilidade de licitação da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores. Justificativa: Razões de interesse público PRESENTE NO PROCESSO.

Publique-se e cumpra-se.
TACIMA-PB, 10 de dezembro de 2021.

LUIS RODRIGUES SOBRINHO
Prefeito(a)

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/2021
PROCESSO Nº 19.000.000752.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS, destinado a SECRETARIA DE ESTADO 
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG e SECRETARIA DE ESTADO DA 
MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA - SEDH , conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 10/01/2022 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: gelic07@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 21-02437-9   
João Pessoa, 14 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 215/2021
PROCESSO Nº 32.901.900002.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE MOTOENSILADEIRA, destinado à SECRETARIA DE 
ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA - SEDAP, conforme edital 
e anexos.

DATA E HORÁRIO: 10/01/2022 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: gelic05@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 21-02413-8  
João Pessoa, 14 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 – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2021
PROCESSO Nº 38.000.008577.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, destinado à POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA 
PARAÍBA, 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
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 902082021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei nº 14.217, 
de 2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada 
da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02275-5
João Pessoa, 14 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 244/2021
PROCESSO Nº 19.000.014516.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LAPTOP EDUCACIONAL 
E GABINETE PARA ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E RECARGA DE, NO MÍNIMO, TRINTA 
(30) LAPTOP EDUCACIONAIS, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - SEECT, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 29/12/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@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 21-02448-6   
João Pessoa, 14 de dezembro de 2021.

Pollyanna Maria Loreto Meira 
Diretora Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA A SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
PROCESSO Nº 29.000.000001.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CONFORME A LEI 
12.232/2010, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAL-
MENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, 
A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO, A EXECUÇÃO EX-
TERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE CARÁTER INSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA 
DO GOVERNO DO ESTADO, visando atender as necessidades da SECRETARIA DE ESTADO DA 
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - SECOM, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/12/2021 às 09h00 (horário local).
LOCAL: AUDITÓRIO DA ESPEP, situado na rua Desportista João Apóstolo de Souza, s/n - 

Mangabeira VII, João Pessoa - PB, 58058-562.
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 12.232 de 29.04.2010, 
e mediante a aplicação, de forma complementar, das Leis nº 4.680 de 18.06.1965 e nº 8.666 de 
21.06.1993 e modificações posteriores, do Decreto Estadual nº 37.693, de 2017, das Instruções 
Normativas SECOM/PR nº 2 de 27.04.1993, nº 04 de 21.12.2010, nº 05 de 06.06.2011 e nº 08 de 
19.12.2014 bem como à legislação correlata, realizará a Segunda Sessão Pública, na qual será 
apurado o resultado geral das Propostas Técnicas da Concorrência Nº 001/2021.

Maiores informações poderão ser obtidas no site www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-
-mail cplseadpb@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 21-01823-8
João Pessoa, 14 de dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

MANDADO DE CITAÇÃO 32/2021
Processo Administrativo Disciplinar nº SEE – PRC – 2021/14997

A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 829 de 04 de novembro de 
2021, publicada no Diário Oficial do Estado em 05 de novembro de 2021, nos termos do Art. 149, 
§ 1° da Lei complementar nº 58/2003, resolve:

CITAR o (a) servidor (a) Kátia Cirlene Pereira Freitas Cena - matrícula nº. 170.014-6, a fim de 
apresentar DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias úteis com relação aos fatos que lhe são 
imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITA, no prazo legal o servidor será considerado 
revel, de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

É assegurado ao servidor vistas aos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 03 de dezembro de 2021.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO PBDOC Nº SES-PRC-2021/01714

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021
DATA DE ABERTURA: 30/12/2021 - ÀS 10h.
REGISTRO CGE Nº 21-02442-7
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA 

PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE TRAVESTIS E TRANSSEXUAIS NO 
COMPLEXO HOSPITALAR CLEMENTINO FRAGA, EM JOÃO PESSOA-PB.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por meio da Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 
145/2021/GS/SES, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Tomada de Preços, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço. 
O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB 
ou nos portais www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.
pb.gov.br, solicitando aos presentes que compareçam com máscara facial, preferencialmente 
tipo N95, e se façam representar por apenas um credenciado em sessão, além de apresentar a 
carteira de vacinação atualizada com a vacina contra a COVID-19. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
nº 8.666/1993, Leis Estaduais nºs 9.625/2011 e 9.697/2012, bem como legislações correlatas. 
Fonte de recursos: 110 – Tesouro do Estado. Consultas com a CPL/SES-PB no HORÁRIO de 08h 
às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 14 de dezembro de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia
Presidente da CPL/SES-PB

Matrícula nº 170.333-1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

Termo de Protocolo - (TJPB/SUPLAN) n° 01/2021
I – Partícipes 
UG Repassadora:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA – CNPJ Nº 09.283.185/0001-63, com sede na Praça 

João Pessoa S/N – Centro, Município de João Pessoa-PB, representado pelo seu Presidente, 
Desembargador SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES, brasileiro, portador da Cédula de 
Identidade RG N.º 179.058 SSP/PB, inscrito no CPF/MF SOB O Nº 123.451.564-49, residente e 
domiciliado em João Pessoa/PB

UG Recebedora:
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, CNPJ/

MF nº. 09.125.444/0001-28, com sede na Rua Feliciano Cirne, nº. 326, Jaguaribe, João Pessoa, 
Estado da Paraíba, por seu titular, Superintendente SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES, 
brasileira, portadora do CPF n° 854.493.344-00, residente e domiciliado em João Pessoa/ PB.

II – Objeto:
O presente instrumento tem o fito de possibilitar o início do procedimento licitatório referente 

a obra de reforma do Palácio de Justiça da Paraíba em João Pessoa/PB, conforme solicitação 
apresentada no Ofício Nº 1761/2021/GS. 

III – Justificativa:
Conforme disciplinado no Decreto Estadual nº 30.609 de 30 de agosto de 2009 cabe à recebedora, 

em caráter exclusivo, a execução de obras públicas previstas no Orçamento do Estado, bem como 
as que forem decorrentes de contratos, convênios ou acordos firmados.

IV – Indicação dos meios que serão utilizados para o alcance dos fins objetivados:
Discrição por tipo (Obras) Localidade
Reforma do Palácio de Justiça da Paraíba 
João Pessoa
V – Obrigações e Responsabilidades:
Unidade Repassadora:
I. Repassar para a SUPLAN os recursos necessários à execução do objeto do presente Instru-

mento, por meio de Termo de Cooperação;
II. Acompanhar e fiscalizar a fiel execução do serviço, tomando as medidas necessárias para 

evitar a descontinuação das atividades e, podendo, a qualquer tempo, emitir parecer e propor a 
adoção das medidas que julgar cabíveis.

Unidade Recebedora:
I. Por meio da Comissão de Licitação, elaborar e executar todo o processo licitatório, desde a 

abertura, adjudicação do objeto, contratação do (a) licitante vencedor (a) e pagamentos;
II. Fiscalizar a execução dos serviços licitados/contratados de construções, ampliações e 

recuperação das unidades escolares, obedecendo às especificações constantes do Projeto de 
Arquitetura, Quadro de Quantitativos, Cadernos de Especificações Complementares, Cronograma 
Físico-Financeiro, constantes no Plano de Trabalho e Cronograma Físico - Financeiro, que é parte 
integrante deste Instrumento;

III. Utilizar mão-de-obra especializada na fiscalização dos serviços a serem executados, consi-
derando as suas especificidades;

IV. Colocar e manter, durante a vigência deste Termo de Protocolo, em lugar visível ao público, pla-
ca indicativa onde conste o valor da obra, datas de início e término dos serviços e Órgãos Partícipes;

V. Manter um livro de ocorrências, no escritório da obra, desde o início dos serviços, onde serão 
lançadas pela sua fiscalização as anotações, comunicações e reclamações;

VI. Articular-se com os demais Partícipes para a solução de problemas que possam impedir o 
bom andamento deste Instrumento;

VII. Obriga-se a apresentar relatórios de execução físico-financeira e prestar conta dos recursos 
recebidos.

VI – Vigência:
O presente instrumento tem o prazo de 510 dias.

João Pessoa, 13 de dezembro de 2021.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 

Presidente do TJ/PB
Eng. SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES 

Superintendente da SUPLAN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 36/2021
Registro CGE Nº 21-02060-0

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA                Nº 36/2021 (Obras de Pavimentação 
Asfáltica das Travessias Urbana nas cidades Caaporã, Gravatá -Distrito de Mulungu, Mari e Pir-
pirituba, com 5,73km)), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica 
sua decisão quanto ao julgamento que habilitou as Empresas: CLPT CONSTRUTORA EIRELI, 
POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA e CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA e marca reunião 
para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 16/12/2021   às 10: 00 horas.

João Pessoa, 14  de dezembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 32/2021
Registro CGE Nº 21-02061-8

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica ao(s) participante(s) da da CONCORRÊNCIA Nº 32/2021 (Obras de Conservação Roti-
neira (Terraplenagem e Drenagem) na Malha Rodoviária Pavimentada do Estado da Paraíba sob 
jurisdição das Residências Rodoviárias de Campina Grande e Solânea ), que transcorreu o prazo 
sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou as 
Empresas: SUPERJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA  - EIRELI, F.SOUZA CAMARGO  SOCIEDADE 
UNIPESSOAL  LTDA e CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA e marca reunião para abertura 
da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 16/12/2021   às 11: 00 horas.

João Pessoa, 14  de dezembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL
O Presidente do SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CAMPINA GRANDE - PB 

(SINDILOJAS-CG), considerando os termos do estatuto vigente, convoca a todos os membros da 
diretoria e demais associados para participarem da ASSEMBLEIA GERAL referente àeleição para 
a escolha da Diretoria, Conselho Fiscal e Representante junto ao Conselho de Representantes da 
FECOMÉRCIO-PB.A eleição será realizada em 03/02/2022, das 09h às 14h,em sua sede localizada à 
Rua Maciel Pinheiro, 373 - 1º andar - Centro - Campina Grande - PB.O prazo para registro de chapas 
é de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação deste, na secretaria desta entidade, das 09h 
às 17h.A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
publicação da relação das chapas registradas. Não havendo quórum em primeira convocação, a 
eleição será realizada 02 (duas) horas após e no mesmo horário e local. Havendo empate entre as 
chapas mais votadas será realizada nova eleição em 10 (dez) dias, contados a partir desta data da 
realização da eleição, no mesmo horário e local.FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PRESIDENTE 
DO SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CAMPINA GRANDE – PB.

Observação: Publicado no Jornal a União na sexta feira 10.12.2021 – pagina 30, republicado 
para correção da data de eleições.

EDITAL
O Presidente do SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DO ESTADO DA PARAÍBA – 

(SINDIATACADO), considerando os termos do estatuto vigente, convoca a todos os membros da 
diretoria e demais associados para participarem da ASSEMBLEIA GERAL referente àeleição para 
a escolha da Diretoria, Conselho Fiscal e Representante junto ao Conselho de Representantes da 
FECOMÉRCIO-PB.A eleição será realizada em 03/02/2022, das 09h às 14h,na Rua Maciel Pinheiro, 
373 - 1º andar - Centro - Campina Grande - PB.O prazo para registro de chapas é de 15 (quinze) 
dias, contados da data da publicação deste, na secretaria desta entidade, localizada no endereço 
acima referenciado, das 09h às 17h.A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da publicação da relação das chapas registradas.Não havendo quórum 
em primeira convocação, a eleição será realizada 02 (duas) horas após e no mesmo horário e local. 
Havendo empate entre as chapas mais votadas será realizada nova eleição em 10 (dez) dias, con-
tados a partir desta data da realização da eleição, no mesmo horário e local.VANDUHI DE FARIAS 
LEAL, PRESIDENTE DO SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DO ESTADO DA PARAÍBA.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PANIFICAÇÃO 
E CONFEITARIA, CERVEJAS E BEBIDAS EM GERAL DO ESTADO DA PARAIBA, Rua da 
República, 906, Centro, Cep.: 58010-181, Fone: (83) 3221-4189 Fax: (83) 3221-6105 - João 
Pessoa/PB. EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. O Presi-
dente do Sindicato do Trabalhadores nas Indústria de Alimentação, Panificação, e Confeitaria, 
Cerveja e Bebidas em Geral do Estado da Paraíba, no uso das suas atribuições que lhe confere 
o estatuto, convoca os empregados da Usina São João que participarão do Programa Bolsa de 
Qualificação, para uma reunião em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de 
dezembro de 2021, as 09h (manhã) nas dependências da própria empresa, a fim de se Deliberar 
sobre a autorização para a celebração do Acordo Coletivo para suspensão dos contratos de 
trabalho. João Pessoa 14 de dezembro de 2021. Antônio Salustino de Oliveira - PRESIDENTE.

SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DA PARAÍBA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os associados e trabalhadores em escritório ou empresa de contabilidade 

no Estado da Paraíba – SINCONTABIL/PB, na forma do seu Estatuto, para comparecerem e parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária desta entidade que será realizada no dia 30/12/2021, 
em sua sede própria situada na Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 500, Sala 701, Jardim 
Oceania, nesta Cidade, às 14 (quatorze) horas, em 1ª convocação, com a presença de 2/3 dos 
associados ou, não havendo este número legal, realizar-se-á, no mesmo dia e local, às 16 (dezes-
seis) horas com a participação, no mínimo, de maioria absoluta dos mesmos, para discutirem e 
aprovarem, em votação secreta e com o quórum mínimo de 2/3 (dois terços), a seguinte ordem do 
dia: a) proposta de acordo ou convenção coletiva do trabalho para celebração com a classe patronal 
empresarial no Estado da Paraíba; b) conceder plenos poderes ao Presidente do Sindicato para 
firmar a negociação; c) Previsão Orçamentária para o exercício de 2022; e d) parecer do Conselho 
Fiscal sobre estes assuntos. 

 João Pessoa, 13 de dezembro de 2021.
Laércio Gonçalves Braga

Presidente

ADRIANO BORGES VILLARIM CPF: 051.893.234-63, torna público que REQUEREU da SEMAPA –
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA DE OPERAÇÃO PMC
para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 9 CONDOMINIO
BOSQUE DE INTERMARES QD ‘CB’ LT 62, AMAZONA PARK – CABEDELO – PB. 

LUCIANA NOGUEIRA PARAGUASSU DE MORAIS EIRELI , INSCRITO COM O 
CNPJ:37.831.728/0001-75, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM-SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE DE JOÃO PESSOA , A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE MÉDICA 
AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS, SITUADO NA RUA ANTONIO RABELO JUNIOR, Nº 
161, SALA 01MIRAMAR-JOÃO PESSOA-PB.

A empresa BAIA INDÚSTRIA METALURGICA EIRELI, CNPJ: 04.310.409/0001-65, torna público 
que requereu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a 
renovação da LO – Licença de Operação, para funcionamento de suas atividades (Fabricação de 
artigos de serralheria),  situada à Rod. Br 230, 90,  Jardim América, Cabedelo/PB - CEP: 58.102-542
(Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

O Rei do Cachorro Quente, Erinaldo Salustiano da Nobrega, Torna público que requereu a SEMAN 
– secretaria de meio ambiente da cidade de Conde , a licença para a instalação de uma lanchonete 
situada na Quadra de jacumã, em Jacumã, distrito da Cidade de Conde, CEP 58322-000.

UNIÃO  A
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Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2610995 CPF: 076088124XX, CONTRATO: 2400940 CPF: 225413814XX, CON-
TRATO: 6106300 CPF: 569765004XX, CONTRATO: 2400332 CPF: 061238034XX, CONTRATO: 
2602187 CPF: 952196924XX, CONTRATO: 2237683 CPF: 408061034XX, CONTRATO: 2610359 
CPF: 174354084XX, CONTRATO: 2609784 CPF: 917174004XX, CONTRATO: 2603038 CPF: 
075669584XX, CONTRATO: 2231806 CPF: 702129074XX, CONTRATO: 2160195 CPF: 
117210234XX, CONTRATO: 2237459 CPF: 163205004XX, CONTRATO: 2701365 CPF: 
124426274XX, CONTRATO: 2608435 CPF: 046564384XX, CONTRATO: 2603989 CPF: 
166443164XX, CONTRATO: 2238007 CPF: 712159334XX, CONTRATO: 2235183 CPF: 
034025354XX, CONTRATO: 21102299 CPF: 055308314XX, CONTRATO: 21102796 CPF: 
146163214XX, CONTRATO: 2608196 CPF: 172191144XX, CONTRATO: 2235637 CPF: 
113541244XX, CONTRATO: 2237047 CPF: 162943824XX, CONTRATO: 2235832 CPF: 
139789454XX, CONTRATO: 2607033 CPF: 704717924XX, CONTRATO: 2401054 CPF: 
025311354XX, CONTRATO: 2236854 CPF: 120919624XX, CONTRATO: 2234639 CPF: 
000236034XX, CONTRATO: 21100170 CPF: 095542744XX, CONTRATO: 2237028 CPF: 
155565594XX, CONTRATO: 2611500 CPF: 414741804XX, CONTRATO: 2234750 CPF: 
704996854XX, CONTRATO: 2233113 CPF: 131281184XX, CONTRATO: 2611857 CPF: 
175870704XX, CONTRATO: 2232446 CPF: 014518964XX, CONTRATO: 2229873 CPF: 
021122674XX, CONTRATO: 2236003 CPF: 110228504XX, CONTRATO: 2606558 CPF: 
089852744XX, CONTRATO: 2401274 CPF: 147653614XX, CONTRATO: 2611132 CPF: 
175224774XX, CONTRATO: 21104578 CPF: 022334654XX, CONTRATO: 6202562 CPF: 
019866783XX, CONTRATO: 2609244 CPF: 839935924XX, CONTRATO: 2235291 CPF: 
133193074XX, CONTRATO: 2609852 CPF: 813115323XX, CONTRATO: 2610557 CPF: 
753479034XX, CONTRATO: 2239455 CPF: 159548394XX, CONTRATO: 2606762 CPF: 
162839084XX, CONTRATO: 2607021 CPF: 155416784XX, CONTRATO: 2605192 CPF: 
148205634XX, CONTRATO: 2154187 CPF: 093435354XX, CONTRATO: 2602764 CPF: 
161295274XX, CONTRATO: 6202792 CPF: 692660774XX, CONTRATO: 2609317 CPF: 
022336774XX, CONTRATO: 2400430 CPF: 072084724XX, CONTRATO: 2601004 CPF: 
159485314XX, CONTRATO: 2608694 CPF: 134874974XX, CONTRATO: 6202851 CPF: 
912663784XX, CONTRATO: 2239481 CPF: 105248144XX, CONTRATO: 2234625 CPF: 
139278454XX, CONTRATO: 21100904 CPF: 141769464XX, CONTRATO: 2611429 CPF: 
107089294XX, CONTRATO: 2199769 CPF: 161693364XX, CONTRATO: 6202006 CPF: 
854064904XX, CONTRATO: 21102317 CPF: 137640704XX, CONTRATO: 2225508 CPF: 
116416714XX, CONTRATO: 2613024 CPF: 061324494XX, CONTRATO: 2601142 CPF: 
142463524XX, CONTRATO: 2604136 CPF: 910496794XX, CONTRATO: 2607374 CPF: 
171168174XX, CONTRATO: 6106051 CPF: 007935614XX, CONTRATO: 2606676 CPF: 
170659774XX, CONTRATO: 2606653 CPF: 709696874XX, CONTRATO: 21104461 CPF: 
142819074XX, CONTRATO: 2238705 CPF: 070420124XX, CONTRATO: 2236479 CPF: 
000097644XX, CONTRATO: 2239512 CPF: 109155674XX, CONTRATO: 2401517 CPF: 
165966647XX, CONTRATO: 2239330 CPF: 004026617XX, CONTRATO: 2401568 CPF: 
130059264XX, CONTRATO: 6203025 CPF: 675540404XX, CONTRATO: 2233509 CPF: 
155006004XX, CONTRATO: 2611821 CPF: 175611294XX, CONTRATO: 0220266 CPF: 
188775914XX, CONTRATO: 2612553 CPF: 650343764XX, CONTRATO: 2606954 CPF: 
714944424XX, CONTRATO: 2606651 CPF: 111597644XX, CONTRATO: 6105160 CPF: 
010177964XX, CONTRATO: 2606566 CPF: 237349494XX, CONTRATO: 2601776 CPF: 
062739564XX, CONTRATO: 21100480 CPF: 111141217XX, CONTRATO: 2603153 CPF: 
162429184XX, CONTRATO: 2210351 CPF: 035130184XX, CONTRATO: 2131257 CPF: 
436837034XX, CONTRATO: 2701531 CPF: 450801784XX, CONTRATO: 2135311 CPF: 
123338484XX, CONTRATO: 2606537 CPF: 018210994XX, CONTRATO: 2607958 CPF: 
088866684XX, CONTRATO: 2237168 CPF: 046376723XX, CONTRATO: 2235630 CPF: 
063001724XX, CONTRATO: 6202585 CPF: 018786414XX, CONTRATO: 2610867 CPF: 
137784384XX, CONTRATO: 2607717 CPF: 118675454XX, CONTRATO: 6106428 CPF: 
048621464XX, CONTRATO: 21102314 CPF: 092363884XX, CONTRATO: 2610371 CPF: 
508126532XX, CONTRATO: 2601046 CPF: 139221264XX, CONTRATO: 21102221 CPF: 
129811944XX, CONTRATO: 2611439 CPF: 091349114XX, CONTRATO: 2601965 CPF: 
162470114XX, CONTRATO: 21102988 CPF: 061035924XX, CONTRATO: 2603857 CPF: 
076268504XX, CONTRATO: 2611064 CPF: 713296694XX, CONTRATO: 2401652 CPF: 
171876254XX, CONTRATO: 2401921 CPF: 045803774XX, CONTRATO: 2234675 CPF: 
097163924XX, CONTRATO: 2176852 CPF: 065625374XX, CONTRATO: 2611960 CPF: 
007420254XX, CONTRATO: 2605934 CPF: 161939034XX, CONTRATO: 2401751 CPF: 
162148944XX, CONTRATO: 2232003 CPF: 148264754XX, CONTRATO: 2400106 CPF: 
119270364XX, CONTRATO: 2232127 CPF: 010174294XX, CONTRATO: 2608765 CPF: 
117601054XX, CONTRATO: 2613002 CPF: 049977474XX, CONTRATO: 2604006 CPF: 
387359974XX, CONTRATO: 2233854 CPF: 050899434XX, CONTRATO: 2401593 CPF: 
135605114XX, CONTRATO: 2230965 CPF: 140533614XX, CONTRATO: 2613081 CPF: 
091166414XX, CONTRATO: 2402273 CPF: 070987164XX, CONTRATO: 2239477 CPF: 
059442904XX, CONTRATO: 6106110 CPF: 839530354XX, CONTRATO: 2603797 CPF: 
714717274XX, CONTRATO: 2603973 CPF: 070559354XX, CONTRATO: 2229246 CPF: 
031205774XX, CONTRATO: 6107085 CPF: 797669434XX, CONTRATO: 2605802 CPF: 
156380864XX, CONTRATO: 2601654 CPF: 074807104XX, CONTRATO: 2607025 CPF: 
717017834XX, CONTRATO: 2235435 CPF: 121348394XX, CONTRATO: 2400773 CPF: 
095063414XX, CONTRATO: 2230228 CPF: 127205384XX, CONTRATO: 2701106 CPF: 
167841224XX, CONTRATO: 2609233 CPF: 081631484XX, CONTRATO: 2610267 CPF: 
174180154XX, CONTRATO: 2500243 CPF: 250855224XX, CONTRATO: 2612285 CPF: 
889298176XX, CONTRATO: 2401216 CPF: 108578224XX, CONTRATO: 2608370 CPF: 
172335754XX, CONTRATO: 2604684 CPF: 111676714XX, CONTRATO: 2606706 CPF: 
715564034XX, CONTRATO: 2701253 CPF: 162918784XX, CONTRATO: 2202381 CPF: 
115576854XX, CONTRATO: 2237249 CPF: 001315524XX, CONTRATO: 2612238 CPF: 
172229884XX, CONTRATO: 2237054 CPF: 701069974XX, CONTRATO: 2236517 CPF: 
173911224XX, CONTRATO: 2237921 CPF: 064416234XX, CONTRATO: 2400527 CPF: 
129571844XX, CONTRATO: 6104855 CPF: 504223754XX, CONTRATO: 6106990 CPF: 
048753454XX, CONTRATO: 2610632 CPF: 174229124XX, CONTRATO: 6201933 CPF: 
010357914XX, CONTRATO: 2604230 CPF: 165669524XX, CONTRATO: 2402022 CPF: 
100158274XX, CONTRATO: 2236194 CPF: 141797894XX, CONTRATO: 2235342 CPF: 
095448244XX, CONTRATO: 6107010 CPF: 705075014XX, CONTRATO: 2608076 CPF: 
719740714XX, CONTRATO: 2401303 CPF: 171217174XX, CONTRATO: 21104600 CPF: 
149008364XX, CONTRATO: 2608253 CPF: 070159444XX, CONTRATO: 2234061 CPF: 
104943964XX, CONTRATO: 2235530 CPF: 171309044XX, CONTRATO: 21100795 CPF: 
141222664XX, CONTRATO: 6105189 CPF: 665449714XX, CONTRATO: 6202340 CPF: 
050262044XX, CONTRATO: 2608442 CPF: 952266724XX, CONTRATO: 2610991 CPF: 
710064344XX, CONTRATO: 2612549 CPF: 245515383XX, CONTRATO: 2239545 CPF: 
064979214XX, CONTRATO: 6106113 CPF: 885043364XX, CONTRATO: 6202499 CPF: 
423920554XX, CONTRATO: 2605291 CPF: 884537404XX, CONTRATO: 2239567 CPF: 
094556844XX, CONTRATO: 2601767 CPF: 229561808XX, CONTRATO: 2402076 CPF: 
160826714XX, CONTRATO: 2610950 CPF: 073399864XX, CONTRATO: 6202124 CPF: 
953816784XX, CONTRATO: 2233451 CPF: 154712624XX, CONTRATO: 2139979 CPF: 

103942094XX, CONTRATO: 6106933 CPF: 395903724XX, CONTRATO: 6202578 CPF: 
098646524XX, CONTRATO: 2230331 CPF: 056620544XX, CONTRATO: 2701924 CPF: 
131911784XX, CONTRATO: 2232054 CPF: 009042154XX, CONTRATO: 2605238 CPF: 
714626524XX, CONTRATO: 2604574 CPF: 062390287XX, CONTRATO: 2609916 CPF: 
173991644XX, CONTRATO: 2604229 CPF: 115167264XX, CONTRATO: 2609898 CPF: 
173790814XX, CONTRATO: 6106190 CPF: 007584734XX, CONTRATO: 6106260 CPF: 
037884244XX, CONTRATO: 2200019 CPF: 008902384XX, CONTRATO: 6106949 CPF: 
702636444XX, CONTRATO: 2401530 CPF: 042518644XX, CONTRATO: 2600606 CPF: 
158543734XX, CONTRATO: 2234090 CPF: 118089354XX, CONTRATO: 2608501 CPF: 
726027914XX, CONTRATO: 2608980 CPF: 173145724XX, CONTRATO: 2702063 CPF: 
082554134XX, CONTRATO: 2234216 CPF: 049847074XX, CONTRATO: 2602797 CPF: 
160672424XX, CONTRATO: 2238396 CPF: 106085944XX, CONTRATO: 2613163 CPF: 
126750704XX, CONTRATO: 2612735 CPF: 174229474XX, CONTRATO: 2239311 CPF: 
394878734XX, CONTRATO: 2603450 CPF: 122139394XX, CONTRATO: 2181536 CPF: 
103850954XX, CONTRATO: 2400633 CPF: 162651194XX, CONTRATO: 2233665 CPF: 
155532744XX, CONTRATO: 2238299 CPF: 094472824XX, CONTRATO: 21100452 CPF: 
104436184XX, CONTRATO: 2198150 CPF: 109830854XX, CONTRATO: 2607115 CPF: 
087138964XX, CONTRATO: 2604929 CPF: 167206514XX, CONTRATO: 2236241 CPF: 
074009164XX, CONTRATO: 2605079 CPF: 701094594XX, CONTRATO: 2142542 CPF: 
012620054XX, CONTRATO: 2606451 CPF: 144948064XX, CONTRATO: 2603419 CPF: 
285581974XX, CONTRATO: 2700639 CPF: 069795203XX, CONTRATO: 2401498 CPF: 
072660623XX, CONTRATO: 2239585 CPF: 144514584XX, CONTRATO: 6105637 CPF: 
083532244XX, CONTRATO: 21102514 CPF: 715427324XX, CONTRATO: 2700621 CPF: 
149949854XX, CONTRATO: 2234685 CPF: 083597794XX, CONTRATO: 2601577 CPF: 
160383064XX, CONTRATO: 2606999 CPF: 067863284XX, CONTRATO: 2613216 CPF: 
177695944XX, CONTRATO: 6106981 CPF: 059979974XX, CONTRATO: 2607690 CPF: 
070826354XX, CONTRATO: 2401940 CPF: 112668954XX, CONTRATO: 2606500 CPF: 
292236808XX, CONTRATO: 2605062 CPF: 158647214XX, CONTRATO: 2231248 CPF: 
146176404XX, CONTRATO: 2157745 CPF: 097265444XX, CONTRATO: 2606699 CPF: 
709288454XX, CONTRATO: 2140153 CPF: 109441484XX, CONTRATO: 2400436 CPF: 
159575424XX, CONTRATO: 2609768 CPF: 033866704XX, CONTRATO: 2201034 CPF: 
086474514XX, CONTRATO: 6107881 CPF: 048325174XX, CONTRATO: 2603099 CPF: 
152859244XX, CONTRATO: 6202071 CPF: 160062754XX, CONTRATO: 2611491 CPF: 
115975794XX, CONTRATO: 6106885 CPF: 051212384XX, CONTRATO: 2605460 CPF: 
069661304XX, CONTRATO: 2601610 CPF: 139492244XX, CONTRATO: 21100034 CPF: 
691509904XX, CONTRATO: 21102836 CPF: 146711624XX, CONTRATO: 6103433 CPF: 
789641804XX, CONTRATO: 6202304 CPF: 048815984XX, CONTRATO: 2401581 CPF: 
071113464XX, CONTRATO: 2232414 CPF: 147792454XX, CONTRATO: 2236147 CPF: 
174366964XX, CONTRATO: 2606439 CPF: 170492794XX, CONTRATO: 2610874 CPF: 
111794014XX, CONTRATO: 2238938 CPF: 170851094XX, CONTRATO: 6202461 CPF: 
055018744XX, CONTRATO: 2610976 CPF: 168753304XX, CONTRATO: 2607422 CPF: 
155198224XX, CONTRATO: 2605973 CPF: 169223584XX, CONTRATO: 21102192 CPF: 
132295544XX, CONTRATO: 2235205 CPF: 172702214XX, CONTRATO: 2612224 CPF: 
036603404XX, CONTRATO: 6104913 CPF: 036721604XX, CONTRATO: 2237343 CPF: 
260764463XX, CONTRATO: 2237239 CPF: 132827804XX, CONTRATO: 6106043 CPF: 
021209654XX, CONTRATO: 2237219 CPF: 093075854XX, CONTRATO: 2610644 CPF: 
118493794XX, CONTRATO: 2700798 CPF: 950089934XX, CONTRATO: 2609934 CPF: 
173788874XX, CONTRATO: 2603839 CPF: 076268524XX, CONTRATO: 2234930 CPF: 
060058574XX, CONTRATO: 2601985 CPF: 154436454XX, CONTRATO: 2600448 CPF: 
138528854XX, CONTRATO: 2236848 CPF: 700422604XX, CONTRATO: 2236268 CPF: 
085268544XX, CONTRATO: 2605987 CPF: 267856414XX, CONTRATO: 2605283 CPF: 
714739124XX, CONTRATO: 2612867 CPF: 928341752XX, CONTRATO: 2606734 CPF: 
057366184XX, CONTRATO: 2236703 CPF: 164314464XX, CONTRATO: 2234615 CPF: 
552829544XX, CONTRATO: 2216400 CPF: 700234524XX, CONTRATO: 2609626 CPF: 
713724374XX, CONTRATO: 2608395 CPF: 114142028XX, CONTRATO: 1101403 CPF: 
364156504XX, CONTRATO: 6202396 CPF: 226132344XX, CONTRATO: 2613376 CPF: 
178133704XX, CONTRATO: 2400847 CPF: 160930524XX, CONTRATO: 2147783 CPF: 
826419434XX, CONTRATO: 6106809 CPF: 008247454XX, CONTRATO: 6104799 CPF: 
365327478XX, CONTRATO: 2612522 CPF: 144972194XX, CONTRATO: 6106926 CPF: 
076684914XX, CONTRATO: 2701870 CPF: 132921064XX, CONTRATO: 2604880 CPF: 
167066648XX, CONTRATO: 2607136 CPF: 287712064XX, CONTRATO: 2603326 CPF: 
116020834XX, CONTRATO: 2605447 CPF: 775880109XX, CONTRATO: 21103248 CPF: 
095199094XX, CONTRATO: 2610243 CPF: 059402432XX, CONTRATO: 2400522 CPF: 
893820644XX, CONTRATO: 2613320 CPF: 093463304XX, CONTRATO: 2612722 CPF: 
010190384XX, CONTRATO: 2236215 CPF: 086541304XX, CONTRATO: 2601990 CPF: 
162376654XX, CONTRATO: 6106297 CPF: 029519604XX, CONTRATO: 6106753 CPF: 
011352354XX, CONTRATO: 2607142 CPF: 486163974XX, CONTRATO: 2233586 CPF: 
112565494XX, CONTRATO: 2234478 CPF: 059993724XX, CONTRATO: 2600145 CPF: 
024576534XX, CONTRATO: 2239370 CPF: 826811804XX, CONTRATO: 6202338 CPF: 
009219294XX, CONTRATO: 2104511 CPF: 014851004XX, CONTRATO: 6202964 CPF: 
024562994XX, CONTRATO: 21101927 CPF: 032560994XX, CONTRATO: 6105892 CPF: 
629761923XX, CONTRATO: 2234738 CPF: 130098404XX, CONTRATO: 6107144 CPF: 
027807444XX, CONTRATO: 2606503 CPF: 090317084XX, CONTRATO: 6105712 CPF: 
020904784XX, CONTRATO: 2604163 CPF: 108111804XX, CONTRATO: 21104187 CPF: 
709586414XX, CONTRATO: 2239371 CPF: 065060264XX, CONTRATO: 2610523 CPF: 
107353284XX, CONTRATO: 2602658 CPF: 050211174XX, CONTRATO: 2402048 CPF: 
130428164XX, CONTRATO: 2238576 CPF: 157518084XX, CONTRATO: 2607802 CPF: 
209816297XX, CONTRATO: 2701682 CPF: 133818384XX, CONTRATO: 2613144 CPF: 
073657837XX, CONTRATO: 2610184 CPF: 029799204XX, CONTRATO: 2206212 CPF: 
132085744XX, CONTRATO: 21101673 CPF: 144402324XX, CONTRATO: 6103932 CPF: 
077845047XX, CONTRATO: 2177968 CPF: 055273784XX, CONTRATO: 2602302 CPF: 
163114104XX, CONTRATO: 2400593 CPF: 109037004XX, CONTRATO: 21100779 CPF: 
073574844XX, CONTRATO: 2234388 CPF: 023496394XX, CONTRATO: 2604436 CPF: 
107945714XX, CONTRATO: 2613160 CPF: 101276284XX, CONTRATO: 6202463 CPF: 
901129114XX, CONTRATO: 6104172 CPF: 090720474XX, CONTRATO: 2234357 CPF: 
129076304XX, CONTRATO: 2235586 CPF: 135591754XX, CONTRATO: 2606733 CPF: 
091361684XX, CONTRATO: 2604982 CPF: 713577564XX, CONTRATO: 2605916 CPF: 
169150414XX, CONTRATO: 2610393 CPF: 070162364XX, CONTRATO: 2238390 CPF: 
718281104XX, CONTRATO: 2613399 CPF: 089488684XX, CONTRATO: 6104827 CPF: 
053155114XX, CONTRATO: 2237495 CPF: 114783744XX, CONTRATO: 2234222 CPF: 
058089374XX, CONTRATO: 6104688 CPF: 205869224XX, CONTRATO: 2607965 CPF: 
701877264XX, CONTRATO: 2611914 CPF: 142650194XX, CONTRATO: 2401420 CPF: 
102302234XX, CONTRATO: 2500387 CPF: 211847907XX, CONTRATO: 2609879 CPF: 
120492054XX, CONTRATO: 21104935 CPF: 061217154XX, CONTRATO: 2612784 CPF: 
177178574XX, CONTRATO: 2210489 CPF: 115068324XX, CONTRATO: 6104891 CPF: 
065776904XX, CONTRATO: 6202670 CPF: 133071854XX, CONTRATO: 2605848 CPF: 
166014074XX, CONTRATO: 2235644 CPF: 170222954XX, CONTRATO: 2613416 CPF: 
075586124XX, CONTRATO: 2608183 CPF: 109190544XX, CONTRATO: 21104928 CPF: 
045395944XX, CONTRATO: 2603925 CPF: 111091504XX, CONTRATO: 2608441 CPF: 
103161484XX, CONTRATO: 2215766 CPF: 111098084XX, CONTRATO: 6202297 CPF: 
075538094XX, CONTRATO: 2604205 CPF: 078597594XX, CONTRATO: 2600459 CPF: 
096020474XX, CONTRATO: 2611823 CPF: 101662754XX, CONTRATO: 2603380 CPF: 
083975914XX, CONTRATO: 2157540 CPF: 108439474XX, CONTRATO: 2232304 CPF: 
148419234XX, CONTRATO: 2600561 CPF: 701213684XX, CONTRATO: 2605482 CPF: 
951212424XX, CONTRATO: 2603088 CPF: 702761474XX, CONTRATO: 2610283 CPF: 
077770769XX, CONTRATO: 2173738 CPF: 009375844XX, CONTRATO: 2500211 CPF: 

016140204XX, CONTRATO: 2100065 CPF: 760661694XX, CONTRATO: 6202532 CPF: 
038657904XX, CONTRATO: 2608762 CPF: 068383894XX, CONTRATO: 2609479 CPF: 
038222924XX, CONTRATO: 2233481 CPF: 009972824XX, CONTRATO: 2605129 CPF: 
074393864XX, CONTRATO: 6104730 CPF: 049867434XX, CONTRATO: 6103950 CPF: 
424181784XX, CONTRATO: 2602906 CPF: 145050654XX, CONTRATO: 2604938 CPF: 
711396504XX, CONTRATO: 2235806 CPF: 014337694XX, CONTRATO: 2156967 CPF: 
030158764XX, CONTRATO: 2233153 CPF: 110192814XX, CONTRATO: 2238143 CPF: 
114051387XX, CONTRATO: 2239282 CPF: 172955884XX, CONTRATO: 2237993 CPF: 
152504844XX, CONTRATO: 2603975 CPF: 042677464XX, CONTRATO: 2134696 CPF: 
049867484XX, CONTRATO: 2239389 CPF: 570428534XX, CONTRATO: 2605625 CPF: 
709115854XX, CONTRATO: 2611899 CPF: 169175684XX, CONTRATO: 2604026 CPF: 
133623664XX, CONTRATO: 2234680 CPF: 705828284XX, CONTRATO: 2700879 CPF: 
103883044XX, CONTRATO: 6104685 CPF: 482551304XX, CONTRATO: 2402073 CPF: 
172848754XX, CONTRATO: 2236356 CPF: 153600364XX, CONTRATO: 2235202 CPF: 
172563254XX, CONTRATO: 6106736 CPF: 713340414XX, CONTRATO: 2601602 CPF: 
160548804XX, CONTRATO: 2239267 CPF: 675808904XX, CONTRATO: 2700633 CPF: 
156981314XX, CONTRATO: 2233875 CPF: 054561584XX, CONTRATO: 6202007 CPF: 
013697194XX, CONTRATO: 2609294 CPF: 134434054XX, CONTRATO: 2236722 CPF: 
110250624XX, CONTRATO: 2609240 CPF: 559282263XX, CONTRATO: 2612488 CPF: 
840117774XX, CONTRATO: 6201374 CPF: 072200744XX, CONTRATO: 2605076 CPF: 
102694504XX, CONTRATO: 2235290 CPF: 142829224XX, CONTRATO: 2238336 CPF: 
010417024XX, CONTRATO: 2607083 CPF: 156859454XX, CONTRATO: 2605917 CPF: 
107891664XX, CONTRATO: 2232766 CPF: 396601844XX, CONTRATO: 2401481 CPF: 
170239624XX, CONTRATO: 2605499 CPF: 171142604XX, CONTRATO: 6203012 CPF: 
188742314XX, CONTRATO: 2177284 CPF: 112331064XX, CONTRATO: 6107104 CPF: 
831425333XX, CONTRATO: 2603959 CPF: 115921984XX, CONTRATO: 2608898 CPF: 
106096754XX, CONTRATO: 2235442 CPF: 108353554XX, CONTRATO: 2156909 CPF: 
104612794XX, CONTRATO: 2612714 CPF: 176842094XX, CONTRATO: 2604652 CPF: 
826706924XX, CONTRATO: 6201690 CPF: 009332314XX, CONTRATO: 2400720 CPF: 
705456024XX, CONTRATO: 2701779 CPF: 169637464XX, CONTRATO: 2609943 CPF: 
917356704XX, CONTRATO: 21102745 CPF: 146632314XX, CONTRATO: 2402279 CPF: 
178194204XX, CONTRATO: 2613401 CPF: 093446304XX, CONTRATO: 6105417 CPF: 
012264194XX, CONTRATO: 2232603 CPF: 150274844XX, CONTRATO: 2611927 CPF: 
064322564XX, CONTRATO: 2238940 CPF: 020288744XX, CONTRATO: 6107632 CPF: 
450648304XX, CONTRATO: 2238260 CPF: 145322644XX, CONTRATO: 2230559 CPF: 
144337074XX, CONTRATO: 6104903 CPF: 055188034XX, CONTRATO: 2235372 CPF: 
010335394XX, CONTRATO: 2115829 CPF: 104521994XX, CONTRATO: 2606418 CPF: 
170468784XX, CONTRATO: 2606420 CPF: 152892014XX, CONTRATO: 2604458 CPF: 
029905874XX, CONTRATO: 2607255 CPF: 113901904XX, CONTRATO: 6107446 CPF: 
072939784XX, CONTRATO: 2610876 CPF: 168624754XX, CONTRATO: 2608367 CPF: 
171402534XX, CONTRATO: 6105495 CPF: 042367864XX, CONTRATO: 2237848 CPF: 
702829734XX, CONTRATO: 2612087 CPF: 117416994XX, CONTRATO: 2234207 CPF: 
152789884XX, CONTRATO: 2239291 CPF: 173379324XX, CONTRATO: 2231470 CPF: 
690677084XX, CONTRATO: 2101100 CPF: 047140904XX, CONTRATO: 2608487 CPF: 
172149234XX, CONTRATO: 2235093 CPF: 173546554XX, CONTRATO: 2601557 CPF: 
397176157XX, CONTRATO: 2604666 CPF: 106551224XX, CONTRATO: 2609189 CPF: 
025830584XX, CONTRATO: 2610348 CPF: 174326604XX, CONTRATO: 2233687 CPF: 
700695834XX, CONTRATO: 2236441 CPF: 952268424XX, CONTRATO: 2607331 CPF: 
133974504XX, CONTRATO: 2604007 CPF: 010008974XX, CONTRATO: 2233838 CPF: 
051194084XX, CONTRATO: 2401502 CPF: 171839034XX, CONTRATO: 6105705 CPF: 
727422594XX, CONTRATO: 2236571 CPF: 055875634XX, CONTRATO: 4200883 CPF: 
038624674XX, CONTRATO: 2236921 CPF: 095965844XX, CONTRATO: 2236690 CPF: 
166189584XX, CONTRATO: 2230989 CPF: 145021094XX
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Publicidade

Jornal União (6col) 29,8 x 10 cm

A operadora HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com registro na ANS sob o nº 36.825-3, diante da obrigação legal contida no inciso II, parágrafo único, art. 13, da Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 28/2015-ANS, bem como ainda, em 
face das tentativas sem sucesso de notificação pessoal, vem, por meio do presente Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, regularizem a situação 
de seu plano de saúde, garantindo, assim, a manutenção dos serviços contratados, podendo, para tanto, comparecer à sede da empresa, situada na Av. Júlia Freire, 1058, Expedicionários - João Pessoa/PB ou entrar em contato 
com a mesma através dos números 4020.9093 (setor de cobrança) e 0800 2809130 (SAC). Vale destacar que o desinteresse do beneficiário (não regularização da situação contratual no prazo acima conferido) acarretará na adoção 
das medidas previstas na legislação supramencionada. A HAPVIDA JOÃO PESSOA aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação permaneça firme e duradoura.

Contrato: 3010I780500 CPF: 052380444 
Contrato: 3010I650467 CPF: 054907394 
Contrato: 3010I695062 CPF: 068096924 
Contrato: 3010J117851 CPF: 122277634 
Contrato: 3010I866030 CPF: 008683584 
Contrato: 3010J213065 CPF: 011395683 
Contrato: 3010J152690 CPF: 012393664 
Contrato: 3010J205752 CPF: 014445954 
Contrato: 3010J216357 CPF: 016441504 
Contrato: 3010I660070 CPF: 016542234 
Contrato: 3010J184013 CPF: 021562010 
Contrato: 3010J146366 CPF: 024406934 
Contrato: 3010I440716 CPF: 025128484 
Contrato: 3010I790359 CPF: 025128484 
Contrato: 3010J190387 CPF: 028306667 
Contrato: 3010I775051 CPF: 038611194 
Contrato: 3010I503432 CPF: 042783434 

Contrato: 3010J207472 CPF: 044743124 
Contrato: 3010J217552 CPF: 047447124 
Contrato: 3010I351988 CPF: 049525044 
Contrato: 3010J222231 CPF: 052834434 
Contrato: 3010I868175 CPF: 065294404 
Contrato: 3010J177809 CPF: 066522694 
Contrato: 3010J101032 CPF: 066523614 
Contrato: 3010I629669 CPF: 067754564 
Contrato: 3010J153042 CPF: 070687884 
Contrato: 3010I591035 CPF: 071756094 
Contrato: 3010J202857 CPF: 072008584 
Contrato: 3010J230840 CPF: 074396134 
Contrato: 3010J217803 CPF: 076176934 
Contrato: 3010J217910 CPF: 084426004 
Contrato: 3010J211483 CPF: 086588064 
Contrato: 3010J214788 CPF: 089525114 
Contrato: 3010I895688 CPF: 089758884 

Contrato: 3010J148745 CPF: 093939744 
Contrato: 3010J170719 CPF: 094051934 
Contrato: 3010J062284 CPF: 095274454 
Contrato: 3010I911558 CPF: 095325934 
Contrato: 3010I713932 CPF: 095382924 
Contrato: 3010J108734 CPF: 095590764 
Contrato: 3010J159463 CPF: 097219764 
Contrato: 3010I899881 CPF: 097550884 
Contrato: 3010J216150 CPF: 098054534 
Contrato: 3010J198711 CPF: 098773264 
Contrato: 3010J148958 CPF: 098880934 
Contrato: 3010J061321 CPF: 099203174 
Contrato: 3010J217802 CPF: 099918454 
Contrato: 3010J230055 CPF: 100213284 
Contrato: 3010J171368 CPF: 105212844 
Contrato: 3010J140544 CPF: 107488774 
Contrato: 3010J087639 CPF: 107892167 

Contrato: 3010J211556 CPF: 108380484 
Contrato: 3010J209881 CPF: 110294394 
Contrato: 3010I773618 CPF: 113134914 
Contrato: 3010J142701 CPF: 116010054 
Contrato: 3010J191550 CPF: 121916574 
Contrato: 3010J205791 CPF: 136986694 
Contrato: 3010J103443 CPF: 148956034 
Contrato: 3010I292277 CPF: 162275904 
Contrato: 3010I337414 CPF: 188552104 
Contrato: 3010J224103 CPF: 204017874 
Contrato: 0700D041437 CPF: 468149654 
Contrato: 3010J223738 CPF: 473417934 
Contrato: 30100487447 CPF: 527197584 
Contrato: 3010J231718 CPF: 700239774 
Contrato: 3010J192203 CPF: 700284904 
Contrato: 3010J142909 CPF: 700568064 
Contrato: 3010I908016 CPF: 703305284 

Contrato: 3010J188048 CPF: 703305284 
Contrato: 3010J217524 CPF: 704846504 
Contrato: 3010J125551 CPF: 706109434 
Contrato: 3010J148602 CPF: 708859164 
Contrato: 3010J099573 CPF: 710182564 
Contrato: 3010J206319 CPF: 710797844 
Contrato: 3010J156193 CPF: 711354834 
Contrato: 3010J231966 CPF: 712134334 
Contrato: 3010I916289 CPF: 713311024 
Contrato: 3010I762471 CPF: 744373804 
Contrato: 30100719567 CPF: 799032234 
Contrato: 3010J175644 CPF: 837129769 
Contrato: 3010I494609 CPF: 840923194 
Contrato: 3010J104540 CPF: 951064054 
Contrato: 3010J203248 CPF: 977589734 
Contrato: 3010J064079 CPF: 990960304
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