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Em agenda administrativa, ontem, João Azevêdo inaugurou restaurante popular em Cajazeiras, ginásio em São José de piranhas e o Crença (foto) em Monteiro. Página 13

Governador entrega obras no Sertão e Cariri

Secretaria de Saúde 
recomenda que não 
haja festa no Réveillon
Secretário Geraldo Medeiros orienta que, devido à pandemia de Covid-19, gestores não 
façam eventos públicos, evitando, assim, aglomerações e a propagação do vírus. Página 5

 Colunas

Ainda com a boca inchada pela bolada, Léo foi 
comunicado do aceite para o time. (...) E a quem 

perguntasse como havia sido a conquista, a resposta 
era uma só: foi por um beijo!  Página 22

Felipe Gesteira

Por sorte ainda há beleza. A beleza que lava 
a alma. Que vem num rito, vem na ordem, vem 

na música bem cantada, vem numa língua 
aparentemente morta.  Página 11

Amanda K.

De volta aos trabalhos TCU revoga medida 
que impedia duplicação da Br-230 a partir de CG. Página 14

‘Corpos Hackeados’ Andrea Nunes lança seu 
novo romance policial, hoje, em João pessoa. Página 9
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De olho na temporada 2022, 
Botafogo busca novas estrelas
Depois de acertar a permanência da comissão técnica, clube 
agora mira na renovação de contratos e cai em campo 
para contratar novos atletas para o time. Página 21

PF desarticula tráfico de drogas 
que utilizava serviço dos Correios

Nota Cidadã se aproxima 
de 100 mil cadastrados 

Escritora austríaca debate, na 
Paraíba, o comunismo russo

Investigações iniciadas há cinco meses em Campina Grande 
deflagraram operação que envolveu 48 mandados de busca 
e apreensão na paraíba em outros 12 estados. Página 7

programa realiza sorteios mensais, com prêmios em 
dinheiro, para quem exige nota fiscal com CpF em 
compras em qualquer comércio do Estado. Página 25

Nascida em campo de refugiados e autora do polêmico 
‘Tempo Submerso – Stalin: Sobrevivemos ao Terror’, 
Ludmila Saharovsky condena o regime stalinista. Página 9

Turismo em alta Setor é um dos principais beneficiados pela retomada 
gradual das atividades na pB e pode crescer 10% até o fim de janeiro. Página 17
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Esportes

Foto: Evandro Pereira

Recriar Orquidófila utilizou o isolamento social para desenvolver uma 
nova habilidade: transformar peças de madeira em obras de arte. Página 20

NA PARAÍBA

A Covid em números
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Em face da queda no número de casos e de óbitos de Covid-19 
no país, há um questionamento que tem se imposto para gestores 
estaduais e municipais: é possível liberar a realização de grandes 
eventos públicos de Carnaval, em 2022, sem o risco de provocar 
um recrudescimento de casos da doença? A resposta é não. Espe-
cialistas são unânimes em afirmar que, devido as características 
da festa, que gera aglomerações de pessoas, é praticamente certo 
de que os níveis de contaminação aumentem, significativamente. 
Por um motivo óbvio: o vírus continua vigente.    

A Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio da sua 
diretora-geral para Acesso a Medicamentos, Mariângela Simão, 
alertou, recentemente, que o mundo está entrando uma quarta 
onda de casos de Covid-19 e que o Brasil, apesar de registrar 
dados positivos, não deveria relaxar no que diz respeito aos 
procedimentos de controle da pandemia. O Carnaval, na visão 
da entidade, abre “uma condição extremamente propícia para o 
aumento da transmissão comunitária”. Não é preciso ser nenhum 
especialista para compreender que a OMS está alertando para a 
temeridade que é realizar eventos carnavalescos que, não raro, 
provocam aglomeração de milhares de pessoas.

A cautela tem prevalecido em muitas cidades do país, que já 
anunciaram a suspensão dos festejos carnavalescos – na Paraíba, 
Cabedelo e Cajazeiras integram a lista. Em São Paulo, ao menos 
71 cidades já anunciaram o cancelamento do Carnaval 2022, mas 
muitas capitais brasileiras, entre elas Salvador, Recife e Fortale-
za, os prefeitos ainda projetam a realização dos festejos, porém, 
condicionam essa possibilidade ao cenário epidemiológico do 
período.

Há outro aspecto que traz uma preocupação adicional para a 
realização de festas que reúnem multidões:  em 2022, o Carnaval 
ocorrerá no final de fevereiro, período de sazonalidade para a 
ocorrência de doenças respiratórias.  

Certamente, o momento exige prudência. E há um fato impor-
tante que deve balizar a tomada de decisão de gestores públicos 
dos estados: o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o 
Conass, decidiu não recomendar a realização do Carnaval, tam-
bém alertando que a liberação poderá gerar uma nova onda de 
contaminações.

É preciso cautela Melhor lembrar do que esquecer
Esquecer onde está a chave do carro é 

melhor, mesmo quando estou atrasado, do 
que esquecer uma palavra... De modo geral, 
ando me agarrando a lembranças de alguns 
termos, como que lutasse para não esquecê
-los. E também refletidamente pensado sobre 
isso, quando me advirto que, hoje, o mundo da 
pressa é, ao mesmo tempo, o da desvaloriza-
ção do passado, que avança numa velocidade 
galopante. E assim, de forma leviana, não 
percebemos que sucede uma grande perda 
dos antigos e consistentes valores. Perda 
também dos costumes e dos padrões cultu-
rais, que materializam a ética, o que alicerça 
a boa conduta individual e social. A exemplo 
da abundância de mentiras, sobretudo contra 
os outros, seja por fake news 
ou de ouvido a ouvido, o que 
é uma característica reinan-
te dessa crescente perda de 
valores.

Há mentirosos por ódio, 
por vingança, por ganância, 
por partidarismo político e 
ideológico, como também até 
por proselitismo religioso. 
Trata-se de personagens desprezíveis, me-
lhor fosse que eles sofressem de “hiperamné-
sia”, viesse-lhes o castigo de sofrer o esqueci-
mento de tudo, como ocorreu com Macondo, 
na imaginação de Gabriel García Márquez, em 
Cem Anos de Solidão. E que os ofendidos por 
eles se lembrassem de tudo, inclusive desses 
difamadores sem memória do que seja o Bem. 
Que essa desvalia os afogasse no poção de 
suas injúrias e de odientas mentiras.

Admiro a mentira que não ofende, jocosa 
e que chega a ser objeto da arte, da pintura, 
do cinema e da literatura. De quais coisas 
desejaríamos esquecer? Certamente de tudo 
o que provém da malignidade. Mas, um so-
pro divino ajuda a memória para discernir 
o prestável do imprestável; o joio do trigo; 
o espinho da flor. Nesse sentido, a memória 
devém uma fonte de construções construti-
vas. Enfim, melhor lembrar do que esquecer. 

O esquecimento das maldades não deixa de 
ser uma fuga das ansiedades, do tédio, do 
perigo, das privações, da fome, das epide-
mias, das guerras, ou sereno caminho para a 
paz. Não bastaria fugir excentricamente do 
mundo, mas sobretudo, concentricamente, 
transformando-nos dentro de nós mesmos, 
daquilo que internamente nos atordoa.

Tenho cuidado da criação de museus, 
por incumbência dada por João Azevêdo, o 
que me tem levado a refletir sobre o signi-
ficado deles. Quando o Governador nos diz 
que “museu é uma obra do futuro”, encontro, 
também no passado, um possível dinâmico 
equilíbrio entre lembrar e esquecer. Isso 
faz parte inevitavelmente da vida. Trazer à 

memória o que é bom se opõe 
a esquecer, olvidar que signi-
ficaria considerar o que não 
presta ao desprezo. O Museu 
da História da Paraíba Palácio 
da Redenção, recém-criado pelo 
Governo do Estado e em fase 
de construção, não deixará de 
ser um topos, um templo para 
se cultuar a reminiscência das 

pessoas, fatos e coisas que se tornaram me-
recedoras de recordação histórica. Platão 
chegou a sublimar essas recordações como 
lembranças do que foi contemplado pelo es-
pírito, em vidas anteriores... Tenho recriado 
o passado no presente, com a previsibilidade 
do futuro, consciente de que não esquecer é 
especialmente valorizar. Existe uma proxi-
midade muito grande do esquecimento total 
com a morte, o que é observável em quem 
perdeu totalmente a memória. Nas filosofias 
de Jacques Maritain e de Alceu Amoroso 
Lima, intui-se o pensamento de que seremos 
lembrados à proporção que fizermos bem 
aos outros. Fazer o bem somente a si próprio 
não conta. Nessa contraditória humanidade, 
há os que se simulam esquecidos, quando 
serem lembrados lhes é desfavorável, espe-
cialmente no frisson do mercado do trabalho 
e das vaidades.

Sons e tons
De repente, um lampejo de memó-

ria me transporta para um tempo que 
submerge nas brumas da saudade e da 
distância, assumindo a configuração de 
quimera, à medida que os dias passam. 
Alguns sons de cantigas de roda invadem 
minhas narinas com os cheiros da poei-
ra que subia dos terreiros nas bocas de 
noite. Três, três passará; Fui a Espanha. 
Gritos e risos infantis se dissipam no ar 
enquanto jovens constroem futuro e so-
nham possibilidades nas brincadeiras de 
Lado Direito. Nas calçadas, 
conversas masculinas tra-
mam o cotidiano e trançam 
laços de sociabilidade e co-
munidade entre esperanças 
de invernos benfazejos e 
fartas safras de algodão. 
Na cozinha, aquecida pelo 
calor de fumacentos fogões 
a lenha e trêmulas luzes de 
lamparinas, mulheres tro-
cam aventuras e dissabores 
de casamentos, maridos e 
filhos entre os sabores e 
aromas de cafés e chás de 
capim-santo, laranja e erva-
cidreira.

Cenas e contextos que, 
em minha infância, são cor-
riqueiras manifestações 
sociais que emolduram novenas e re-
novações celebradas como expressões 
de fé e formas de apertar os vínculos 
de parentesco e vizinhança. Eventos 
que seguiam um fantástico calendário 
preenchido em todos os meses do ano e 
que superavam e transpunham obstá-
culos de riachos grávidos de invernadas, 
noites escuras de lua e ventos frios de 
julho. 

Tempos em que os homens se comu-

nicam pelo som e tom da voz sem a inter-
mediação da tecnologia. Tempos em que 
as conversas são diretas e tratam dos 
cotidianos comuns a todos, sem a interfe-
rência de engenhos que informam o lon-
gínquo, mas, ao mesmo tempo, distancia 
o próximo. Tempos em que as palavras 
são expressão de sentimentos e não so-
mente, e tão somente, regras e normas 
ditadas por etiquetas estrangeiras que 
apartam e isolam. Tempos em que crian-
ças tinham a liberdade de correr o mun-

do dos terreiros e estradas 
atrás de carros de lata e ve-
lhos pneus improvisados 
em folguedos. Tempos em 
que bonecas de pano com 
recheio de algodão eram 
partilhadas por traquinos 
ratos que, nas madrugadas 
silenciosas, sorrateiramen-
te invadiam casas de brin-
quedos atraídos pelo chei-
ro dos caroços de algodão. 
Tempos em que suculentas 
mangas jasmim são par-
tilhadas por empoeiradas 
mãos de meninos e meninas 
entre o estimulante espetá-
culo de atirar rebolos nas 
mangueiras em busca dos 
frutos naturalmente ama-

durecidos e já sutilmente picados por 
pássaros e abelhas.

Sons, tons e cores de um tempo pis-
cam intensa e alucinadamente como 
pirilampos em fins das temporadas in-
vernosas, após alçar voos dos monturos 
e troncos decompostos. 

Sons, tons e cores se apresentam 
borrados e difusos como a teimar em 
manter-se presente quando são apenas 
lembranças.

 O mundo da 
pressa é, ao mesmo 

tempo, o da 
desvalorização do 

passado   

 Nas calçadas, 
conversas masculinas 
tramam o cotidiano e 

trançam laços de 
sociabilidade e 

comunidade entre 
esperanças de 

invernos benfazejos e 
fartas safras de 

algodão   

Damião Ramos Cavalcanti
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaborador

Perigo nas ruas

Fotolegenda
Foto: Ortilo Antonio
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Equipes de saúde paraibanas podem ser pioneiras na implementação de um novo modelo de atendimento 

Gestores da Secretaria 
de Estado da Saúde da Paraí-
ba voltaram a se encontrar, 
ontem, com o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
na tentativa de viabilizar a 
implementação do Projeto 
Trauma Brasil 2021-2030.

O objetivo do projeto 
é tornar a Paraíba o Esta-
do pioneiro na implanta-
ção de um novo modelo de 
atendimento em saúde que 
possibilitará a adoção de 

cuidados para reduzir o nú-
mero de óbitos em pacientes 
vítimas de traumas físicos. 

A mudança é de formato 
e estrutura, mudando a po-
lítica operacional dos hos-
pitais que recebem pacien-
tes de trauma, colocando 
os hospitais de trauma de 
todo o país em outro pata-
mar no atendimento.  Na 
prática, o projeto visa uma 
reestruturação da política 
de saúde pública para a rede 
de urgência e emergência no 
país. Caso aplicado, a rees-
truturação poderá reduzir 

em até 50% o número de 
mortes por trauma.

A reunião serviu para 
reforçar a postulação da Pa-
raíba para servir de projeto 
piloto para o Brasil, no de-
senvolvimento de um siste-
ma organizado, coordenado 
e integrado de atendimento 
para pacientes traumatiza-
dos. 

Presente na reunião, 
o secretário de Estado da 
Saúde, Geraldo Medeiros re-
latou o aumento de óbitos 
por trauma no Estado, res-
saltando a importância da 

implementação do projeto.
“ E s t a m o s  p e rd e n d o 

essa guerra. Os óbitos por 
trauma, como acidentes de 
trânsito, acidentes de tra-
balho, violência e queima-
duras, somam mais de 200 
mil vidas perdidas por ano 
em todo o Brasil”, declarou 
o secretário de Estado da 
Saúde.

O secretário executivo 
Daniel Beltrammi também 
esteve presente no encontro. 
A Paraíba já havia apresen-
tado a proposta ao ministro 
em duas outras ocasiões. O 

Trauma Brasil faz parte do 
PNATRANS (Plano Nacio-
nal de Mortes e Lesões no 
Trânsito) e conta com apoio 
do Grupo de Trabalho sobre 
Sistema e Centros de Trau-
ma da SBAIT (Sociedade 
Brasileira de Atendimento 
Integrado ao Traumatizado) 
e Observatório Nacional de 
Segurança Viária e da Abra-
mede (Associação Brasileira 
de Medicina de Emergên-
cia). A pasta, no entanto, 
ainda não possui previsão 
para implementação das 
mudanças.

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

Estado cobra implementação 
do Projeto Trauma Brasil na PB

O governador também se re-
feriu à possibilidade de fle-
xibilizar o uso de máscaras, 
em 2022. “Espero que seja 
no início do próximo ano, em 
que as máscaras sejam op-
ção de cada cidadão. Mas 
para que isso ocorra, é pre-
ciso que cheguemos a um 
patamar de vacinação que 
garanta essa tranquilidade”, 
argumentou. 

Uso de máscaras 
O governador João Azevêdo se diz 
contrário à realização de festejos 
carnavalescos na Paraíba e citou a 
decisão dos secretários de Saúde 
dos estados, que desaconselham a 
realização do Carnaval. “É preciso 
ter cuidado para que a gente não 
volte a ter um repique da doença. 
Eu acho que ainda não é hora”, dis-
se, ressaltando que, por enquanto, 
essa é uma opinião pessoal e não 
uma decisão de governo.  

E por falar em Lucas Ribeiro, ele re-
velou que tem um projeto político 
para o futuro: ser prefeito de Cam-
pina Grande – “Isso está na minha 
agenda, mas deixo tudo nas mãos 
de Deus”, afirmou, reforçando que 
está preparado para uma missão 
dessa envergadura, porque tem 
construído sólida carreira política e 
conhece “os problemas da cidade”.    

QUer ser prefeito 

LUcas ribeiro: brUno cUnha Lima deve segUir  
romero “em QUaLQUer decisão QUe eLe tomar” 

ainda não é a hora” 

Vice-prefeito de Campina Grande, Lucas Ribeiro (PP) é da opinião de que o prefeito Bruno 
Cunha Lima (PSD) deve seguir o mesmo caminho político do correligionário Romero Ro-
drigues, que é o presidente do partido na Paraíba. Em entrevista a uma emissora de TV, o 
filho da senadora Daniella Ribeiro afirmou que o prefeito tem “gratidão” por Romero tê-lo 
ajudado a se eleger e, “por isso, deve respeitá-lo e segui-lo em qualquer decisão que ele 
tomar”. A declaração de Lucas ocorre no momento em que estão em curso articulações 

para uma reunião entre Romero e o governador João Azevêdo (Cidadania), com vistas a 
uma possível aliança política visando as eleições de 2022. O vice-prefeito da ‘Rainha 

da Borborema’ também defendeu que o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP) 
componha a chapa majoritária do governador, na condição de candidato ao Se-
nado, “em reconhecimento ao que ele tem feito pela Paraíba. Em praticamente 
todas as obras executadas neste Estado têm recursos conseguidos por Aguinal-
do”. Lucas, para quem o governador tem feito uma boa gestão, levando obras e 
ações para Campina Grande, se disse propenso a apoiar a reeleição do gestor 
estadual.    

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Presidente da Federação das Associações dos Mu-
nicípios da Paraíba (Famup), George Coelho criti-
cou a aprovação, pelo Senado, do projeto que ins-
tituiu piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros, 
mas eximiu o Governo Federal da corresponsabi-
lidade com este custeio. “Será um custo alto atri-
buído aos municípios que não terão condições de 
arcar, principalmente aqueles de pequeno porte”. 

“Um cUsto aLto QUe os mUnicípios  
não terão condições de arcar” 

Liderança com foLga 

a Lista aUmentoU 

Finalmente saiu a pesquisa de intenção de voto 
para a disputa do Governo do Estado, neste ano 
pré-eleitoral. De acordo com o instituto DataVox, 
o governador João Azevêdo lidera com folga com 
22,9%, contra 3,1% de Pedro Cunha Lima (PSDB) 
e 2,4% de Veneziano Vital do Rêgo (MDB), segun-
do e terceiro colocados, respectivamente. Romero 
Rodrigues (PSD) tem 1,8%. 

A lista de deputados federais cassados por infidelida-
de partidária aumentou. O TSE decidiu, por quatro 
votos a três, cassar o mandato de Evandro Roman 
(PR), que trocou o PSD pelo Patriotas. Quem estreou 
essa lista foi um paraibano: o deputado Walter Brito 
Neto. Em 2007, ele trocou o PFL (atual DEM) pelo PRB 
e perdeu o mandato por infidelidade.   
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Ações estruturantes

PB Rural Sustentável muda rotina de vida do homem no campo
O PB Rural Sustentável, 

programa executado pelo 
Projeto Cooperar, vinculado 
à Secretaria da Agricultura 
Familiar e do Desenvolvi-
mento do Semiárido (Sea-
fds), vem mudando a rotina 
de agricultores familiares 
residentes nas diversas re-
giões do Estado da Paraíba, 
com a implantação de ações 
estruturantes, como: acesso 
à água, construção de pas-
sagem molhada e imple-
mentação de arranjos pro-
dutivos. O objetivo é evitar o 
êxodo rural e dar dignidade, 
conforto e segurança para o 
homem do campo.

O resultado dessas 
ações pode ser visto na co-
munidade Rancharia, locali-
zada no município de Mon-
teiro, no Cariri paraibano. 
Lá, moram Irineu Firmino 
dos Santos (70) e Creuza 
Azevedo (68), que, após 
passarem mais de 40 anos 
tomando água de barrei-
ros – um deles construído 
com suas próprias mãos – 
foram contemplados com 
uma cisterna de placa que 

armazena 16 mil litros de 
água, garantindo o acesso à 
água de qualidade para con-
sumo, com impacto direto 
sobre a saúde e a segurança 
alimentar e nutricional.

A cisterna tornou-se 
realidade na vida do casal 
por meio do programa PB 
Rural Sustentável, por de-
manda enviada ao Projeto 
Cooperar pela Associação 
dos Produtores Rurais de 
Picos, Limitão e Catolé. Por 
conta disso, o casal está fa-
zendo uma reforma na casa 
ampliando o telhado, para 
que na época da chuva mais 
águas rolem para dentro do 
reservatório. Nessas comu-
nidades foram construídas 
23 cisternas, beneficiando 
23 famílias.

“Antes nem um carro
-pipa podia comprar porque 
não tinha onde acumular. A 
água que conseguia era guar-
dada em bombonas embaixo 
do juazeiro cambitada há 
vários quilômetros de dis-
tância, isso quase todos os 
dias”, lembra seu Irineu. Ele 
conta que, antes da cisterna, 

colocava o jumentinho na 
carroça e saía pela madru-
gada em busca de água, e na 
maioria das vezes, voltava 
ao anoitecer com a metade 
da bombona com o líquido, 
porque a escassez de água 
na região é grande. Agora, 
a água está logo ao lado de 
casa, trazendo mais como-
didade ao casal.

Seu Irineu é aquele ci-
dadão típico do Cariri: tem 
a pele queimada do sol, cor-
po suado de quem trabalha 
duro diariamente e mãos 
calejadas. Dona Creuza é 
de falar pouco, mas gosta 
muito de rir. É a própria 
dona de casa: gosta de ver 
tudo arrumadinho, varrer 
o quintal, alimentar os ani-
mais e aguar a plantação 
quando sobra um pouco de 
água. “Agora, com ele mais 
presente em casa, passei a 
me dedicar mais com meu 
marido”, comentou.

Eles disseram que es-
tão ansiosos para verem 
o governador João Azevê-
do. “Hoje eu e minha velha 
queremos agradecer pes-

soalmente ao governador 
pelo grande benefício que 
recebemos, pois, mesmo 
que a chuva demore a che-
gar, temos onde depositar a 
água do carro-pipa e espe-
rar tranquilo pela vontade 
de Deus. Hoje temos água 
boa para beber praticamen-
te dentro de casa, e ainda 
sobra para os animais e as 

plantações”, disse Irineu se 
reportando ao benefício que 
acabara de ganhar do PB 
Rural Sustentável.

O tempo que gastava 
procurando água nas re-
dondezas de seu sítio, seu 
Irineu disse que está empre-
gando na roça, na criação de 
aves, plantando hortaliças 
e em outras atividades. “E o 

melhor de tudo isso é o des-
canso que estou tendo, pois, 
sem esses esforços, estou 
recuperando a minha saúde 
e sem ter que me preocu-
par com o dia de amanhã, se 
vou encontrar água ou não, 
porque tenho certeza que a 
minha cisterna está cheia 
com as graças de Deus”, 
comparou.

O objetivo do PB Rural Sustentável é evitar o êxodo rural e dar dignidade, conforto e segurança para o homem do campo

Foto: Secom-PB

Estamos perdendo 
essa guerra. Os óbitos 

por trauma, como 
acidentes de trânsito, 
acidentes de trabalho, 

violência e queimaduras, 
somam mais de 200 mil 

vidas perdidas 
por ano em todo

 o Brasil 
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Governador realizou, em Monteiro, a entrega de mais uma remessa de doses de vacinas contra a Covid-19

João destaca importância da 
imunização completa na PB

O governador João Aze-
vêdo entregou, ontem, em 
Monteiro, no Cariri parai-
bano, mais uma remessa de 
vacinas contra a covid-19. Ao 
todo, foram entregues mais 3 
mil doses, que serão utiliza-
das em D1, para adolescen-
tes, e D2, para completar o 
ciclo vacinal básico da popu-
lação adulta. 

Ao lado da prefeita de 
Monteiro, Anna Lorena, o 
chefe do Executivo estadual 
voltou a destacar a importân-
cia da imunização completa 
para vencer a covid-19. “Pre-
cisamos aumentar o ciclo 
completo da vacinação, que 
são as duas doses mais o re-
forço. Essa é a nossa busca, e 
queremos no próximo ano, se 
Deus quiser, estar em outro 
patamar de enfrentamento 
da covid, com essa doença 
controlada, como a gripe, a 
H1N1, a influenza”, afirmou, 
destacando a logística de dis-
tribuição das vacinas durante 

as agendas administrativas 
do Governo do Estado, agili-
zando a distribuição e redu-
zindo custos. 

A prefeita Anna Lorena 
falou da satisfação por mais 
uma entrega de vacinas. 
“Ficamos muito felizes e sa-
bemos do compromisso do 
Governo do Estado em man-
ter essa entrega de vacinas, 
passo fundamental para que 
não baixemos a guarda na 
luta contra o coronavírus”, 
disse. 

A gerente regional de 
Saúde, Ravena Farias, expli-
cou que as vacinas recebidas 
ontem serão utilizadas na 
vacinação de adolescentes, 
com D1, e para completar o 
ciclo vacinal básico da popu-
lação adulta, D2. “A grande 
maioria dos municípios con-
templados ainda fizeram a 
retirada dessas doses para, 
hoje, já iniciar a aplicação”, 
completou.

 Ontem, a Secretaria 

de Estado da Saúde (SES) 
realizou a distribuição de 
241.328 doses de vacinas 
contra a covid-19. As doses 
enviadas nesta nova remessa 
são todas da Pfizer/Comir-
naty. Os imunizantes irão ga-
rantir a abertura dos esque-
mas vacinais com dose um 
(D1) e segundas doses (D2) 
da população paraibana. Do 
total de doses enviadas aos 
municípios, nesta que é a 66ª 
Pauta de Distribuição, 94.982 
doses garantirão a D1 e a D2 
de crianças e adolescentes 
entre 12 e 17 anos de idade. 
A vacina para esta população 
teve início no mês de agosto 
e, nesta pauta, 22 municípios 
oficializaram a necessidade 
de interrupção de envio de 
Dose 1 para adolescentes, 
tendo em vista o alcance da 
meta da população alvo a 
ser vacinada. Já o restante, 
146.346 doses, será destina-
do para a D2 da população 
entre 18 e 59 anos. 

Foto: André Lúcio/Secom-PB 

Fomentando o Turismo

Paraíba deverá ser destaque na 
programação de bordo da TAP

Sociedade brasileira deve ser 
ensinada a não ser racista

A Paraíba vai passar a 
fazer parte da programação 
de entretenimento dos voos 
internacionais da compa-
nhia aérea TAP Air Portugal. 
As tratativas para que os 
atrativos turísticos de João 
Pessoa e demais cidades 
do Litoral paraibano sejam 
divulgados entre os passa-
geiros estrangeiros ocorre-
ram ontem, durante reunião 
do secretário executivo da 
Secretaria de Representa-
ção Institucional (SERI-PB), 
Adauto Fernandes e o di-
retor geral da empresa de 
transporte aéreo portugue-
sa Mário Carvalho, em São 
Paulo-SP.

Para o secretário parai-
bano, a iniciativa do gover-
nador João Azevêdo é mais 
uma alternativa que vai es-
timular a economia através 
do turismo, já que muitos eu-
ropeus aproveitam a alta es-
tação para visitar o Brasil. “A 
gente sabe que muita gente 
vem ao Brasil para conhecer 
o Sudeste do país e muitos 
sequer sabem das nossas 

belezas. Então, a intenção 
do governo estadual é fazer 
uma divulgação qualificada 
do nosso Litoral ao mundo 
inteiro”, pontuou Adauto 
Fernandes.

O diretor da empresa 
aérea fez questão de comen-
tar que é sempre muito po-
sitivo e motivo de orgulho 
para a TAP estar envolvida 
com a melhoria da infraes-
trutura do Nordeste. “Essa 
é uma região que a TAP dá 
muita importância em suas 
operações. Com a Paraíba 
não seria de forma alguma 
diferente. Esse encontro, se 
torna ainda mais importante 
quando tentamos viabilizar 
a melhoria da malha área 
direta ou indiretamente”, 
ressaltou.

Mário Carvalho tam-
bém destacou a importância 
dessas parcerias entre o Go-
verno da Paraíba e a TAP. Ele 
acredita que essa é uma es-
tratégia que pode funcionar 
muito bem, sobretudo para 
colocar o Litoral paraibano 
no destino dos portugue-
ses e demais passageiros da 
companhia aérea.

Sobre a possibilidade 

de estreitar ainda mais a dis-
tância entre os turistas euro-
peus e a Paraíba, já que João 
Pessoa é o ponto mais pró-
ximo da Europa, o diretor-
geral da TAP não descartou 
a inclusão do Estado na ma-
lha viária da companhia. “Se 
houver demanda, por que 
não? Mas como me referi 
anteriormente, uma ação de 
promoção do destino e uma 
parceria com as cidades vi-
zinhas poderiam funcionar 
bastante. Divulgação inter-
nacional, na minha opinião, 
é a melhor estratégia para o 
curto prazo”, ilustrou Mário.

Segundo o secretário 
Adauto Fernandes, o Go-
verno da Paraíba também 
está em conversação com 
Pernambuco e Rio Gran-
de do Norte, para que seja 
feita uma ação em conjun-
to, para divulgar o Litoral 
dos três estados vizinhos. 
Inclusive, o diretor da TAP 
Mário Carvalho parabeni-
zou a iniciativa e disse que 
essa seria uma outra forma 
de fomentar o turismo na 
região de forma mais com-
plementa e deve ser vista 
com muita atenção.

Casos cada vez mais 
constantes e denúncias 
cada vez mais alarmantes: 
os casos de racismo no Brasil 
estão passando pelo proces-
so de sair da normalização 
para ganhar visibilidade ob-
jetivando que eles passem a 
existir cada vez menos. 

Em entrevista ao Giro 
Nordeste, ontem, Arilson 
Ventura, coordenador da 
Coordenação Nacional de 
Articulação de Comunida-
des Negras Rurais Quilom-
bolas (Conaq), falou que a 
sociedade precisa se prepa-
rar para educar contra o ra-
cismo, mesmo com tamanho 
acesso à informação. 

“Se levarmos em con-
ta o que Nelson Mandela 
disse de que ninguém nas-
ce odiando outra pessoa. 

Para odiar, a pessoa precisa 
aprender e então também 
pode aprender a amar. Então 
se as pessoas foram ensi-
nadas a serem racistas, elas 
ainda podem aprender o 
contrário disso. Nós preci-
samos ter um monte de gen-
te para orientar as pessoas 
a deixarem de ser racistas. 
Acho que ainda há tempo. 
Se batermos na tecla que 
as pessoas precisam deixar 
de ser racistas, eu acho que 
a gente consegue avançar 
para que possamos ter uma 
sociedade mais igualitária, 
menos preconceituosa”, afir-
mou Arilson Ventura.

O coordenador lem-
brou ainda que, mesmo com 
a crescente de denúncias, os 
agressores continuam sem 
punição, na maioria dos ca-
sos. “Eu nunca vi ninguém 
ir para a televisão ou praça 
pública e falar “me filme aqui 

que eu sou racista”. Ninguém 
nunca expressou dessa for-
ma, então o racismo ocorre 
de forma velada, na surdi-
na, no escuro e as pessoas 
não veem. A gente precisa 
avançar nessa direção [punir 
racistas]. Não é possível, em 
pleno século 21 termos ca-
sos de racismo denunciados 
e ninguém responsabilizado. 
Precisamos mudar a legis-
lação, se possível, para que 
aconteça. Esses agressores 
precisam pagar pelo que fa-
zem”, declarou.

Por violar direitos e li-
berdades individuais, o ra-
cismo é definido como crime 
por meio do Inciso XLII do 
Artigo 5º da Constituição 
Federal. O inciso garante o 
direito à não discriminação 
de qualquer indivíduo em 
razão de raça, bem como 
prevê a pena deste crime 
em lei, punível com reclusão.

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

A Paraíba voltou a re-
gistrar menos de 100 pes-
soas internadas na rede 
pública para o tratamento 
da covid-19. Ontem, o Cen-
tro Estadual de Regulação 
Hospitalar confirmou 96 
pacientes hospitalizados, o 
menor índice desde a últi-
ma segunda-feira, com 99 
internações. Além disso, 
o número é menor do que 
o registrado em abril de 
2020, início da pandemia.

Entre quarta-feira e 
ontem, oito pacientes fo-
ram internados, chegando 
a uma ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico), em todo 
Estado, de 17% e 11% em 
leitos de enfermarias para 
adultos. O Sertão possui 
a maior taxa de ocupação 
com 31% em leitos de UTI 
e 19% em enfermarias. Em 
seguida, a Região Metropo-
litana de João Pessoa apare-
ce com 29% e 14% em UTI 
e enfermarias, respectiva-
mente. Já na região sediada 
por Campina Grande estão 
ocupados 7% dos leitos de 
UTI e 6% em enfermarias.

A Secretaria de Estado 

da Saúde (SES) confirmou, 
também ontem, novos 11 
casos de covid-19, todos 
moderados ou graves. Devi-
do a instabilidade apresen-
tada na plataforma e-SUS, 
o boletim foi emitido sem 
atualização dos novos ca-
sos leves. Seis mortes foram 
registradas, sendo quatro 
ocorridas entre quarta-feira 
e ontem.

Com a atualização, a 
Paraíba chega a 459.500 
casos confirmados da doen-
ça, sendo 351.315 consi-
derados recuperados e 
9.511 vítimas fatais. Até o 
momento, 1.230.428 tes-
tes para diagnóstico da 
doença foram realizados 
em todo o Estado, confir-
mando casos em todas as 
223 cidades e óbitos em 
222, onde apenas Riachão 
do Bacamarte segue sem 
o registro de mortes entre 
seus residentes. 

Entre as novas vítimas, 
a maioria dos pacientes 
eram homens, no total de 
quatro, e duas mulheres. 
A faixa etária foi de 54 a 83 
anos, sendo a cardiopatia a 
comorbidade mais frequen-
te. Os óbitos confirmados 
aconteceram entre os dias 
21 e 25 de novembro, todos 

em hospitais públicos e re-
gistrados para os residentes 
em Campina Grande, João 
Pessoa, Malta, Poço José de 
Moura, São José de Espinha-
ras e São José de Piranhas.

O sistema de infor-
mação (SPI-PNI) do Mi-
nistério da Saúde também 
apresentou instabilidade, 
de modo que os números 
de doses aplicadas não 
foram atualizadas. Os nú-
meros até a quarta-feira fo-
ram de 5.664.558 doses já 
aplicadas na Paraíba, onde 
3.055.146 pessoas foram 
vacinadas com a primeira 
dose e 2.332.314 completa-
ram os esquemas vacinais, 
representando 77,82% 
da população acima de 18 
anos. Do total de vacinados 
com o esquema primário 
completo, sem considerar a 
dose de reforço, 2.268.149 
tomaram as duas doses e 
64.165 utilizaram imuni-
zante de dose única. 

Cerca de 9.024 pessoas 
com alto grau de imunossu-
pressão receberam a tercei-
ra dose e 268.074 pessoas a 
partir de 60 anos foram va-
cinadas com doses de refor-
ço. A Paraíba já distribuiu 
um total de 6.494.615 doses 
de vacina aos municípios.

Estado tem menos de 100 
hospitalizados com Covid
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

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

Giro Nordeste

Governador João Azevêdo entrega o lote de vacinas para prefeita de Monteiro, Anna Lorena (ao centro, de preto)

O secretário executivo da  
Representação Institucional 

da Paraíba em Brasília, 
Adauto Fernandes (D), e o 
diretor-geral da empresa 

de transporte aéreo 
portuguesa, Mário Carvalho  

(E), se reuniram ontem

Foto: Divulgação



Paraíba
“Tráfico postal”
A Polícia Federal realizou, ontem, uma operação de 
combate ao tráfico de drogas com transporte pelos 
Correios na Paraíba e em mais 12 estados. Página 7
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Por causa da pandemia de covid-19, a orientação é que festas públicas que gerem aglomerações sejam canceladas

Saúde recomenda que festejos 
de fim de ano sejam evitados
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Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-PB) recomendou 
que qualquer tipo de aglome-
ração seja evitada durante o 
Réveillon. Além disso, caso o ce-
nário da pandemia da covid-19 
ainda seja preocupante, o mes-
mo alerta vale também para o 
Carnaval 2022. Por enquanto, 
algumas prefeituras paraibanas 
aguardam a publicação de novos 
decretos que autorizam ou não a 
realização destas festas. Porém, 
a expectativa é de cancelamento 
na maioria das cidades.

“Nós nos reunimos com 
os secretários Municipais da 
grande João Pessoa e vamos 
nos reunir novamente para 
definir o Réveillon e depois o 
Carnaval. Qualquer tipo de aglo-
meração em megaeventos não é 
recomendável neste momento”, 
declarou o secretário de Saúde 
da Paraíba, Geraldo Medeiros.

Ele lembra que o Réveillon 
é uma festa que não tem como 
controlar a utilização de más-
caras nem a obediência ao dis-
tanciamento. Por isso, aconselha 

que a população evite qualquer 
tipo de aglomeração. “Não é re-
comendado no momento que 
ainda temos uma taxa de trans-
missão em alguns municípios 
acima de um”, completou.

No último dia 24, o prefeito 
de João Pessoa, Cícero Lucena 
anunciou que João Pessoa terá 
festa de Réveilon e ainda ante-

cipou que acredita na realização 
do Folia de Rua e Carnaval 2022.  
O mesmo posicionamento é se-
guido, por exemplo, pela Prefei-
tura de Soledade, onde o pre-
feito Geraldo Moura confirmou 
a festa de Réveillon e destacou 
que os indicadores da doença 
permitem que o evento aconte-
ça. Conforme o gestor,  no dia 31 

de dezembro terá uma barreira 
sanitária para quem quiser en-
trar no ambiente da festa. 

Em Cabaceiras, por sua vez, 
a expectativa é que também seja 
realizado o Réveillon e segundo 
a secretária de Turismo, Mércia 
Vieira, será uma festa com pú-
blico reduzido. “Ainda não está 
confirmado, mas geralmente as 
festas têm um público pequeno. 
O Réveillon se tudo der certo 
será na praça pública”, informou.

Ja na cidade de Conde, no 
Litoral Sul da Paraíba, o assessor 
técnico da Secretaria de Turis-
mo (Setur), Felipe Jardim, afir-
mou que as festas da virada de 
ano e de Carnaval ainda estão 
confirmadas, porém aguardam 
a posição oficial do Governo do 
Estado. Caso, as festas ocorram, 
o planejamento inclui reforçar 
todas as medidas de prevenção 
e protocolos sanitários. “Se não 
tiver nenhum decreto restrin-
gindo faremos, porque tudo in-
dica é que seja algo impedindo 
as aglomerações e fogos no Lito-
ral. Se isso, realmente acontecer, 
vai ser mantida a programação 
musical, se for permitida tam-
bém”, revelou. 

Prefeituras cancelam Réveillon
Várias cidades já anunciaram o can-

celamento de festejos de final de ano e de 
Carnaval. A Assessoria de Comunicação 
da Prefeitura de Bayeux informou que 
a expectativa é que não ocorram festi-
vidades com grande público para o fim 
de ano da cidade, portanto sem shows 
abertos a população. O Carnaval ainda 
não foi decidido.

Em Jericó, no Sertão do Estado, o se-
cretário de Turismo e Esportes, Teta Maia, 
afirmou que a pretensão é que estas 
festa não aconteçam por causa do vírus. 
O mesmo posicionamento será adotado 
em Patos. “Estamos trabalhando para 
fazer o nosso São João. Não existem 
previsões para ano novo nem Carnaval”, 
declarou o secretário de Comunicação, 
Ulisses Neto.

O prefeito de Cajazeiras, José Al-
demir, declarou que o município não 
realizará eventos no fim do ano nem no 
Carnaval. “A recomendação é que todo 
mundo fique em casa”, comentou. 

Apesar de já terem confirmado o 
cancelamento do Réveillon, algumas 
prefeituras estudam a organização do 
Carnaval 2022. Segundo o secretário 

de Turismo e Eventos de Baía da Traição, 
no Litoral Norte do Estado, Josias Viana, 
este ano não haverá comemorações de 
Réveillon na cidade, porque foi definido 
que apenas serão retomados os eventos 
públicos a partir do Carnaval.

Segundo o secretário, a ideia é ob-
servar como será essa retomada. Porém, 
neste final de ano, a cidade está aberta 
aos visitantes e festas privadas são permi-
tidas. Ainda haverá a tradicional queima 
de fogos e a decoração natalina. Depois 
do Carnaval, a expectativa é voltar os 
eventos promovidos pela prefeitura. 

A Prefeitura de Campina Grande, 
por sua vez, aguarda a publicação do 
novo decreto estadual. Até o momento, 
seguem confirmados o Natal Iluminado 
(abertura no dia 4 de dezembro) e o Car-
naval da Paz  que inclui eventos religiosos, 
filosóficos e culturais. 

Apesar de ter sido a primeira cidade 
a declarar o cancelamento dos shows de 
fim de ano, Cabedelo, cogita a realiza-
ção do Carnaval. “Caso tudo corra bem, 
realizaremos, mais uma vez, o maior Car-
naval da história de Cabedelo”, afirmou 
o prefeito Vitor Hugo em comunicado.

Pandemia não está controlada
Alguns municípios pos-

suem poucos casos de covid-19, 
porém uma opinião comum en-
tre alguns gestores municipais e 
secretarias de saúde é que o Car-
naval e a virada do ano atraiam 
muitos turistas, aumentando 
o risco de infecção, ampliando 
o número de pacientes com a 
doença em lugares onde a quan-
tidade de infectados era menor. 

Outro receio é repetir o 
cenário vivenciado na Europa 
e nos Estados Unidos, onde 
a doença voltou a se espalhar 
com intensidade. A Europa, por 
exemplo, vive uma quarta onda, 
com previsão de 700 mil mortes 
até março, e várias cidades bra-
sileiras já registram crescimento 

do número de casos de covid.
“Nos Estados Unidos são 

mais de 100 mil casos novos e 
1.400 mortes por dia. E a Eu-
ropa com um grande número 
de casos novos diários. Então, 
para que nós não tenhamos a 
repetição do mesmo cenário da 
Europa e dos Estados Unidos, 
precisamos nos precaver, evi-
tando grandes aglomerações”, 
aconselha o secretário de Estado 
da Saúde, Geraldo Medeiros. 

Conforme o infectologista 
Fernando Chagas, houve um 
crescimento no índice de trans-
missibilidade, grande parte em 
pacientes não imunizados (não 
tomaram a vacina ou tomaram 
parcialmente). Ele acrescentou 

que o aumento na quantidade de 
pacientes já é uma realidade na 
Europa devido a uma abertura 
precoce em vários setores.

Fernando Chagas recomen-
da a continuação dos protoco-
los de segurança e evitar festas 
abertas com grandes aglome-
rações. O risco seria, segundo 
o médico, um aumento do nú-
mero de casos de covid-19 em 
janeiro e fevereiro. “O  índice de 
transmissibilidade ideal seria o 
número um. Acima de um, quer 
dizer que está transmitindo mais 
e abaixo está transmitindo me-
nos. Então, é bom evitar grandes 
eventos em ambientes abertos 
onde não se tem controle”, ana-
lisa o especialista.

Espera
Várias prefeituras aguardam 
a publicação de novo decreto 

sobre a situação sanitária

Secretário Geraldo Medeiros: “Qualquer tipo de aglomeração em megaeventos não é recomendável neste momento”

Foto: Roberto Guedes 
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Prefeitura realizou ações como aplicação de vacinas e testes para diagnosticar covid-19 junto às famílias da comunidade Dubai

Serviços de saúde continuam a 
ser ofertados a desabrigados

As famílias que desocu-
param a Comunidade Dubai, 
numa área de Mata Atlântica 
no bairro de Mangabeira, na 
última terça-feira (23) con-
tinuam a receber a atenção 
dos serviços de saúde, so-
cial e limpeza urbana da 
Prefeitura de João Pessoa, 
ontem, nos três pontos de 
abrigamento, sendo eles a 
Escola Municipal João Gade-
lha e o Ginásio de Esportes 
Hermes Taurino, em Manga-
beira, assim como no Centro 
Profissionalizante Deputado 
Antônio Cabral (CPDAC), no 
Valentina.

A segu-
rança alimen-
tar vem sendo 
garantida pela 
Secretaria de 
Desenvolvi-
mento Social 
(Sedes) e até 
o momento, 
foram distri-
buídas 2.193 
refeições às 
famílias que 
estão no ginásio Hermes Tau-
rino e Escola João Gadelha, em 
Mangabeira. A secretaria tam-
bém está realizando o cadas-
tro social das famílias junto ao 
benefício do Auxílio Moradia 
e Balcão de Direitos. Todas as 
famílias que fazem parte da 
Dubai também estão receben-
do pulseiras de identificação 
para facilitar o atendimento 
junto aos serviços.

A Secretaria de Direitos 
Humanos e Cidadania (Se-
dhuc), está realizando o aco-
lhimento das famílias, assim 
como realizando e atualizan-
do o cadastro das mesmas 
no CadÚnico, com equipes 
formadas por profissionais 
dos Centros de Referência 
em Assistência Social (Cras). 
Após os cadastros as famílias 

poderão ter acesso a progra-
mas sociais da Prefeitura e 
Governo Federal. Também 
nos locais estão presentes 
equipes do programa Crian-
ça Feliz e Acessuas Trabalho, 
cadastrando no programa Jo-
vem Aprendiz.

 Estão sendo realizados 
também serviços de limpeza, 
sendo garantidos pelos agen-
tes de limpeza da Autarquia 
Especial Municipal de Limpe-
za Urbana (Emlur), com ca-
pinação, roçagem, varrição e 
coleta de resíduos. Também 
estão presentes equipes do 
Sistema Nacional de Empre-

go (Sine-JP) e 
a segurança 
dos bens e 
das pessoas 
está sendo ga-
rantida pela 
Guarda Civil 
M u n i c i p a l , 
com agentes 
nos três lo-
cais.

F o r a m 
e n v i a d o s 

pela Secretaria de Educação 
e Cultura (Sedec) às famílias 
no Ginásio Hermes Taurino 
materiais de higiene pessoal 
e fraldas, além disso foi ins-
talada uma central de água, 
assim como a limpeza e de-
sobstrução de toda a rede de 
esgoto do local, incluindo os 
banheiros.

Outros serviços que es-
tão sendo oferecidos às fa-
mílias são na parte de saúde, 
com testagem para covid-19, 
sífilis, HIV e hepatite, atua-
lização do esquema vacinal 
de crianças e adultos, aten-
dimentos em odontologia, 
atendimento médico geral, 
enfermagem, farmácia, além 
da distribuição de máscaras 
e de álcool para limpeza das 
mãos.

Igreja Católica distribui alimentos às famílias
A Ação Social Arquidiocesana 

(ASA) está realizando também aten-
dimentos às famílias desabrigadas da 
Comunidade Dubai. A comunidade, 
localizada na zona sul de João Pessoa, 
ficava em uma área de Mata Atlântica 
e as mais de 400 famílias foram desa-
lojadas na última terça-feira (23) após 
uma decisão judicial. O arcebispo da 
Paraíba, Dom Manoel Delson, fará 
uma visita a estas famílias na tarde 
de hoje.

Uma parte destas famílias, abri-
gadas no CPDAC (bairro Valentina), 
vem recebendo as três refeições 
diárias, além de artigos de higiene 

pessoal. Segundo o padre Egídio 
de Carvalho, secretário executivo 
da ASA, cerca de 95 crianças fazem 
parte destas famílias. “Estamos aqui 
mapeando a situação e trazendo tudo 
o que for necessário para alimentação 
e higiene, que são as maiores urgên-
cias destas pessoas. Para as crianças 
menores, os bebês, também trazemos 
a alimentação específica”, relata o 
religioso. A ASA conta com o apoio 
da Secretaria Estadual de Desenvol-
vimento Humano e com as doações 
de benfeitores e voluntários.

Além desta ação específica, a 
ASA mantém ativo o Projeto Prato 

Cheio, onde distribui diariamente 
mais de quatro mil refeições a pes-
soas em situação de rua ou de vul-
nerabilidade social, além dos projetos 
específicos de distribuição de pão 
e leite (Miniusina) às mais de 400 
famílias cadastradas na instituição. 

Também fazem parte da ASA a 
Casa de Acolhida no Hospital Padre 
Zé e os projetos Educação Alimentar 
com a Pastoral da Criança  e o Banho 
Cidadão, com casas no centro e bairro 
de Tambaú. Conheça as ações da ASA 
e colabore. Para contribuir com Pix, a 
chave é o CNPJ: 70.133.939/0001-00 
(Ação Social Arquidiocesana).

Atualização de cadastros para programas sociais também foi realizada com as pessoas que viviam na comunidade Dubai e foram levadas para os abrigos

Foram, também, feitas 
ações de limpeza e 
de assistência social 
nos três pontos para 

onde foram levadas as 
famílias após o despejo

Dia de Mobilização

SES alerta para a prevenção ao Aedes aegypti
Hoje é Dia Nacional de 

Mobilização para prevenção 
da proliferação do Aedes ae-
gypti, mosquito transmissor da 
dengue, chikungunya e zika, e a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) chama a atenção da po-
pulação para os cuidados com 
a prevenção. De acordo com o 
último boletim epidemiológico 
das arboviroses, foram regis-
trados na Paraíba até o início 
do mês 8.797 casos prováveis 
de chikungunya, 1.349 de zika 
e 13.194 de dengue. A técnica 
da SES responsável pelas Arbo-
viroses, Carla Jaciara, reforça 
que, apesar do aumento da no-
tificação dos casos suspeitos 
de dengue, o número pode ser 
ainda maior, pois os sintomas 
podem ser confundidos com 
os da covid-19.

Algumas atitudes simples 
como a limpeza de calhas, 
quintais e a retirada de água 
parada de recipientes podem 
evitar o ciclo de reprodução 
do mosquito. A mobiliza-
ção nacional de prevenção é 
próxima ao início da estação 
mais quente do ano, o verão, 
que também é conhecida pela 
intensa propagação dos agra-
vos transmitidos pelo Aedes 

aegypti. De acordo com o chefe 
do núcleo de fatores biológicos 
e entomologia do estado, Luiz 
Almeida, a combinação entre 
altas temperaturas e chuvas in-
termitentes favorece o aumen-
to da população do mosquito, 
sendo necessário tomar as 
medidas preventivas com an-
tecedência e cotidianamente. 

“Os ovos colocados há se-
manas ou meses, quando em 
contato com a água das chuvas, 
podem eclodir e dar origem 
a novos mosquitos. A fêmea 
coloca os ovos na parede dos 
reservatórios e quando em 
contato com a água, em um 
período de sete dias, haverá 
novos mosquitos para alimen-
tar o ciclo, daí a importância da 
limpeza dos reservatórios e do 
descarte de materiais que não 
têm serventia” explica Luiz.

Para que o ciclo de repro-
dução do mosquito seja inter-
rompido é necessário cobrir os 
reservatórios de água, evitar 
objetos que acumulem água 
parada como pneus, garrafas, 
vasos de planta e até bebe-
douros de animais e brinque-
dos infantis. “A gente orienta 
que, caso não seja possível se 
descartar esses objetos, que a 

população faça a limpeza pelo 
menos uma vez por semana 
com água e sabão, para eliminar 
os ovos do mosquito”, reforça.   

“A população tem que ficar 
atenta aos sintomas como fe-
bre, dor no corpo, dor de cabeça, 
diarreia ou dores abdominais, 
conjuntivite e dores nas articu-
lações. A qualquer destes sinais 
deve-se procurar a atenção bá-
sica para que seja feito o diag-

nóstico e identificar se o quadro 
é de arbovirose, ou se trata de 
covid-19. Este atendimento é 
importante para a notificação 
dos casos e para o tratamento 
adequado do paciente”, ressalta 
a técnica.

Do primeiro ao quinto dia 
pode ser realizado o teste PCR, 
que é padrão ouro no diagnós-
tico das arboviroses e do novo 
coronavírus. Caso seja procura-

do o serviço de saúde após este 
período, é realizada a sorologia, 
para determinar o agravo. Carla 
Jaciara reforça ainda que a no-
tificação também é importante 
para seja mapeada a situação 
das arboviroses na Paraíba, para 
que seja identificado o local de 
predominância dos casos, bem 
como o tipo de vírus da dengue 
em predominância no Estado.

“É fundamental essa noti-

ficação para as ações de vigilân-
cia, tanto para o monitoramento 
dos casos, quanto para inten-
sificar as ações de prevenção. 
Aqui na Paraíba, por exemplo, 
temos circulando a dengue tipo 
1 e 2, sendo possível o indiví-
duo contrair duas vezes, sendo 
a segunda mais agravada que 
a anterior, já no caso da zika e 
chikungunya, só é possível uma 
vez”, explica.

Mosquito Aedes 
aegypti é o 
transmissor de 
doenças como a 
dengue, zika e a 
chikungunya

Foto: Agência Brasil

Foto: Secom-JP
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Polícia Federal realizou operação com investigações iniciadas em Campina Grande, onde ocorria a distribuição

Um esquema de tráfico 
de drogas via postal levou a 
Polícia Federal a deflagrar 
ontem uma operação que 
culminou no cumprimento 
de 48 mandados de busca e 
apreensão na Paraíba e ain-
da nos estados de Minas Ge-
rais, São Paulo, Mato Grosso, 
Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Santa Catarina, Goiás, 
Pará, Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso do Sul, Rio de Janeiro 
e Roraima. Na Paraíba, houve 
prisões em João Pessoa e Cam-
pina Grande. 

Os mandados foram ex-
pedidos pela Vara de Entor-
pecentes de Campina Grande, 
após manifestação favorável 
por parte do Ministério Pú-
blico. 

No final da manhã de 
ontem, a Polícia Federal con-
cedeu coletiva para detalhar 

como funcionavam os planos 
da quadrilha.

Segundo o delegado Fá-
bio Maia, as investigações co-
meçaram há cerca de cinco 
meses, quando a Polícia Fe-
deral identificou que o grupo 
criminoso remeteu mais de 
500 encomendas postais de 
ecstasy, conhecida popular-
mente como “bala”. 

Os criminosos usavam 
uma empresa transportado-
ra para enviar as drogas sin-
téticas, como também pelos 
Correios. Essas drogas eram 
usadas em baladas e, além 
de Campina Grande, eram 
enviadas, desde Uberlândia, 
em Minas Gerais, para outros 
estados do país.

Na tentativa de evitar 
a identificação e mascarar 
a atividade ilícita, os crimi-
nosos utilizaram nomes de 
empresas falsas, com suposta 
atuação em e-commerce, de 
bijuterias e de suplementos 

alimentares, principalmente, 
aquelas com vendas pela in-
ternet. De acordo com o dele-
gado, essas empresas devem 
responder por tráfico interna-
cional de drogas e associação 
ao tráfico. 

Fábio Maia informou 
que policiais da Delegacia de 
Campina Grande estavam in-
vestigando a venda de drogas 
sintéticas na cidade durante 
o ano de 2021, quando des-
cobriram que determinadas 
pessoas estavam comprando 
atravé da da internet de for-
necedores de Minas Gerais. 
“Conseguimos identificar es-
sas pessoas aqui na Paraíba e 
descobrimos quem estava for-
necendo esses entorpecentes 
procedentes de Uberlândia”, 
disse.

O delegado revelou que a 
droga era enviada através de 
encomenda. O tipo de droga 
é diferente da maconha, por 
exemplo. São drogas sinté-

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Tráfico de ecstasy: quadrilha 
usava malotes dos Correios

ticas que eram enviadas em 
pequenos volumes para não 
levantar suspeitas. A empresa 
transportadora, esclareceu 
Fábio, não tinha conhecimen-
to que estava transportando 
droga.

De posse dessas infor-
mações, foram solicitados e 

acatados os mandados, “tanto 
para o pessoal daqui da Paraí-
ba, como dos outros estados”, 
esclareceu. 

Dos 48 mandados expe-
didos pela Justiça, nove foram 
cumpridos na Paraíba, sendo 
sete em Campina Grande e 
dois em João Pessoa.

A Polícia Federal infor-
mou que os investigados res-
ponderão pelos crimes de trá-
fico interestadual de drogas e 
associação para o tráfico (ar-
tigos 33 c/c 40 e 35 da lei nº 
11.343/06), cujas penas máxi-
mas somadas ultrapassam 20 
anos de reclusão. 

Foto: Ascom/PF

Drogas sintéticas eram enviadas através de malotes postais para serem distribuídas em Campina Grande

A partir de dezembro, 
a 10ª Delegacia Distrital, em 
Tambaú, na orla de João Pes-
soa, vai realizar plantões nos 
finais de semana, a fim de 
facilitar a vida dos turistas e 
visitantes. O serviço foi solici-
tado pela Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur) à Supe-
rintendência Regional da Po-
lícia Civil, a fim de ampliar os 
serviços de atendimento ao 
turista na alta estação que se 
aproxima. 

 Durante reunião realiza-
da na sede da Central de Po-
lícia, a superintendente Maísa 
Félix Araújo informou que o 
delegado geral André Rabelo 
autorizou os plantões na 10ª 
DD para atender as deman-
das dos turistas que se hospe-
darem nos hotéis e pousadas 
paraibanas e que precisem 
emitir um Boletim de Ocor-
rências (BO). Ficou acertado 
que os turistas poderão regis-
trar perda de documentos ou 
casos de assaltos. 

A presidente da PBTur, 

Delegacia terá plantão 
para atender turistas

Ruth Avelino, explicou que há 
casos mais específicos, como 
o de pais de crianças meno-
res de idade que esquecem 
os documentos dos filhos e 
quando chegam à cidade não 
conseguem se hospedar. “Essa 
documentação é obrigatória 
para fazer check-in em qual-
quer meio de hospedagem 
do Brasil. Nesse caso, os pais 
precisam fazer um Boletim de 
Ocorrência para poder entrar 
nos hotéis e pousadas”, ressal-
tou a delegada Maísa Felix.

 De acordo com Ruth Ave-
lino, turistas e hoteleiros se 
sentiam desconfortáveis, pois, 
nesses casos, os turistas eram 
encaminhados até o bairro do 
Geisel, na zona sul da cidade, 
na Central de Flagrantes. “Isso 
gerava um desconforto tanto 
para as famílias como para o 
pessoal do hotel. Nós conver-
samos com a delegada Maí-
sa Félix e ela entendeu nossa 
preocupação em facilitar o 
atendimento dessas famílias 
que vêm à nossa capital”, disse.

Um esquema especial 
montado pela Polícia Mili-
tar será utilizado hoje para 
garantir a segurança de 
pessoas nas ruas, comer-
ciantes e funcionários de 
lojas durante a campanha 
Black Friday, que acontece 
em todos os estados. A PM 
vai colocar nas ruas um efe-
tivo de mil policiais, envol-
vendo integrantes de todos 
os grupos. Serão utilizadas 
250 viaturas.

Segundo o coronel 
Euller Chaves, comandan-
te da corporação, a con-
centração maior acontece-
rá nos centros comerciais 
das principais cidades do 
Estado com a presença 
de policiais dos grupos 
especiais, como canil, ca-
valaria, choque, de moto, 
bicicleta e, “inclusive será 
utilizado o policiamento 
aéreo”, disse Euller.

O foco da Operação 
Black Friday é prevenir fur-

tos e assaltos a pessoas, às 
lojas e nos ônibus. O plano 
elaborado pelo serviço de 
inteligência da PM con-
templa ainda a presença de 
drones, que estarão sobre-
voando as áreas comerciais 
para identificar a presença 
de pessoas e indicar para o 
policiamento abordar ime-
diatamente. 

O comandante-geral 
da Polícia Militar pede que 
a população contribua com 
a PM. “Pedimos às pessoas 
que compareçam ao comér-
cio, pois estaremos lá para 
garantir a segurança. Pedi-
mos também que as pes-
soas estabeleçam alguns 
cuidados com a segurança 
individual, a exemplo de ter 
cuidado com a bolsa e celu-
lar. Em qualquer suspeita, 
procure um de nossos poli-
ciais”, alertou.

O esquema especial 
terá continuidade nesse 
fim de semana.

PM monta esquema 
para a Black Friday

A Polícia Civil de 
Cajazeiras está investi-
gando a possível parti-
cipação de um homem 
identificado por “Bat-
man” em assaltos na ci-
dade de Cajazeiras. Ele 
foi preso após invadir um 
apartamento onde duas 
estudantes de Medici-
na estavam dormindo 
e roubado os celulares, 
notebooks e dinheiro das 
jovens.

As estudantes, logo 
após a fuga do ladrão, 
comunicaram o fato à 
Polícia Militar e dis-
seram que foram sur-
preendidas com a pre-
sença do “Batman” no 
interior do apartamento 
e obrigadas a entrega-
rem seus pertences. 

Para surpresa das 
estudantes, cerca de 
meia-hora depois, o la-

drão retornou exigindo 
as senhas dos celulares 
delas. Nesse momento, 
uma guarnição da Polí-
cia Militar chegou ao lo-
cal e prendeu “Batman”, 
de 35 anos, em flagran-
te, sendo levado para 
a delegacia de polícia 
onde foi autuado em fla-
grante delito.

O delegado Ilamil-
to Simplício disse que 
“Batman” já é conhecido 
do meio policial de Ca-
jazeiras pela prática de 
roubos e furtos. “É im-
portante fazermos um 
levantamento se ele tem 
outros crimes na região 
de Cajazeiras”,  disse o 
delegado. Outro ponto 
importante é saber se 
ele age com algum com-
parsa. “Batman” foi enca-
minhado para o Presídio 
Regional.

Assaltante “Batmam” 
é preso em Cajazeiras

Fugitivo do PB1

Preso é suspeito de movimentar R$ 20 milhões
Um fugitivo da Peniten-

ciária de Segurança Máxima 
(PB1), em João Pessoa, foi 
recapturado em uma opera-
ção que envolveu policiais ci-
vis da Divisão Especializada 
de Investigação e Combate 
ao Crime Organizado do Rio 
Grande do Norte (Deicor) e 
da Divisão de Homicídios da 
Paraíba. Valdenor Xavier de 
Sousa Júnior, de 37 anos, o 
“Júnior dos Remédios”, é um 
dos 92 detentos que fugiram 
daquele presídio em setem-
bro de 2018. O fugitivo foi 
preso na cidade de Patos e, 
segundo o delegado Diego 
Beltrão, da Draco, ele será 
transferido para o Rio Gran-
de do Norte.

Outras seis pessoas fo-
ram presas e mais de R$ 2 

milhões em produtos ilícitos 
foram apreendidos. A prisão 
aconteceu nas cidades de 
Nova Parnamirim e em uma 
granja localizada na zona ru-
ral de Nísia Floresta, ambas 
na Grande Natal. 

 Segundo a polícia, “Jú-
nior dos Remédios” é suspei-
to de movimentar até R$ 20 
milhões por mês com o trá-
fico de drogas no Rio Grande 
do Norte e Paraíba.

O fugitivo do PB-1 é sus-
peito de participar de uma 
quadrilha de roubo a bancos,  
carros-forte e de comandar o 
tráfico de drogas em várias 
cidades nos dois estados, 
principalmente em Assu, no 
Oeste potiguar, e em Patos, 
no Sertão paraibano.

O delegado Odilon Teo-

dósio, titular da Deicor do 
Rio Grande do Norte, infor-
mou que o preso é responsá-
vel por movimentar entre R$ 
10 e 20 milhões por mês. A 
operação que culminou com 
a prisão de “Júnior dos Re-
médios” teve início na tarde 
da sexta-feira (19) e só foi 
concluída na madrugada do 
dia seguinte, mas estava sob 
sigilo até a prisão dos demais 
envolvidos.

Na casa alugada há pou-
co tempo no conjunto Cidade 
Verde, em Nova Parnamirim, 
também foram presos Erna-
ni Fernandes Brandão Neto, 
de 23 anos, também fugitivo 
do PB1, e duas mulheres. “Na 
casa, que é de alto padrão, 
apreendemos vários cartões 
de crédito, R$ 12.500 em di-

nheiro, aparelhos celulares, 
relógios e uma caminhonete”, 
acrescentou Odilon. 

Ele revelou, ainda, que 
toda a mobília da casa foi 
comprada recentemente, mas 
o endereço de entrega era a 
granja onde parte da quadri-
lha também ficava.

Na granja, zona rural de 
Nísia Floresta, foram apreendi-
dos produtos eletrônicos ava-
liados em R$ 1 milhão, além de 
dois quilos de cocaína com um 
taxista que havia chegado com 
a droga para entregar aos ocu-
pantes do imóvel. Três pessoas 
conseguiram fugir.

O delegado disse que o 
taxista mora em Mossoró, no 
oeste potiguar, onde foram 
encontrados uma pistola e a 
droga.“Júnior dos Remédios”, sem camisa, foi capturado numa casa de luxo

Foto: Ascom/PCPB
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Objetivo é intensificar a fiscalização no Litoral e interior devido à expectativa de aumento no número de embarcações 

Capitania dos Portos prepara 
Operação Verão no Estado

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Bananeiras

Festa de Nossa Senhora da Penha

Areia

JOãO PESSOA

O Parque Zoobotânico Arruda 
Câmara (Bica), administrado pela 
Prefeitura de João Pessoa, conquistou 
o importante título de Posto Avançado 
da Reserva Biosfera da Mata Atlântica 
(PARBMA). O evento aconteceu em 
Fortaleza, na última segunda-feira, 
onde foram apresentados e defendidos 
os trabalhos de pesquisa e de educação 
ambiental realizados na Bica. A função 
de um PARBMA é desenvolver projetos 
de preservação desse bioma, que envol-
vam pesquisa e educação ambiental. 
Com o título, o Parque Arruda Câmara 
conquista o reconhecimento que possui um conjunto de porções de ecossistemas terrestres 
remanescentes de Mata Atlântica e que contribui para a conservação da biodiversidade, pesquisa 
e promoção do desenvolvimento sustentável e à educação ambiental.

Queimadas

A edição de 2021 da 25ª Festa de Nossa Senhora da Penha terá uma série de atividades até hoje 
e, dentro da programação, haverá novena e missas em agradecimento às entidades que se desta-
caram durante o período de pandemia. Nas celebrações da festa neste ano, em razão da pandemia 
da covid-19, não haverá a tradicional Romaria de Nossa Senhora da Penha. Amanhã, haverá uma 
missa campal e, no domingo, ocorrerão missas às 7h, 9h, 11h, 15h e 17h.

O município de Bananeiras, região do Brejo, conta com um produto turístico mara-
vilhoso.Trata-se do Pesque Parque Jardim, ambiente aconchegante e muito relaxante, 
onde o turista pode descansar em rede muito bem instalada a beira do lago, curtir a 
pescaria e, depois degustar um delicioso churrasco de tilápia. Isso mesmo pessoal, o 
seu peixe pescado também poderá ser frito na hora para petisco ou almoço. O Pesque e 
Parque Jardim, contará com equipamentos de turismo de aventura, a exemplo de tirolesa 
e parede de escalada. 

A feira de plantas ornamentais, ar-
tesanato e culinária local no município de 
Areia, no Brejo paraibano, acontece hoje 
e amanhã. A cidade, no topo da Serra da 
Borborema, a 618 metros de altitude, terá 
na praça central, em frente ao histórico 
Casarão José Rufino, exposição e venda 
da produção de flores, plantas ornamen-
tais, chás, cultivados pelos produtores da 
região do Brejo paraibano. A feira inicia 
hoje às 18h e recebe o público até as 22h. 
Na abertura, o cantor e baixista local, 
Pequeno Bass, fará uma apresentação com músicas ao estilo MPB, a partir das 19h. Amanhã, a partir das 
7h, os expositores já estarão dispostos e, às 19h, Jessyka Neves, cantora também da região, apresenta seu 
repertório de música pop. A feira se encerra às 22h. Essa atividade é uma promoção da ação de fomento ao 
Arranjo Produtivo Local, APL das Flores, executado pela Secretaria Executiva da Ciência e Tecnologia da Pa-
raíba (SEC&T), com a parceria da Prefeitura Municipal de Areia e dos integrantes que formam o Ecossistema 
Flores na Paraíba. Une os esforços da SEC&T, dos produtores e tem a fundamentação baseada no projeto de 
pós-doutorado de Laís Barreto, bolsista de ciência e pesquisa pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado 
da Paraíba (Fapesq), por meio do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias (Agroecologia) da UFPB. 

A cidade de Queimadas lançou um dos roteiros mais emblemáticos para os 
praticantes de ciclismo de aventura na Paraíba: o Circuito de Cicloturismo Ci-
dade das Pedras. O novo produto é exclusivo, pois todos os 155 km de extensão 
estão situados dentro do território do município, representando a maior rota de 
duas rodas do Nordeste. O Circuito de Cicloturismo envolve 17 empreendedores 
diretos dos setores da alimentação e hospedagem, que oferecem serviços e dão 
suporte logístico para os grupos de bike que passam pelo município. O Circuito 
de Cicloturismo foi criado pela prefeitura municipal por meio de uma consultoria 
assinada da empresa Rebelk Consultoria de Turismo. O pedal é feito com 98% do 
percurso em área rural e contempla os principais atrativos turísticos naturais, 
culturais e gastronômicos de Queimadas, a exemplo da Pedra do Bico, Pedra da 
Jaca, Itacoatiaras dos Macacos, Centro Cultural PhilusHaus, entre outros

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Com a expectativa de 
que na estação do sol se 
tenha um aumento no mo-
vimento de embarcações, 
tanto de esportes e recreio, 
quanto de transporte de 
passageiros, visto que cres-
ce a demanda de turistas no 
Estado, principalmente em 
João Pessoa, a Capitania dos 
Portos da Paraíba (CPPB) 
prepara a Operação Verão. 
O objetivo da 
iniciativa é 
intensificar 
a fiscalização 
naval no Lito-
ral paraibano 
e também no 
interior. 

De acor-
do com a as-
sessoria de 
comunicação 
da Capitania, o crescimen-
to de turistas e o uso de 
embarcações na Paraíba, 
em sua maioria na capital 
do Estado, acontece prin-
cipalmente porque os ser-
viços hoteleiros oferecem 
diversas atividades náuti-
cas, como os passeios de 
catamarãs e os aluguéis de 
lanchas e motos aquáticas, 
como jetskis. Inclusive, con-
forme a Marinha do Brasil, 
as embarcações de esportes 
e recreação, bem como as de 

transportes de pessoas são 
as mais comuns no Litoral 
paraibano.

A Operação Verão vai 
se dedicar de forma mais 
intensa à fiscalização de 
todo o Litoral do Estado e 
também de regiões no inte-
rior da Paraíba. A inspeção 
rigorosa acontece conforme 
as instruções das Normas da 
Autoridade Marítima “com o 
propósito de salvaguardar a 
vida humana no mar, man-
ter a segurança do tráfego 

a q u av i á r i o 
e prevenção 
à  p o l u i ç ã o 
hídrica”, in-
formou a co-
m u n i c a ç ã o 
da Capitania 
dos Portos da 
Paraíba. 

A s  e m -
b a r c a ç õ e s , 
seus respon-

sáveis e usuários devem 
continuar prezando pela 
segurança sanitária, cum-
prindo os cuidados e as 
recomendações das auto-
ridades competentes, a fim 
de evitar a transmissão e 
contágio da covid-19. 

S e g u n d o  d a d o s  d a 
CPPB, a maioria das embar-
cações que são inscritas na 
entidade estão situadas no 
Polo Metropolitano, englo-
bando João Pessoa e Região 
Metropolitana. 

NA hOrA DE PilOTAr EmBArCAçõES, NãO PODE:

n Conduzir embarcação sem habilitação e sem título de 
inscrição da mesma.     
                                                                    
n Conduzir embarcação após ingerir bebida alcoólica.  
                            
n Navegar em área de banhista, a menos de 200 metros 
da areia.

n Navegar com excesso de passageiros.

n Realizar manobras que possam colocar a navegação e 
os banhistas em risco.

n Suspender sem os materiais de salvatagem, ex: coletes, 
boias, extintor, etc.

n Suspender sem os materiais de navegação, ex: gps, 
agulha magnética, buzina, apito, etc. 

n Poluir o mar.

Serviços hoteleiros incluem diversas atividades náuticas, como passeios de catamarãs, aluguéis de  lanchas, motos aquáticas e embarcações de esportes e recreação

Foto: Secom-PB

Covid
Embarcações, seus responsá-
veis e usuários devem prezar 

pela segurança sanitária
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‘Olha pro Céu’
Cantor e compositor paraibano Severino Ayres volta 
hoje aos palcos com repertório inédito em apresentação 
na Vila do Porto, em João Pessoa. Página 12
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Lançado pela  Nete-
books em 2012, mas atual-
mente já esgotado, o polê-
mico livro Tempo Submerso 
– Stalin: Sobrevivemos ao 
Terror vai ser apresentado 
pela autora, a escritora, jor-
nalista e tradutora austríaca 
Ludmila Saharovsky, duran-
te painel que realiza hoje, a 
partir das 16h, na Livraria 
do Luiz (Galeria Augusto 
dos Anjos, Praça 1817, 88), 
localizada no centro da ci-
dade de João Pessoa.

“Consegui 10 exempla-
res do livro, que estou levan-
do para vender por R$ 50, a 
quem se interessar. Já fechei 
para publicar a segunda edi-
ção, que deverá sair em mar-
ço de 2022 pela Morningstar, 
uma editora brasileira em 
Portugal”, adiantou a auto-
ra. “No evento, também vou 
sortear alguns exemplares 
do meu livro 100 Crônicas 
Escolhidas & Alguns Contos 
Clandestinos, que lancei há 
cerca de três anos e também 
está esgotado”, disse ela, que 
é sócia correspondente da 
União Brasileira de Escritores 
Paraíba (UBE-PB). 

“O livro Tempo Submer-
so causou polêmica porque 
conta coisas que vi e viven-
ciei e as pessoas roman-
ceiam esse período da his-
tória, que nunca foi contada, 
no Brasil, e por isso ficam 
abismadas”, disse Ludmila 
Saharovsky, que se posicio-
nou contra o comunismo 
pelo fato de seus parentes 
terem sido executados du-
rante o regime stalinista. “A 
razão da polêmica, também, 
é que, nesses momentos em 
que faço palestras sobre o 
livro, as pessoas costumam 
me fazer perguntas cujas 
respostas nem sempre lhes 
agradam, porque muitas são 
simpatizantes do regime 
comunista. Mas estou pre-
parada para lidar com isso”, 
garantiu a autora.

Nascida de pais russos, 
no campo para refugiados 
chamado Lager Parsch, na 
cidade de Salzburgo, na 
Áustria, após a Segunda 
Guerra Mundial, Ludmila 
Saharovsky conta, no livro, 
a triste história de seus fa-
miliares que estiveram no 
Arquipélago de Slovietskie 
Ostrova, chamado pelos 
russos de Solovki. “Nesse 
local foi criado o primeiro 

Gulag do regime soviético 
e, em 2003, viajei para lá, 
com o objetivo de revisi-
tar a memória dos meus 
pais e avós. Nessa viagem 
fiz todas as entrevistas e 
recolhi informações que 
resultaram em matérias 
publicadas em jornais no 
Vale do Paraíba, região de 
São Paulo onde vivo, e a 
transformação no livro, 
cuja segunda edição será 
atualizada porque vou in-
cluir um capítulo que re-
lata como foi a nossa vida 
no campo de refugiados, 
que não está contada na 
primeira edição”, explicou 
Ludmila Saharovsky, acres-
centando que, durante a 
palestra, na Livraria do 
Luiz, pretende falar sobre 
como foi essa jornada na 
Rússia e exibir fotografias 
que ilustram a obra.

Adaptação
Saharovsky informou 

que um dos personagens do 
Tempo Submerso – Stalin: 
Sobrevivemos ao Terror é 
o seu avô paterno, que era 
um oficial czarista e fugiu da 
Revolução Bolchevique em 
1920, levando a esposa e o 
filho. Após as dificuldades, a 

escritora disse que a família 
se refugiou na Áustria. No 
início da década de 1950, ela 
e seus parentes foram acei-
tos para recomeçar a vida 
no Brasil e, após longas se-
manas num navio cargueiro, 
aportaram na Baía da Gua-
nabara, no Rio de Janeiro, 
para cumprir a quarentena 
na Hospedaria Central da 
Ilha das Flores, em São Gon-
çalo. Ludmila imigrou para 
o território brasileiro como 
apátrida, termo que definia 
a cidadania, em sua carteira 
Modelo 19, porque seus pais, 
fugindo do Estado Soviético, 
destruíram seus documen-
tos originais, para não serem 
repatriados, tornando-se 
cidadãos de nacionalidade 
indefinida.

Em seguida, Ludmila 
Saharovsky e a família fo-
ram encaminhadas para São 
Paulo, indo residir em Cara-
picuíba, onde havia emprego 

para os pais, o que daria para 
recomeçar a sua história de 
vida. A adaptação à nova 
pátria foi muito difícil, por-
que, em idade escolar, ela 
fora alfabetizada pela avó no 
idioma russo (cirílico). So-
mado à língua, os costumes, 
o clima, as roupas, o forte 
sotaque e a falta de amigos 
fizeram com que ela se re-
fugiasse nos livros e criasse 
para si mesma um mundo 
de histórias paralelo para 
sobreviver. Mas a literata 
conseguiu aprender e domi-
nar o idioma português com 
perfeição.  Quando se casou, 
passou a morar no Vale do 
Paraíba, onde reside em Ja-
careí e São José dos Campos 

e em cuja região iniciou, em 
1972, a escrever crônicas 
para os jornais locais.

Casada, mãe de qua-
tro filhos e avó de quatro 
netos, Ludmila Saharovsky 
é autora de contos, peças 
teatrais, ensaios, poemas e 
de livros infantis. Além de 
intérprete de russo e por-
tuguês, ela ministra cursos 
de poesia e de escrita cria-
tiva, há 15 anos lidera um 
Círculo de Mulheres que 
vivenciam o Sagrado Femi-
nino e, há seis anos, integra 
o grupo de bordadeiras 
Bordando na Praça, está no 
Dicionário de Escritores do 
Vale do Paraíba e é bloguei-
ra desde 2011.

Foto: Divulgação

Imagem: Adilson Machado/Divulgação

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Autora (acima), que nasceu 
em campo de refugiados na 

Áustria, vai lançar, em março 
do próximo ano, uma edição 

atualizada do livro, que se 
encontra atualmente esgotado

Obra de mistério policial com reflexões sobre bioética, 
‘Corpos Hackeados’ será lançada hoje em João Pessoa

Com um enredo que se 
passa no Nordeste e com 
reflexões sobre bioética, 
avanços da medicina e das 
tecnologias aplicadas para 
prolongar a vida, o mistério 
policial Corpos Hackeados 
(Editora Cepe, 260 páginas, 
R$ 40) é lançado hoje, em 
João Pessoa, às 18h, no Za-
rinha Centro de Cultura. De 
autoria da paraibana radica-
da no Recife, Andrea Nunes, 
a obra explora os limites da 
corporeidade e as definições 
do que seja o ser humano 
com questões existenciais 
envolvendo a sobrevida.

Os personagens princi-
pais são um cientista gené-
tico chamado Gustavo, e Pie-
tra, uma advogada auditora 
de seguros. Esses persona-
gens se unem para solucio-
nar o mistério de uma série 
de assassinatos de pacientes 
que haviam recebido o im-
plante de órgãos impressos 
em laboratório, como pân-
creas, rins, córneas e pul-
mão. Corpos Hackeados mis-
tura ficção e realidade, que 

é uma marca dos romances 
policiais de Andrea Nunes, 
sempre calcados em narra-
tivas de verossimilhança. 
“Embora elas tenham uma 
dose de aventura e mistério, 
elas estão baseadas em pre-
missas verdadeiras, em pes-
quisas médicas e científicas”, 
destaca a autora.

Segundo Nunes, a uti-
lização de órgãos humanos 
sintéticos é uma realidade 
em desenvolvimento avan-
çado na medicina, através 
de impressoras 3D. O livro 
prevê um contexto social 
iminente, em um pós-pande-
mia, em 2023, e no qual já é 
possível ter a vascularização 
dessas estruturas implan-
tadas em humanos. A obra 
também explora o universo 
da arte renascentista, uma 
vez que uma das linhas cen-
trais da obra é a questão do 
corpo. “A arte renascentista, 
centrada na glória e bele-
za do corpo humano, serve 
bem como pano de fundo ao 
enigma”, descreve ela.

Sem a pretensão de ser 
uma ficção científica, na 
obra se confirma a prefe-
rência de Andrea Nunes em 

aproveitar temas urgentes 
e em discussão atual na so-
ciedade. Corpos Hackeados 
também abre espaço para 
tratar do “novo cangaço”, 
uma forma moderna de em-
preender a criminalidade 
nos centros urbanos. “Mas 
demos uma nova roupagem. 
O ‘novo cangaço’ em meu 
livro é um mote para revi-
sitar a visão histórica que 
se tem do cangaço”, define 
Andrea, que é promotora 

de Justiça em Pernambuco 
especializada no comba-
te à corrupção, integrante 
da Associação Brasileira 
de Escritores de Romance 
Policial, Suspense e Terror 
(Aberst) e membro da Aca-
demia Feminina de Letras e 
Artes da Paraíba.

Corpos  Hackeados  é 
o quarto livro do gênero 
suspense da escritora de 
romances como O código 
numerati (2010), A corte 

infiltrada  (Editora Buzz, 
Prêmio Bunkyo de Litera-
tura 2019) e Jogo de cena 
(2019), vencedor do prêmio 
de melhor romance policial 
de 2019 da Aberst.

O livro a ser lançado 
hoje na capital paraibana já 
recebeu comentários positi-
vos de Cida Pedrosa, poeta e 
vencedora do prêmio Jabuti 
de Livro do Ano em 2020 
com Solo para Vialejo, e do 
músico e autor de romances 

policiais Tony Bellotto, que 
assinam textos na contra-
capa. “Com o intrigante e 
profético Corpos Hackeados, 
Andrea Nunes consolida po-
sição de autora original e 
inovadora da literatura poli-
cial brasileira”, escreve Tony 
Bellotto. “Ela sabe contar 
uma história e prender o 
leitor até o fim. Mistura real 
e imaginário com maestria e 
nos faz cúmplice da trama”, 
reforça Cida Pedrosa.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Foto: Divulgação

Paraibana radicada 
em Recife, Andrea 
Nunes explora, em 
livro, os limites da 
corporeidade e as 
definições do que é ser 
humano, com questões 
existenciais e envolven-
do a sobrevida
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Stalinismo debatido 
sem romantismos
Hoje, em João Pessoa, austríaca Ludmila 
Saharovsky apresenta um painel sobre a 
polêmica obra ‘Tempo Submerso – Stalin: 
Sobrevivemos ao Terror’
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O garoto
do adeus

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

“Que eu não me esqueça, mas que também não lem-
bre o tempo todo.”

O primeiro adeus doloroso aconteceu quando 
deixei a cidade da minha infância. Meu pai era um nô-
made, não aguentava viver muito tempo num mesmo 
lugar, por isso arranjava trabalhos que lhe permitis-
sem viajar. Eu não acreditava que diria adeus ao grupo 
escolar que ficava do lado da minha casa, onde Dona 
Adelaide, a diretora, que morava ali na frente, tocava 
piano quando estava feliz. E a Maria Cristina, a menina 
de cachos dourados adotada por  ela, uma princesinha, 
minha primeira paixão, mesmo sem a gente saber o 
que era aquilo. Por anos guardei nossa foto, num balan-
ço de dois lugares que tinha no jardim da sua casa. Aos 
meninos da minha rua, cujos rostos desapareceram da 
minha memória, assim como seus nomes. Ao quintal 
com um monte de árvores e um quartinho atrás, cheio 
de livros colecionados por meus pais e que servia de  
esconderijo para algumas “safadezas” infantis.

Outros adeuses se sucederam. Cada vez que meu 
pai mudava de cidade, um mundo ficava para trás e 
eu tinha que começar tudo de novo, até que viemos 
morar aqui. Achei linda essa cidade cheia de jardins. 
A casa alugada por nós tinha um terreno enorme do 
lado, com três coqueiros e uma duna de areia, onde os 
meninos que moravam ali antes, brincavam. Eu ama-
va aquela casa pequena no bairro dos Expedicioná-
rios. Eu era um garoto calado, mas gostava de pensar 
e olhar. De vez em quando pegava um ônibus, só para 
passear e apreciar as ruas, a lagoa, a praia.

Lembro bem da minha decisão de não me mudar 
mais, mesmo tendo apenas 12 anos de idade, indepen-
dente da direção para onde os ventos soprassem meu 
pai em algum momento. Por sorte ou coincidência, 
quando ele precisou mudar de novo, eu já trabalhava 
e pude ficar. E isso acrescentou mais um adeus à mi-
nha coleção.

Mas a vida tem suas ironias, não é mesmo?
Descobri, depois de um tempo, que decidi ficar 

numa cidade de onde as pessoas iam embora.
São daqui os amigos que passei a chamar “de in-

fância”. Só que, aos pouquinhos, eles partiam, por to-
dos os motivos que se possa imaginar. Porque a cidade 
era pequena para quem quisesse ser artista. Porque 
quem fez medicina ia fazer residência fora. Porque 
quem era gay não queria se expor. Por causa do mes-
trado, do doutorado, do concurso para trabalhar em 
outra cidade. Por querer viver outras realidades, quer 
seja trabalhar com os índios no Amazonas, com gorilas 
na África ou dançar lambada em Paris.

E lá se foram Ângela, Elzário, Justino, Carlinhos, 
Valdez, Tadeu, Rosângela, Daniela, Hermes, Sérgio, 
Márcia, Luciano, Vaz, Caio e tantos outros. São Paulo, 
Londres, Mato Grosso, Porto, Japão, Rio, Curitiba, To-
cantins. Uns por um tempo, alguns para voltar nas fé-
rias, outros para não voltar mais.

Papai foi morar em outra cidade, para criar cabras 
e bodes. Olga foi morar no sul. Hugo foi morar no céu.

Dizer adeus ficou comum e me ensinou que tudo é 
passageiro, inclusive o cobrador e o motorista, o coman-
dante e o comissário. A vida, e quem sabe até a morte, que 
se não é passageiro, deve ao menos ser passagem.

No meu trabalho, as pessoas ficam comigo por um 
tempo. Depois vão embora e deixam suas histórias. É um 
trabalho de adeuses, como os “filhos flecha” de Gibran. 
São adeuses lindos, ora emocionados, ora sem aviso.

Um dia me dei conta que, mesmo fincando pés, um 
tanto do “gen nômade” do meu pai tinha virado heran-
ça. Tantas vezes pegamos a estrada para rever nossos 
parentes, que  já perdi as contas. Nós damos adeus da 
janela do carro e eles, da calçada. Rindo com água nos 
olhos, aquele riso que é para o outro não ficar triste, 
até que a reta hipnotizante da estrada, que se inicia 
partida, se transforma em vontade de chegar e a vida 
assim segue,  desenhando trajetos de saudade.

Um dia decidi ficar, para não precisar dizer adeus, 
como se fosse possível interromper o processo divino 
da caminhada.

Um dia percebi que tinha aprendido a trazer, guar-
dados comigo, todas as pessoas e lugares dos quais já 
me despedi. E quase não tenho mais medo das próxi-
mas despedidas, porque já sei, e isso é muito curioso, 
que às vezes elas viram dor, às vezes saudade, às vezes 
risada, às vezes história. E muitas vezes, estrada.

Trilha sonora
‘A Rota do Indivíduo’ - Djavan/Orlando Morais - 

com Fátima Guedes;
‘Quando Fevereiro Chegar’ - Geraldo Azevedo/

Fausto Nilo - com Elba Ramalho;
‘O Trem das Sete’ - Raul Seixas;
‘Meu Pequeno Cachoeiro’ - Raul Sampaio - com Ro-

berto Carlos;
‘When Will I See You Again’ - Kenneth Gamble/

Leon Huff - com The Trhee Degrees.

Colunista colaborador

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

Novo livro de Sergio Faraco
Em As Noivas fantasmas & outros 

casos, lançamento da LP&M, Sérgio Fara-
co mescla vários gêneros literários, pois 
reúne crônicas, contos, artigos, além de 
realizar uma espécie de jornalismo in-
vestigativo, como o faz, entre outros tex-
tos, com os que escreveu sobre o Titanic 
e seu comandante, o desastrado capitão 
Edward Smith, cuja insensatez o levou a 
abalroar o navio contra os icebergs, episó-
dio que deu margem à feitura de poemas, 
romances, contos, reportagens etc. Aliás, 
Faraco é um expert em desmistificar ver-
dades tidas como absolutas, irrefutáveis, a 
exemplo do que ocorre nos livros Tiraden-
tes a alguma verdade (ainda que tardia) e 
Tiradentes: o mito e a nação, em que o pes-
quisador perspicaz e o escritor pra lá de 
competente só levam em conta o que está 
devidamente documentado a propósito 
do alferes Joaquim José da Silva Xavier.

Nesse livro ora lançado, Sergio Fara-
co satisfaz a todos os gostos, desde os dos 
leitores mais requintados, mais exigentes, 
àqueles que buscam a leitura como mero 
entretenimento, porém, como não poderia 
deixar de ser, sempre lançando mão de um 
estilo em que está presente o ficcionista da 
melhor cepa, autor de livros como Dançar 
tango em Porto Alegre, Majestic Hotel, Noi-
te de matar um homem, A Dama do bar ne-
vada* e muitos outros.

Mas assim como mescla vários gê-
neros literários, Faraco imprime aos 
seus textos o lirismo, o humor, a ironia, 
a melancolia, enfim, os ingredientes ne-
cessários para impedir uma narrativa 
monocórdia, uniforme, dessas que não 

provocam sobressaltos ou surpresas no 
leitor. E são muitas as surpresas que esse 
livro proporciona, desde a sucessão de 
fatos que culminaram com o naufrágio 
do Titanic, passando pelas noivas fantas-
mas de Horacio Quiroga e Juan Ramón 
Jiménez até o elogio à sinuca, citada na 
dramaturgia de Shakespeare, na ficção 
de Eça de Queiroz, de João Antônio, de 
Simenon e de tantos outros que, nas suas 
obras, reservaram um lugar de destaque 
ao esporte do pano verde.

Faz algum tempo, escrevi sobre O 
Crepúsculo da arrogância – RMS Titanic, 
minuto a minuto, de Sérgio Faraco: “(...) 
ainda que reconstitua a história de um 
navio que abalroa com um iceberg e vai a 
pique, aproxima-se de Os Sertões, a obra 
monumental de Euclides da Cunha, cujo 
tema trata a respeito de um movimento 
messiânico que eclodiu no solo árido e 
causticante do arraial de Canudos, confins 
da Bahia, nordeste brasileiro. Quer dizer: 
se os temas não possuem qualquer rela-
ção de parentesco, os dois livros consti-
tuem obras híbridas, uma vez que podem 
ser lidos como reportagem e como ficção. 
Enfim, se Euclides da Cunha e Sérgio Fara-
co não arredam o pé da realidade, a condi-
ção de ficcionista termina por prevalecer 
na linguagem de ambos”.

Já a respeito de Contos completos, do 
mesmo autor, observei: “(...) o narrador 
enfoca três núcleos temáticos distintos, 
para tanto lançando mão de suas faculda-
des histriônicas. E isso para um melhor 
rendimento quer dos episódios circuns-
critos à zona fronteiriça do Rio Grande 
do Sul, quer dos que compõem o mundo 
epifânico das crianças e dos adolescen-
tes, quer, por último, dos que tratam da 
via-crucis do homem na cidade grande. 
No geral, são textos que enfocam várias 
situações-limite nas quais Faraco, como 
poucos, sabe manter uma perfeita sinto-
nia entre ‘duração e intensidade’, já que 
a economia de palavras, a contenção e a 
síntese, contribuem, de forma decisiva, 
para ‘adequar o ritmo da narrativa ao rit-
mo dos acontecimentos’”.

Sérgio Faraco é natural de Alegrete, 
Rio Grande Sul. O livro Contos comple-
tos recebeu, em 1996, o Prêmio Açoria-
nos de Literatura. Três anos mais tarde, 
conquistou o Prêmio Nacional de Ficção 
da Academia Brasileira de Letras com a 
coletânea Dançar tango em Porto Alegre, 
considerada a melhor obra de ficção pu-
blicada no país no ano de 1998. Em 2002, 
Lágrimas na chuva foi indicado como o 
livro do ano pelo jornal Zero Hora e es-
colhido pelos internautas no site ClicRBs 
como o melhor livro gaúcho publicado no 
mesmo ano.

(*) Todos livros de Sergio Faraco aqui 
citados foram publicados pela L&PM Edi-
tora, do Rio Grande do Sul.

Fundação 
Ernani SatyroFunes Cultural

 Faraco imprime aos seus textos o 
lirismo, o humor, a ironia, a melancolia, 
enfim, os ingredientes necessários para 

impedir uma narrativa monocórdia 

Patos e sua 1a Festa Folclórica
Damião Lucena

Muitas foram as manifestações cul-
turais registradas em Patos até o ano 
de 1973, quando, no período de 21 a 25 
de agosto, por iniciativa da Associação 
dos Professores do Colégio Estadual, a 
cidade vivenciou sua 1ª Festa Folclórica, 
trazendo uma diversidade das caracte-
rísticas nordestinas, com apresentações 
e personagens, inclusive de repercussão 
nacional, a exemplo do paraibano Aria-
no Suassuna, responsável por uma das 
palestras, versando sobre “Literatura de 
Cordel e Romanceiro Brasileiro”, para um 
grande público que lotou as dependên-
cias do Cine Eldorado.

A programação teve início em um 
desfile, com a participação de escolas e 
instituições locais, trazendo, entre outras 
atrações, carros alegóricos relacionados 
às tradições dos estados nordestinos. 
Outros destaques foram as figuras de 
romeiros, vaqueiros, negros dos pontões, 
além de representações das cavalhadas, 
reisados, congados e banda de pífanos.

Paralelo aos eventos móveis, aconte-
ceram exposições de tipos nordestinos e 
arte popular, sediadas no salão do Centro 
Cívico do educandário. Várias danças 
folclóricas foram apresentadas no Patos 
Tênis Club. O evento foi precedido de uma 
grande pesquisa, através da qual os alunos 
mergulharam nas minúcias de nossas ma-
nifestações artísticas, compreendendo a 
grande importância da cultura nordestina, 
oportunizando-se de suas práticas mais 
peculiares.

A 1ª Festa Folclórica de Patos teve em 
sua coordenação uma competente equipe 
de docentes, a partir de sua presidente, 
a professora Adalmira Marques da Silva 
Cajuaz, Terezinha Gloriete Pimentel (vice
-presidente), Maria do Socorro de Almeida 
Nóbrega (1ª secretária), Maria de Lourdes 
Medeiros (2ª secretária), Lien Tywatn 
Nio (1ª tesoureira), Josemar de Brito (2º 
tesoureiro), Manoel Clementino de Sousa 
(orador), Clévia Porto Coelho (diretora 
social), Els Guedes (representante dos 
estudantes), e Sebastião Firmino da Costa 
– Bastinho (diretor de esportes).

Um fato inusitado que acabou perpe-
tuado nos anais do evento aconteceu com 
o folclorista Ariano Suassuna que, após 
a palestra que proferiu, fora agraciado 
com vários produtos sertanejos: queijo de 
coalho, chouriço, manteiga da terra, doce 
de leite, feijão verde e um cabrito. Para 

levá-lo de volta a sua cidade de morada, 
com todas as doações, já não dava certo de 
carro pequeno, como o fizeram na vinda. 
Providenciaram, então, a caminhoneta do 
agropecuarista e político Arlindo Wan-
derley que, na subida da Serra de Teixeira, 
quebrou, criando atraso e constrangimen-
to para o convidado. O mais interessante 
residiu no argumento de algumas pessoas, 
que afirmavam ter sido castigo pela mal-
dade, segundo as referidas línguas, que o 
dramaturgo havia feito com o Padre Assis, 
que ficou incomodado com seus versos 
picantes. Tudo contornável, claro!

Ressaltar, ainda, o grande destaque 
dado aos saudosos e históricos poetas: Iná-
cio da Catingueira (escravizado por Manoel 
Luiz de Abreu) e Romano da Mãe D’água, 
que protagonizaram a maior cantoria 
(peleja) já realizada em toda a história da 
modalidade cultural, em todo o mundo, por 
volta de 1870, com duração de oito dias, 
no Largo da Igreja Velha, hoje dedicada à 
Nossa Senhora da Conceição, situada na 
praça Edivaldo Motta, no centro de Patos. 
A importância desse acontecimento cul-
tural fora eternizada através das citações 
de grandes escritores: Luiz Nunes (Inácio 
das Catingueira – o gênio escravo), Nelson 
Lustosa Cabral (Paisagens do Nordeste), 
Luiz Cristovão dos Santos (Brasil de Cha-
péu de Couro), Coutinho Filho (Violas e 
Repentes), Padre Manoel Otaviano (Inácio 
da Catingueira), Luiz da Câmara Cascudo 
(Vaqueiros e Cantadores), Chagas Batistas 
(Cantadores e Poetas Populares), Leonardo 
Mota (Violeiros do Norte), Nélson Diógenes 
(Brasil Virgem), Antônio Freire (Revolta e 

Repentes) e Graciliano Ramos (Viventes das 
Alagoas). Tomando por base fragmentos da 
história, alguns versos fisgados na inesque-
cível peleja cultural, também lembrados 
na 1ª Festa Folclórica de Patos, que jamais 
serão apagados da memória nordestina:

Negro me diga o seu nome, / Que eu 
quero ser sabedor, / Se é solteiro ou casado, 
/ Aonde é morador, / Se acaso for cativo, / 
Diga quem é seu senhor. // Eu sou muito co-
nhecido, / Aqui por essa ribeira, / Este é o seu 
criado, / Inácio da Catingueira. / Dentro da 
Vila de Patos, / Compro, vendo e faço feira. 
// Negro vieste a Patos, / Procurando quem 
te forre, / Volta pra trás, meu neguinho, / 
Que aqui ninguém te socorre, / E quem cai 
nas minhas unhas, / Apanha, deserta ou 
morre. // Seu Romano, eu vim a Patos / Pela 
fama do senhor, / Que me disseram que era 
/ Mestre e rei de cantador, / E que dentro de 
um salão / Tem discurso de doutor.

Inácio morreu em 1879, e Romano, 
em 1891. Os dois corpos repousam em 
terras do Teixeira, mesmo um sendo ori-
ginário da Catingueira. Trecho de Violeiros 
do Norte, de Leonardo Mota: “Formidável 
negro esse Inácio da Catingueira! A que 
alturas não teria ascendido na sociedade 
brasileira, como Patrocínio e Cruz e Souza, 
se não fora a fatalidade da sua condição 
de escravo e outro tivesse sido o palco da 
atuação de seu gigantesco espírito! Dele 
se pode repetir o que Emílio de Menezes 
disse de Patrocínio: Negro feito da essência 
da brancura, esse que a terra em seu seio 
cobre, sois porjeva pela pele escura...”.

Foto: Funes/Divulgação

Programação do evento de 1973 teve início num desfile com participação de escolas e instituições locais
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Rock na PB

A banda Hazamat – representada 
pelos músicos Diogo e PF –, e o artis-
ta plástico Cristiano Almeida Nóbrega 
são os convidados da edição do ‘Entre-
vista Funesc’ de hoje, promovido pela 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba. 
O bate-papo, mediado pela jornalista 
Amanda Falcão, acontece às 19h, no 
perfil oficial da Fundação no Insta-
gram (@funescgovpb).

Hazamat completou 10 anos de 
estrada. Para celebrar o marco, o gru-
po – formado por Diogo Egypto (vocal, 
baixo e synths), Johnny Araújo (guitar-
ra, vozes e synth), Pedro Guimarães 
(guitarra e vozes) e PF (bateria) – fez 
uma transmissão ao vivo em seu ca-
nal do YouTube, diretamente da Casa 
Kaos, em João Pessoa. O especial, feito 
com recursos da Lei Aldir Blanc, será 
lançado também em formato digital de 
álbum em breve.

Com dois discos na bagagem (Ha-
zamat e II), a banda de João Pessoa 
transita entre diversos territórios e 
gêneros musicais  como o hard rock, 
punk, pop, heavy metal, rock progres-
sivo, MPB, entre outros, mas sempre 
abrindo espaço para passagens e ar-
ranjos mais delicados.

Já Cristiano Nóbrega vai falar da 
sua admiração pelo mundo do circo que 
o inspirou para compor, ao longo de 16 
anos, as aquarelas da exposição Eu Amo 
O Circo!, instalada atualmente na Fun-
dação Casa de José Américo (FCJA), na 
capital paraibana. A mostra – que tam-
bém conta com a arte de Eli Oliva – per-
manecerá até o dia 20 de dezembro.

Música e artes plásticas são 
temas do ‘Entrevista Funesc’

Foto: Ana Moraes/Divulgação

Banda Hazamat falará sobre seus 10 anos de estrada

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial da 

Funesc no Instagram

Da Redação

EstrEias

Casa GuCCi (House of Gucci. EUA. Dir: Ridley Scott. 
Drama e Biografia. 14 anos). Baseado na história de Patrizia Re-
ggiani (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 ma-
tador de aluguel e outras três pessoas, incluindo o terapeuta. 
Ela foi considerada culpada e condenada a 29 anos de prisão. 
Quase três décadas de amor, traição, decadência, vingança e as-
sassinato, o filme revela a importância e poder que o nome Gucci 
carrega e o quanto a família faz para ter o controle. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 7 dub.): 18h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
14h - 17h30 - 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 21h15; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 
(dub.): 20h15; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 20h15; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (leg.): 16h45.

Clifford - o GiGantE CÃo VEr-
mElho (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 viajando a negócios, Emily e seu tio divertido Casey vão 
viver uma grande aventura pelas ruas de Nova York com a 
chegada do novo membro da família. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 
(dub.): 13h45 (somente sáb. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 
(dub.): 14h35 (somente sáb. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 
3 (dub.): 14h35 (somente sáb. e dom.).

dEsErto partiCular (Brasil. Dir: Aly Mu-
ritiba. Drama. 16 anos). Daniel é um policial exemplar, mas 
acaba cometendo um erro que coloca sua carreira em risco. 
Sem enxergar um horizonte em Curitiba, ele parte em uma 
jornada à procura de Sara, a mulher com quem ele se rela-
ciona virtualmente e por quem está apaixonado. Este encontro 
o transformará inteiramente e mudará o seu próprio destino. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 17h45.

EnCanto (Encanto. EUA. Dir: Byron Howard e Jared 
Bush. Animação, Fantasia e Comédia. Livre). Na Colômbia, a 
extraordinária família Madrigal vive escondida em uma região 
montanhosa isolada, conhecido como Encanto. A magia da região 
abençoou todos os meninos e meninas membros da família com 
poderes mágicos, desde superforça até o dom da cura. Mirabel é 
a única que não tem um dom mágico. Mas, quando descobre que 
a magia que cerca o Encanto está em perigo, ela decide que pode 
ser a última esperança de sua família excepcional. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 6 (dub.): 14h45 - 17h15 - 19h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 
7 (3D, dub.): 15h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 13h45 
- 16h15 - 18h45 - 21h10 (3D); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 
19h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 - 16h40 - 18h50; 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 14h30 - 16h40 - 18h50; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 19h45.

fEstiVal Varilux dE CinEma fran-
Cês. Edição de 2021 do projeto com 17 filmes inéditos da 
recente cinematografia francesa premiados ou participantes de 
festival internacionais. CENTERPLEX MAG: horários variados: 
consultar o site do evento (variluxcinefrances.com/2021/cidade/
joao-pessoa-pb/); CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 19h - 21h.

a soGra pErfEita (Brasil. Dir: Cris D’Amato.  
Comédia. 12 anos). Neide (Cacau Protásio) é uma mulher de 40 
e poucos anos que se separou do marido há pouco tempo e sonha 
em aproveitar a vida de solteira. Dona de um badalado salão de 

beleza do subúrbio de São Paulo, ela colocou seus dois filhos na 
faculdade, mas o mais novo, Fábio Junior (Luis Navarro), não 
dá nem sinal de sair de casa. Para enfim alcançar a tão sonhada 
liberdade, ela decide treinar uma funcionária para ser a esposa 
perfeita para seu filho. CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 13h45 (exceto 
sáb. e dom.) - 16h - 18h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 16h45 
- 19h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4: 16h30 - 18h30; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5: 21h; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 21h; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 16h30 - 18h30.

ContinuaÇÃo

ChErnobyl - o filmE (Kogda padali aisty. 
Rússia. Dir: Danila Kozlovsky. Drama e Histórico. 16 anos). 
As consequências da explosão na usina nuclear de Chernobyl, 
na Ucrânia Soviética, em 1986, quando centenas de pessoas 
sacrificaram suas vidas para limpar o local da catástrofe e para 
prevenir um desastre ainda maior que poderia ter tornado grande 
parte do continente europeu em uma zona inabitável. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (leg.): 15h15.

a CrôniCa franCEsa (The French Dispatch. 
EUA, França. Dir: Wes Anderson. Drama e Comédia. 14 anos). 
Ambientada em um posto avançado de um jornal americano em 
uma cidade pacata fictícia na França do século 20, o filme traz à 
vida crônicas e coleções de histórias publicadas no jornal The French 
Dispatch Magazine. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (leg.): 20h45.

EtErnos (Eternals. EUA. Dir: Chloé Zhao. Super-Herói, 
Ficção Científica e Fantasia. 12 anos). Os Eternos são uma raça 
de seres imortais que viveram em segredo durante a antiguidade 
da Terra, moldando sua história e suas civilizações ancestrais. 
Seguindo os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia 
inesperada os força a sair das sombras para se reunirem contra 
os mais antigos inimigos da humanidade, Os Deviantes. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 14h30 (dub.) - 20h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (3D, dub.): 14h15 - 17h45 - 21h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 
(dub.): 17h05 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 17h05 - 
20h; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 15h.

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 e o que o seu 
avô, um dos integrantes dos Caça-Fantasmas, deixou para trás 
como legado para sua família. Mas nem tudo é brincadeira, com 
a descoberta de objetos e a chegada da casa, acontecimentos 
paranormais começam acontecer e só tem um jeito de acabar 
com eles: chamando os Caça-Fantasmas. CINÉPOLIS MANAÍRA 
4 (dub.): 13h30 - 16h30 - 19h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 
20h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h - 18h - 20h45; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 15h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 18h - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h45; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h - 20h30.

mariGhElla (Brasil. Dir: Wagner Moura. Drama e Bio-
grafia. 16 anos). Comandando um grupo de jovens guerrilheiros, 
Marighella (Seu Jorge) tenta divulgar sua luta contra a ditadura 
para o povo brasileiro, mas a censura descredita a revolução. Seu 
principal opositor é Lúcio (Bruno Gagliasso), policial que o rotula 
como inimigo público. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 14h15.

noitE passada Em soho (Last Night in 
Soho. Reino Unido. Dir: Edgar Wright. Terror, Drama e Suspense. 
16 anos). Eloise (Thomasin Mckenzie) é uma jovem apaixonada 
por design de moda que consegue, misteriosamente, voltar à 
década de 1960. Lá, ela encontra Sandy (Anya Taylor-Joy), uma 
deslumbrante aspirante a cantora por quem é fascinada. O que 
ela não contava é que a Londres dos anos 1960 pode não ser o 
que parece, e o tempo passa cada vez mais a desmoronar, levando 
a consequências sombrias. CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (leg.): 21h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h.

VEnom: tEmpo dE CarnifiCina 
(Venom: Let There Be Carnage. EUA. Dir: Andy Serkis. Aventura, 
Terror e Fantasia. 14 anos). Depois de um ano dos aconteci-
mentos do primeiro filme, Eddie Brock (Tom Hardy) está com 
problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. 
Eddie tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial 
killer Cletus Kasady, também portando um symbiote chamado 
Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução 
falhada. CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 14h50; CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (dub.): 14h50.

Foto: Divulgação

Em cartaz

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

Serviço

Candidato do Brasil a uma vaga no Oscar, drama ‘Deserto Particular’ está em cartaz em João Pessoa

Dia após dia, que não é o começo da música de 
Baby Consuelo. Nem tudo está azul, muito menos 
sem pecado e sem juízo. Nem também, Deus é um 
cara gozador, que adora brincadeira, como na outra 
canção do Chico. O que há é muita inflamação. Um 
tempo tão inflamado que chega a arder o corpo. Esse 
monte de informação que chega todo dia, adentran-
do pelos olhos, pela boca, pela pele, pelo cheiro e que 
a gente nem sabe o tamanho do buraco que estamos 
enfiados. “Mas à terra dada, não se abre a boca”. Ou 
por outro lado, “os tempos nunca são ruins demais 
para que um homem bom não possa viver neles”, se-
gundo Thomas More.

Eis que o médico me deu um guia nutricional, 
pouco menos de uma lauda para o que posso comer, 
mais umas 10 com o que não devo de jeito nenhum e 
outras duas com a lista de exames. Vamos cuidar das 
causas, nada dos “prazóis”, domperidona ou qualquer 
remedinho da moda. Sempre que vou a uma consulta 
dessas, lembro de uma tia que respondia a velha per-
gunta: “O que você tem sentido?”, com uma afirmação: 
“Melhor perguntar o que não tenho sentido”.

Por sorte ainda há beleza. A beleza que lava a 
alma. Que vem num rito, vem na ordem, vem na mú-
sica bem cantada, vem numa língua aparentemente 
morta. Está nos olhos piedosos dos santos nos alta-
res e no ajoelhar dos jovens esperançosos pelo pão da 
vida. Falo aqui da última missa que fui e que meus po-
ros ficaram bastante agradecidos.

A igreja é aquela ali em Tambiá, Nossa Senhora 
Mãe dos Homens. Pequena, simples e grandiosa, silen-
ciosa com uma acústica boa, longe dos ecos e dos ba-
rulhos redemoinhos de ventiladores, não faz frio, não 
faz calor. O padre, um mago com sua imponência mís-
tica, sabe acordar os espíritos mais desanimados. No 
altar rapazes, moças e crianças se revezam para dar 
conta do rito perfeitamente alinhado, com incenso, si-
nos e velas. Do lado direito os cantores, pouco mais de 
três, entoam um canto agradável em latim, acompa-
nhados pelo órgão.

De lá sai menos intrigada com o mundo, rea-
cendendo que de fato estamos aqui de passagem. 
Foi o que pensei falar para o senhor “ajude um 
pai de família” que pedia na porta. Ou mesmo um 
“Sim, eu sei” para a evangélica que me abordou 
certo dia no supermercado “O senhor está conti-
go”. É essa natureza humana comum que ainda re-
siste e resistirá apesar das negações e dos confe-
tes jogados nos olhos para tontear as existências. 
É esse anti-inflamatório bem barato, que a gente 
acha em quase toda esquina, e que afronta silen-
ciosamente esses grandes que estão por aí. Se é 
que me entende.

Anti-inflamatório

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Colunista colaboradora

Foto: Reprodução

Segundo o filósofo britânico Thomas More (1478-1535), “Os tempos 
nunca são ruins demais para que um homem bom não possa viver neles”

Destaque
‘Forró no Lago’ traz Santanna 
Xand Avião e Jonas Esticado

Acontece hoje o evento ‘Forró no Lago’, que traz para o 
palco Xand Avião, Jonas Esticado e Santanna. As apresenta-
ções acontecem a partir das 21h, na arena de shows montada 
no loteamento Lago das Colinas, em Solânea, no Brejo parai-
bano. O evento celebra o aniversário da cidade, que comemo-
ra 68 anos de emancipação. Os ingressos variam entre R$ 70 
(Arena Pista) e R$ 350 (Camarote Open Bar), podendo ser 
adquiridos pelo site: www.outgo.com.br/forro-no-lago.



Cultura

Em seu retorno às apre-
sentações presenciais, o can-
tor e compositor Severino 
Ayres apresenta hoje na Vila 
do Porto, em João Pessoa, às 
20h, um show em que anteci-
pa as músicas do seu novo EP 
Olha pro Céu. O álbum está 
em processo de finalização 
no Rio de Janeiro e foi dirigi-
do pelo guitarrista e produ-
tor Paulo Rafael, consagrado 
guitarrista pernambucano 
que morreu em agosto deste 
ano. O setlist também abre 
espaço para a música inédi-
ta ‘Um Espinho Cravado no 
Meu Coração’, single que será 
lançado no próximo dia 10 
de dezembro. A noite con-
ta ainda com a abertura da 
banda Unidade Móvel e os 
ingressos custam R$ 15. 

Com cobrança do “pas-
saporte da vacina” e distan-
ciamento social, o show vai 
levar o indie rock de Severino 
e suas referências no rock 
progressivo e o folk-rock 
dos anos 1970 para o públi-
co que há quase dois anos 
acompanha o artista apenas 
por apresentações virtuais. 
“Agora temos essa segurança 
de não estar colocando as 
pessoas em risco. Estou mui-
to feliz com essa possibilida-
de de reencontrar o público, 
dessa vez com todo mundo 

vacinado e ainda assim com 
distanciamento e máscaras”, 
comemora o músico. “Fazer 
shows ao vivo, com público, 
é sem dúvidas uma sensação 
única. A experiência de olho 
no olho, de sentir a presen-
ça, ouvir os aplausos é uma 
emoção diferente. Há muito 
tempo eu estava ansiando 
por isso”, complementa. 

Além das novidades do 
repertório, o cantor e com-
positor independente vai to-
car as faixas dos dois discos 
autorais, Before we shrink 
(2017) e o Grown up emanci-
pation, este incluído na lista 
dos 10 melhores de 2019 do 
blog potiguar O Inimigo. Já a 
canção ‘Um Espinho Crava-
do no Meu Coração’ é uma 

versão em português de sua 
faixa ‘Trapped in Our Bones’ 
(2019). “A música trata do 
conflito humano entre a sua 
natural tendência de submis-
são em troca de conforto e 
segurança e a sua ânsia para-
doxal por liberdade e indivi-
dualismo”, contou Severino. 
A faixa tem as participações 
de Marcos Rosa (violões), 

Almir César (bateria), Cos-
tinha (flauta), Fábio Giovani 
(sanfona) e Marcelo Macedo 
(guitarra). O lyric vídeo da 
música também será lançado 
no dia 10 de dezembro.

Nascido em Patos, Ser-
tão da Paraíba, Severino 
montou a primeira banda 
na adolescência, ao final 
do boom do rock no Brasil 

dos anos 1980. Em 2013, 
se junta a dois amigos para 
formar a Foxes and rabbits. 
Nos vocais e guitarra da 
banda, o paraibano se volta 
agora totalmente ao traba-
lho autoral. “É um caldeirão 
de regionalidade misturado 
com rock’n’roll mais uni-
versal”, descreve o músico 
sobre suas referências mu-
sicais que tiveram influên-
cia da discografia de seu 
pai, que passava por Zé Ra-
malho, Alceu Valença, The 
Velvet Underground, The 
Doors, Pink Floyd, Beatles, 
entre outros.

Em novembro de 2019, 
Severino participou da Se-
mana Internacional da Mú-
sica de São Paulo, como ar-
tista convidado do Prêmio 
Gabriel Thomaz da Música 
Brasileira. Em janeiro deste 
ano, ele foi selecionado para 
a 8ª edição do Festival Pe-
drada at Home, transmitido 
on-line do Rio de Janeiro. 
Em agosto ‘Flowers’ levou o 
prêmio de 3ª melhor canção 
no 20° Festival, promovido 
pelo Governo de São Paulo, 
que tinha como curadores o 
jornalista Carlos Calado, da 
Folha de S.Paulo, e o maestro 
Ruirá Duprat, ganhador do 
Grammy americano e coor-
denador artístico das turnês 
brasileiras de Andrea Bocel-
li, que juntos avaliaram mais 
de 8 mil obras inscritas.

Severino Ayres volta aos palcos 
com show de músicas inéditas

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Apresentação na Vila do Porto, em João Pessoa, antecipa as músicas do novo EP do paraibano, ‘Olha pro Céu’

‘Setlist’ do cantor e compositor abre espaço 
para a música inédita ‘Um Espinho Cravado 
no Meu Coração’, cujo ‘single’ será lançado 
no começo de dezembro

Foto: Sara Andrade/Divulgação

‘Cine Bangüê On-line’ exibe, 
hoje, dois curtas-metragens

A Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Fu-
nesc) realiza hoje mais uma 
sessão gratuita do proje-
to ‘Cine Bangüê On-line’, 
Serão exibidos os curtas-
metragens Demônia: Me-
lodrama em Três Atos  e 
Animador ,  dirigidos por 
Cainan Baladez e Fernanda 
Chicolet. A exibição única 
ocorre às 20h, no canal ofi-
cial da Funesc no YouTube 
(/tvfunesc). Após a sessão, 
os filmes não ficarão mais 
disponíveis no catálogo.

Em Demônia -  Melo-
drama em três atos (2016, 
17min. Classificação indi-
cativa: 12 anos), dois pri-
mos fazem pamonha para 
vender. Grávida, Myriam (a 
própria Chicolet) é extrema-
mente religiosa, enquanto 
Rildo (Vinícius de Oliveira, 
de Central do Brasil) é um 
rapaz desanimado e sem 
perspectivas com o rumo da 
própria vida. Durante uma 
conversa, ele revela um se-
gredo inimaginável para ela 
e um conflito familiar ganha 
grandes proporções.

Já  Animador  (2012, 
20min. Classificação indica-
tiva: livre) acompanha Ligia, 
que trabalha num parque 
de diversões. Suspensa num 
brinquedo de bolinhas, es-
pera enquanto as crianças 
tentam acertar o alvo para 
derrubá-la. Seu uniforme é 
uma fantasia.

Diretora, roteirista e 
atriz, Fernanda Chicolet nas-
ceu na cidade de Palmital, 
São Paulo. Graduou-se na 
Escola de Comunicações e 
Artes da Universidade de 

São Paulo, em 2005, e no 
Centro de Pesquisa Teatral, 
de Antunes Filho, em 2004. 
Debutou como atriz atuan-
do no teatro. Recebeu mais 
de 40 prêmios em festivais 
nacionais e internacionais 
como atriz e cineasta. Atuou 
em longas de Ugo Giorgetti, 
Alexandre Stockler, Vinícius 
Reis, Emiliano Cunha e Mar-
cela Lordy, entre outros.

Já o ator e realizador 
Cainan Baladez atuou em 
longas-metragens como 
Cama de Gato (2002), de 
Alexandre Stockler. Atrás 
das câmeras, além de Demô-
nia, dirigiu o curta Colostro 
(2013), também ao lado de 
Fernanda Chicolet.

O projeto ‘Cine Bangüê 
On-line’ surgiu como uma 
alternativa nesse período 
de pandemia da covid-19 
em que as salas de cine-
ma permanecem fechadas 
para evitar aglomerações. 
Mesmo com a flexibilização 
e reabertura gradual do 
Cine Bangüê, sala de cine-
ma localizada no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa, as sessões 
virtuais permanecem para 
divulgar a produção não só 
da Paraíba, como também 
de todo o Brasil, sempre fo-
cada nos curtas-metragens, 
formato geralmente excluí-
do das salas convencionais 
do circuito.

Da Redação

Hoje, PS Carvalho volta-
rá aos palcos com um show 
presencial. Ele mostrará can-
ções de seus mais recentes 
discos e também músicas 
inéditas na Sala de Concertos 
Maestro José Siqueira, na 
Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc), em João 
Pessoa, às 19h.

Conforme o artista, in-
gressos são limitados e é pre-
ciso apresentar o cartão de 
vacinação contra a covid-19. 
Todos os protocolos de segu-
rança serão respeitados.

No palco, PS receberá 
as bandas Bellini (de São 
Paulo), Duque de Araque 
(PE) e o cantor e compositor 
paraibano Seu Pereira (co-
nhecido por seus projetos 
com a banda Coletivo 401). 
“Será uma noite de reen-
contro com a plateia e com 
a riqueza que é unir artistas 
de diversas partes do Brasil”, 
comentou PS.

Em agosto deste ano, 
Carvalho lançou o video-
clipe da música ‘Jampa’, em 
seu canal no YouTube. Can-
ção em homenagem à cida-
de de João Pessoa é a trilha 
para um passeio pelos pon-
tos turísticos da capital pa-
raibana. No clipe, PS Carva-
lho pilota um Fusca amarelo 
enquanto canta sua música 
que exalta a cidade. Há ima-
gens evidenciando pontos 
como a orla pessoense, o 
Porto do Capim, a Lagoa, o 
Centro de Convenções e a 
Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba.

Em julho, o artista já ha-
via lançado o single ‘Novos 

caminhos’. Em maio, ‘Forró 
Criança’ (em parceria com o 
cantor Fabiano Guimarães) 
e o blues: ‘Papo livre’ (em 
parceria com a dupla gaúcha 
Old Jules & Dani Bee). Parce-
rias com artistas de diversas 
partes do país e com reper-
cussão internacional.

Paraibano de João Pes-
soa, Paulo Sergio Carvalho 
possui doutorado em Enge-
nharia Mecânica, é profes-
sor, cantor, compositor com 
trabalhos que passeiam en-
tre a MPB, pop rock, reggae, 
balada romântica, forró e 
samba. PS iniciou a carrei-
ra depois dos 50 anos de 
idade, em 2017, mas já tem 
mais de 40 músicas autorais 
sempre com produção de 
Janison Carvalho.

Sua discografia conta 
com os álbuns Homem Sa-
piens, Somos Professores e Alê 
Rá (o mais recente, lançado 
em 2019), o EP Aos Críticos e 
diversos singles. A partir des-
te ano, ele passou a investir 
em parcerias musicais. 

A primeira delas foi 
‘Menos Valia’, com a ban-
da Guarda Chuvas, do Rio 
Grande do Sul, que tam-
bém gerou um videoclipe. 
A canção já alcançou mais 
de 170 mil plays somen-
te no Spotify. PS Carvalho 
também cantou ‘Velha Can-
ção’, composição da banda 
gaúcha. Em março de 2021, 
foi lançado o single ‘Estava 
Escrito’ (com feat de Caro-
lina Frozza). E ainda teve 
‘Conduta kamikaze’.

Música

PS Carvalho se apresenta 
na Funesc com Seu Pereira

Com ‘De volta ao eixo’, Carvalho conta com bandas de Pernambuco e São Paulo

Foto: Divulgação

Sessão virtual terá ‘Demônia: Melodrama em Três Atos’ (acima) e ‘Animador’ 
(abaixo), ambos dirigidos por Cainan Baladez e Fernanda Chicolet
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Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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Em Cajazeiras, o governador entregou mais um Restaurante Popular, que fornecerá mil refeições diárias a R$ 1

O governador João Azevê-
do realizou ontem inauguração 
de obras e visita técnica a pro-
jetos e serviços do Governo do 
Estado nas regiões do Sertão e 
do Cariri paraibano. Três cida-
des foram contempladas com 
ações: Cajazeiras, São José de 
Piranhas e Monteiro. A agenda 
do governador se encerrou à 
noite, com a inauguração do 
Centro de Referência da Ren-
da Renascença (Crença), em 
Monteiro, que visa estimular 
o artesanato no Estado.

A programação de ativi-
dades teve início em Cajazei-
ras, onde o governador inau-
gurou o Restaurante Popular 
que fornecerá mil refeições 
diárias ao preço simbólico 
de R$ 1,00, investimento su-
perior a R$ 1,65 milhão. No 
município, ele também visitou 
a caravana da Rede Cuidar, 
que promove a busca ativa 
de pacientes, na rede de as-
sistência à saúde de média 
e alta complexidade da Pa-
raíba, para as especialidades 
de Perinatologia, Obstetrícia, 
Cardiopediatria e Ortopedia. 

O Restaurante Popular  
entregue ontem funciona na 
Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, no Centro de Caja-
zeiras, e amplia as ações de 
segurança alimentar do Go-
verno do Estado, que também 
instituiu programas impor-
tantes para a assistência so-
cial, como o Tá na Mesa, Prato 
Cheio, aquisição e distribuição 
de produtos da agricultura 
familiar e de cestas básicas e 
aumento do valor do cartão 
alimentação. 

 Na oportunidade, o chefe 
do Executivo estadual ressal-
tou que as políticas de segu-
rança alimentar e de inclusão 
social são prioridades da ges-
tão estadual. “Nós fornecemos 
mais de 40 mil refeições por 
dia na Paraíba. Já compramos 

cerca de duas mil toneladas 
de alimento da agricultura 
familiar para distribuir a fa-
mílias carentes, assim como 
fazemos com o programa de 
distribuição de leite. São R$ 
100 milhões de recursos por 
ano que investimos nessa 
área, demonstrando o nosso 
compromisso de cuidar das 
pessoas”, frisou. 

Além de Cajazeiras, a ges-
tão estadual irá entregar Res-
taurantes Populares nos mu-
nicípios de Guarabira, Pombal, 
São Bento e Monteiro.  “Até o 
início de 2022, entregaremos os 
demais restaurantes e hoje é um 
dia muito especial e represen-
ta o nosso respeito pelo povo, 
assegurando ações positivas, 
cidadania e dignidade porque 
não existe vida sem a garantia 
do direito básico à alimentação”, 
declarou o secretário de Estado 
do Desenvolvimento Humano, 
Tibério Limeira. 

 O deputado federal Wil-
son Santiago enalteceu o tra-
balho do Governo do Estado 
em prol da população parai-
bana. “Nada é mais significa-
tivo para as pessoas que mais 
precisam e para os trabalha-
dores do que receber um be-
nefício como esse, suprindo a 
necessidade da população, e 
o Governo do Estado está no 
caminho certo não só na área 
social, mas na infraestrutura, 
turismo e saúde, mostrando 
que o governador tem se dedi-
cado às ações administrativas 
do Estado”, falou. 

 O deputado estadual 
Júnior Araújo destacou que 
o Restaurante Popular con-
templará toda a região. “Hoje 
é um dia de festa para a nossa 
cidade, porque estamos en-
tregando mais um benefício 
que cuida das pessoas e dá o 
alimento para quem precisa 
ao preço simbólico de R$ 1,00, 
e essa iniciativa faz a diferença 

e faz o nosso trabalho valer a 
pena, porque não é só a popu-
lação de Cajazeiras que será 
beneficiada, mas os morado-
res da região que vêm à cidade 
em busca de resolver alguma 
demanda”, pontuou. 

 “Somos muito gratos por 
esses benefícios trazidos a Ca-
jazeiras e essas mil refeições 
diárias vão ser muito impor-
tantes para a nossa cidade, 
bem como todas as obras que 
temos recebido, e quem ganha 
com isso é o povo e o Alto Ser-
tão”, disse o vice-prefeito de 
Cajazeiras, Marcos do Riacho 
do Meio. 

 “Esse restaurante vai ser 
muito importante para as pes-
soas humildes que não podem 
ir para um lugar mais caro e 
comprar uma quentinha por 
R$ 15,00, e a gente vai poder 
apenas com R$ 1,00 adquirir 
alimentos para as nossas fa-
mílias, principalmente, para 
as nossas crianças”, comemo-
rou a dona de casa Maria José. 

Rede Cuidar
A  c a rava n a  a t e n d e 

crianças cardiopatas e com 
problemas osteoarticulares 
(doenças relativas aos ossos 
e articulações) e gestantes. 
Também serão atendidas 
crianças com microcefalia ou 
sequelas neurológicas.

 A ação deste ano tem 
como novidade a ortopedia 
pediátrica que permite a tria-
gem do pé torto congênito e 
de deformidades na coluna; 
avaliação de luxação do qua-
dril; dedos extranumerários 
(quando a criança nasce com 
mais de cinco dedos na mão) 
e sindactilia (quando dois ou 
mais dedos são unidos).

 O governador João Aze-
vêdo destacou a importância 
da interiorização do atendi-
mento. “Muitas pessoas estão 
procurando a Rede Cuidar e 

João Azevêdo inaugura obras 
nas regiões do Sertão e Cariri

Duplicação liberada
Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu revogar a medida cautelar 
que impedia a ordem de serviço para a obra de duplicação da BR-230, 
no trecho entre Campina Grande e o Sertão paraibano. Página 14
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Fotos: Francisco França/Secom-PB

São José de Piranhas ganha 
ginásio do projeto Bom de Bola

O governador João Aze-
vêdo também esteve no muni-
cípio de São José de Piranhas, 
no Sertão da Paraíba, ocasião 
em que entregou o ginásio do 
programa Bom de Bola da Es-
cola Normal e fez uma visita 
técnica às obras da Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) e 
da barragem Boa Vista. 

 Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressaltou 
o esforço do Governo para 
garantir a melhoria da qua-
lidade de vida da população. 
“Nós temos assegurado a as-
sistência na saúde e no social, 
com programas importan-
tes como o Tá na Mesa, Prato 
Cheio e os Restaurantes Po-
pulares. Somos respeitados 
nacionalmente com o melhor 
projeto de ensino remoto na 
pandemia e recebemos a nota 
10 do IPEA no enfrentamen-
to da covid-19, faremos uma 
injeção de R$ 1,4 bilhão na 
economia com o pagamento 
de folhas de servidores e do 
abono natalino, e fico feliz de 
estar em São José de Piranhas 
e constatar que os convênios 

e obras que temos no muni-
cípio estão contribuindo com 
o bem-estar do nosso povo”,  
declarou. 

O prefeito de São José de 
Piranhas, Chico Mendes, agra-
deceu ao governador João Aze-
vêdo pelas parcerias e obras. 
“Nós temos ações importan-
tes como calçamento, pavi-
mentação asfáltica, estação 
de esgotamento, melhorias 
em escolas, o que demonstra 
o respeito da gestão do Estado 
com o nosso município, fazen-
do com que nosso povo tenha 
mais oportunidades e mais 
qualidade de vida”, pontuou. 

 O deputado federal Wil-
son Santiago evidenciou o 
trabalho da gestão estadual 
em toda a Paraíba. “Eu que-
ro parabenizar o governador 
pelas obras que tem feito em 
todo o Estado, como tivemos 
a oportunidade de ver em São 
José de Piranhas, e termos a 
certeza de que em todos os 
municípios da Paraíba estão 
sendo implantadas ações que 
representam desenvolvimen-
to para cada localidade”, disse.  

A construção do ginásio 
coberto Abraão Alexandre Al-
ves Inácio Irineu representa 
investimentos de R$ 752 mil 
e conta com vestiários e arqui-
bancadas.  

A ETE de São José de Pi-
ranhas recebe investimentos 
de aproximadamente R$ 6 
milhões, beneficiando direta-
mente 21 mil pessoas. Os prin-
cipais serviços executados são 
estação elevatória, instalação 
da rede coletora, 1.730 liga-
ções domiciliares, emissário 
de recalque, além da estação 
de tratamento de esgoto.  

A barragem de Boa Vista, 
executada pelo Governo fe-
deral, será um dos maiores 
reservatórios da Paraíba e 
levará água à barragem de 
Caiçara, contemplando tam-
bém Engenheiro Ávidos e Rio 
Piranhas, chegando até o Rio 
Grande do Norte. 

 O deputado estadual 
Ricardo Barbosa, prefeitos, 
vice-prefeitos, vereadores e 
auxiliares das gestões esta-
dual e municipal estiveram 
presentes.

nós vamos criar alguns polos 
para fazer um mutirão de as-
sistência especializada para as 
crianças diagnosticadas com 
problemas ortopédicos. Desde 
2019, essa ação é feita exclusi-
vamente com profissionais do 
nosso Estado e, a cada ano, va-
mos ampliar as especialidades 
oferecidas”, disse.

 “Nós fazemos a avalia-
ção da enfermagem, ecocar-
diograma e direcionamos os 

pacientes para nutrologia e 
psicologia. Nós fazemos todo 
o atendimento e, no final, eles 
recebem os relatórios e en-
caminhamentos que preci-
sam para os procedimentos 
que podem ser emergenciais 
ou com menos urgência. Nós 
estamos tendo uma grande 
quantidade de atendimentos 
e, com isso, vamos melhorar 
a assistência na região de Ca-
jazeiras”, explicou a coorde-

nadora-geral da Rede Cuidar, 
Juliana Soares. 

 A dona de casa Anabel 
Moura agradeceu a atenção 
dos profissionais com seu fi-
lho. “Eu só tenho que parabe-
nizar essa assistência social 
que foi nota mil e todo tra-
tamento para minha criança 
é bem-vindo e aqui ele teve 
acesso ao ortopedista e ao 
dentista e eu sou só gratidão”, 
comentou. 

Além da abrir oficialmente os serviços do 
novo Restaurante Popular (foto abaixo), 

João Azevêdo também visitou, no município 
de Cajazeiras, a caravana da Rede Cuidar 

Governador realizou visita técnica às obras da 
Estação de Tratamento de Esgoto e da barragem 
Boa Vista, e destacou ações em prol da melhoria 
da qualidade de vida da população paraibana



Políticas

Obra entre Campina Grande e o Sertão paraibano está orçada em R$ 400 milhões, que serão garantidos via emendas

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) decidiu revo-
gar a medida cautelar que 
impedia a ordem de serviço 
para a obra de duplicação 
da BR-230, no trecho entre 
Campina Grande e o Sertão 
paraibano. A informação foi 
confirmada pelo vice-pre-
sidente do Senado Federal, 
senador Veneziano Vital do 
Rêgo (MDB). 

 Em suas redes sociais, 
o parlamentar, que acom-
panhou presencialmente a 
sessão no TCU, comemorou 
a decisão. “Era um ponto 
que travava esse processo 
e agora há liberdade para 
o Dnit dar a ordem de ser-
viço. Vamos começar a dar 

sequência ao processo, com 
os recursos que foram des-
tinados, com a colaboração 
efetiva que nós nos dispuse-
mos a fazer”, comentou. 

A obra está suspensa por 
cautelar do TCU, que consta-
tou irregularidades na licita-
ção. No início de novembro 
deste ano, a Câmara de Ve-
readores de Campina Grande 
realizou um ato para cobrar 
a duplicação. A obra está or-

çada em cerca de R$ 400 mi-
lhões, sendo necessário 10% 
desse valor para ter início. O 
valor será alcançado através 
de emendas da Bancada Fe-
deral da Paraíba. 

No último dia 4 de no-
vembro, Veneziano se en-
controu com o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Frei-
tas, para discutir ações e ga-
rantiu que destinará verbas 
para o início da duplicação. 

A obra beneficiará re-
giões do Estado, como o 
Cariri, Sertão, Alto Sertão, 
Seridó e parte do Curima-
taú. Um dos motivos que a 
torna importante e urgente, 
é o alto fluxo de veículos e 
a necessidade de impedir 
acidentes, além de melho-
rar o acesso ao interior da 
Paraíba.

TCU revoga cautelar e libera 
duplicação da BR-230 na PB
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A restrição do TCU 
impedia o início das 

obras, que agora está 
liberado à espera da 

ordem de serviço 

A duplicação da BR-230 é uma reivindicação antiga, 
não apenas dos políticos, mas da população que 
espera mais conforto e segurança nas viagens

Foto: Divulgação

TJPB vê inconstitucionalidade 
de lei municipal de Santa Rita 

Na Unale, Adriano defende 
investimento para o Nordeste

O Pleno do Tribunal de 
Justiça, declarou a inconsti-
tucionalidade de dispositivos 
da Lei nº 1.874/2018, de 1º de 
outubro de 2018, do Municí-
pio de Santa Rita, que estabe-
lece normas de contratação de 
pessoal em caráter temporá-
rio para atender excepcional 
interesse público. A decisão 
ocorreu em sessão realizada 
na última quarta-feira (24), 
por videoconferência, e teve 
como relatora a desembarga-
dora Maria das Graças Morais 
Guedes, que modulou os efei-
tos da decisão para 180 dias.

A Ação Direta de Incons-
titucionalidade foi proposta 
pelo Ministério Público Es-

tadual, sob o argumento de 
que as hipóteses questiona-
das elencam genericamente 
situações não excepcionais e 
passíveis de contratação per-
manente, tendo em vista que 
a necessidade temporária de 
excepcional interesse público 
é verificada a partir de situa-
ções fora do comum, anormal 
e imprevisível.

Em seu voto, a relatora 
ressaltou que as hipóteses 
legais que possibilitam a con-
tratação temporária deverão 
especificar as situações emer-
genciais, o tempo determina-
do e a necessidade temporária 
de interesse público excep-
cional. 

“Julgo procedente a Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade para declarar a incons-
titucionalidade do artigo 2º, 
incisos III, “c”, IV, V (expres-
sões: “nomeação para o exer-
cício de cargo comissionado 
ou função gratificada” e “exo-
neração ou demissão, fale-
cimento e aposentadoria”), 
VI, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, 
e §3º; art. 4º, incisos II e IV 
(parte remissiva aos incisos 
IV, VI, VIII, X, XII e XIII do art. 
2º) da Lei nº 1.874/2018 do 
Município de Santa Rita por 
violarem os incisos II, VIII e 
XIII do artigo 30 da Consti-
tuição Estadual”, destacou a 
relatora. 

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), Adriano Galdino, 
participou, ontem, da Reu-
nião do Colegiado de Presi-
dentes de Assembleias que 
está acontecendo durante a 
24ª Conferência Nacional da 
Unale, em Campo Grande - 
Mato Grosso do Sul. Durante 
o encontro, o parlamentar 
defendeu maior investimen-
to do Governo Federal para a 
região Nordeste.

Adriano Galdino ressal-
tou que o Brasil tem uma 
dívida histórica com o Nor-
deste, e que precisa ser paga. 
“As melhores universidades 
públicas desse país, foram 
construídas com nossos re-

cursos pelo Sul e Sudeste. Os 
maiores investimentos em 
infraestrutura foram feitos 
no Sul e no Sudeste tam-
bém com recursos nossos. 
As maiores escolas técnicas 
desses país e os hospitais 
públicos foram feitos com 
recursos públicos nossos no 
Sul e Sudeste. Consequen-
temente foram criados dois 
Brasis, e nós nordestinos 
nos acostumamos a convi-
ver com as faltas. Porém, de 
tanto conviver com a falta, a 
realidade nos fez mais for-
tes”, disse.

O presidente destacou 
ainda a importância em par-
ticipar do evento e debater 
melhorias para a população. 

“É um evento bastante pro-
veitoso, pois vamos todos 
unidos em busca de ideias 
para o nosso povo”, disse. 
Adriano considerou signifi-
cativo o momento da reali-
zação da conferência. “Nós, 
deputados estaduais, mesmo 
no período de pandemia, ti-
vemos que ter muita com-
petência para tocar o nosso 
trabalho. Por isso, a impor-
tância de se fazer presente 
neste encontro”.

Com a temática central 
“Unale 25+ – Redesenhando 
os Caminhos do Parlamento”. 
O maior encontro legislativo 
da América Latina está pro-
movendo debates em prol do 
desenvolvimento nacional.

Votos anulados

Justiça cassa dois vereadores 
e seis suplentes em Piancó

Por decisão adotada, 
ontem, pelo juiz eleitoral 
Pedro Davi Alves de Vascon-
celos, da 32ª Zona Eleitoral 
de Piancó,  os vereadores Cí-
cero Fábio da Silva e Priscila 
Batista de Almeida, ambos 
do Democratas. Pela mesma  
decisão, os dois parlamen-
tares tiveram seus direitos 
políticos suspensos por oito 
anos, a contar do ano passa-
do (2020).

A Ação de Investigação 
Judicial Eleitoral (AIJE) foi 
ajuizada logo depois das 
eleições do ano passado 
pelos candidatos Geraldo 
Ferreira de Souza e Wagner 

Ricardo Leite Brasilino e 
pelo partido Progressistas 
de Piancó contra a chapa do 
Democratas.

Também tiveram seus 
diplomas cassados os su-
plentes Francisco Ferreira 
da Silva, Allan Derly Alves 
Pereira (2º suplente), Ezil-
do Silvestre da Silva , Alis-
son Augusto dos Santos, 
José Leite de Andrade e Jo-
sefa dos Santos (7º suplen-
te), Karla Zenaide Azevedo 
Brasilino (8º suplente).

O juiz anulou todos os 
votos obtidos pelo partido 
Democratas na eleição em 
Piancó, um total de 2.287 

votos, considerando que 
“desde a origem, encon-
tram-se maculados.”

O magistrado determi-
nou também a retotalização 
dos votos para definição 
dos novos eleitos em substi-
tuição aos cassados e diplo-
mação deles na Câmara de 
Piancó. “Proceda a retotali-
zação dos votos, aplicando 
o novo cálculo do quociente 
eleitoral, com o objetivo de 
reajustar a distribuição dos 
cargos eletivos de vereador, 
de acordo com os votos váli-
dos remanescentes, excluí-
dos, os declarados nulos”, 
sentenciou o magistrado.

O Pleno Tribunal de 
Contas do Estado aprovou 
as contas das prefeituras 
de Picuí, Santa Rita, Ba-
naneiras, Guarabira e São 
José do Bonfim, relativas a 
2019, e de Jericó, relativas 
a 2018, em sessão ordinária 
híbrida, na última quarta-
feira (24). Além disso, o TCE 
julgou regulares as contas 
de 2019 do Gabinete Civil 
do Vice-Governador e da 
Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC).

Já as prefeituras de Poço 
Dantas de 2015, e Caraúbas 
(2016), tiveram as contas re-
jeitadas. O ex-gestor de Caraú-
bas terá que pagar o débito 
no montante de R$ 108 mil, 

referente a disponibilidade 
financeira não comprovada. 
Cabe recurso.

A Corte julgou pela 
irregularidade das contas 
apresentadas pelo ex-secre-
tário de Educação do Estado, 
Afonso Celso Caldeira Sco-
cuglia, ao apreciar processo 
remanescente de 2011 , com 
responsabilização de débito 
ao ex-gestor no montante de 
R$ 3.7 milhões, referente às 
inúmeras irregularidades, 
destacando-se a aquisição 
de “kits” escolares objeto do 
contrato SEE nº 06/2011, 
celebrado com a empresa 
WEJ Logística Distribuidora 
e Comércio. Houve defesa e 
ainda cabe recurso.

Voto de Aplauso
O Pleno aprovou, à una-

nimidade, “Voto de Aplau-
so” ao advogado Harrison 
Targino, eleito presidente 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil-PB, para o triênio 
2022-2024. O presidente 
da Corte, conselheiro Fer-
nando Catão, autor da pro-
posta, conjuntamente com 
o conselheiro André Carlo 
Torres, destacou as quali-
dades do novo dirigente da 
OAB, que é mestre em Di-
reito pela PUC-SP, professor 
da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) e da Uni-
pê, e já exerceu os cargos 
de secretário de Estado e 
procurador-geral do Estado.

TCE-PB  rejeita as contas 
de Poço Dantas e Caraúbas

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Adriano Galdino (C) cobrou mais investimentos federais e lembrou que o país tem uma dívida grande com o Nordeste

No município de Piancó, os vereadores perderam os mandatos e tiveram os direitos políticos cassados



Brasil

Durante julgamento no STF, Augusto Aras afirmou que as regras, em vigor desde julho de 2020, não ferem a Constituição

Em julgamento no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) de 
ações que contestam o novo 
marco legal do Saneamento, 
o procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, defendeu 
a manutenção da lei e afirmou 
que as regras, em vigor desde 
julho de 2020, não ferem a 
Constituição, como alegaram 
partidos de oposição e em-

presas estaduais de sanea-
mento à Corte.

Para Aras, ao substituir 
o modelo de contratos fecha-
dos sem licitação pelo regi-
me de concessão, em que a 
concorrência é obrigatória, 
o Legislativo atendeu ao co-
mando constitucional e fez 
uma escolha mais adequada 
em relação ao quadro an-
terior. No STF, a associação 
que representa as estatais 
de saneamento quer que o 

tribunal permita o retorno 
dos contratos de programa, 
fechados diretamente com 
as prefeituras, sem licitação.

“Não há violação a uni-
versalidade do serviço públi-
co e da modicidade tarifária 
(...) Não verifico na lei viola-
ção ao princípio da seguran-
ça jurídica”, ressaltou Aras, 
lembrando que os contra-
tos atuais serão respeitados, 
desde que atendam às exi-
gências legais. 

Amanda Pupo
Agência Estado

Procurador-geral defende o
marco legal do saneamento
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Garimpo ilegal

PF já tenta conter uma ‘Serra 
Pelada’ fluvial na Amazônia

A Polícia Federal ar-
ticula ações para tentar 
conter o avanço de cente-
nas de balsas de garimpo 
ilegal que estão reunidas 
há dias no Rio Madeira, um 
dos principais da Amazô-
nia, numa região onde te-
ria sido encontrada uma 
grande quantidade de ouro 
por embarcações clandes-
tinas. Outros órgãos fe-
derais participam dessa 
operação, como o Ibama e 
o Ministério da Defesa.

A informação foi con-
firmada, ontem, pela su-
perintendência da PF no 
Amazonas e, depois, pelo 
Ministério da Justiça. “A 
Polícia Federal acompa-
nha o caso para adoção 
das medidas cabíveis com 
a maior brevidade possí-
vel.” A PF não dá detalhes 
sobre a operação, mas há 
um grande contingente de 
agentes envolvendo po-
liciais, agentes do Ibama 
e das Forças Armadas foi 
destacado, dada a dimen-
são do problema e os ris-
cos de reações violentas. 
Em ações desse tipo são 
utilizadas geralmente dro-
nes e aparelhos de telefone 
satelital.

Garimpeiros já esta-
vam cientes da mobiliza-
ção policial que pretende 
dar fim ao que se conver-
teu em uma “Serra Pela-
da” fluvial. Em mensagem 
enviada no fim da manhã 
dessa quarta-feira, por 
meio de WhatsApp, um 
garimpeiro já avisava aos 
demais que “está saindo 
de Manaus um comboio de 
Exército, Polícia Federal e 
Ibama” para a região onde 
estão as balsas, nas pro-
ximidades do município 
de Autazes. “Está lotado, 
mano, e subindo para a 
banda daí, viu.”

Reação
No comando das bal-

sas clandestinas, garimpei-
ros também prometeram 
reação caso sejam aborda-
dos. Em outra mensagem 
de áudio obtida pela re-
portagem, um homem fala 
em montar um “paredão” 
de balsas, com pessoas ao 
redor dos equipamentos, 
para reagir a qualquer tipo 
de abordagem para fisca-
lização. “Vocês que têm 
muita balsa aí, (tem que) 
fazer um paredão mesmo 
daqueles e esperar todo 
mundo aí na frente da bal-
sa. Um atrás, um na frente 
e ver o que é que dá. Eles 
vão respeitar, entendeu?”

O garimpeiro lembra 
ainda episódios em que 
grupos invadiram e quei-
maram unidades do Ibama 
e do Instituto Chico Men-
des (ICMBio) no município 
de Humaitá, nas margens 

do Rio Madeira, após agen-
tes dos órgãos ambientais 
destruírem uma de suas 
balsas. “Uma vez, quando 
tocaram fogo numa bal-
sa aqui em Humaitá, nós 
fomos pra cima. Tocamos 
fogo no Ibama, tocamos 
fogo no ICMBio, tocamos 
o f..., meu irmão”, diz o ga-
rimpeiro.

Ouro e dano
Nos últimos dias, 

centenas de garimpeiros 
concentraram suas balsas 
em uma mesma área do 
rio, após correrem infor-
mações de que teria sido 
encontrada uma grande 
quantidade de ouro na re-
gião. Mensagens obtidas 
também apontam a “co-
memoração” pela quanti-
dade de ouro que estaria 
sendo retirada do leito do 
Rio Madeira. “Meus cole-
gas dizem que lá embaixo 
estão fazendo 1 grama de 
ouro por hora. Mas é certo 
mesmo, não é mentira”, diz 
um garimpeiro, em mensa-
gem de áudio.

A lavra clandestina de 
ouro ao longo do Rio Ma-
deira é um problema histó-
rico e conhecido. Essa mes-
ma atividade criminosa se 
espalha há décadas por 
outros afluentes do Ama-
zonas, como o Rio Tapajós, 
na região de Itaituba. O que 
chama a atenção no caso 
atual, porém, é a aglomera-
ção de balsas numa mesma 
região. Para retirar o ouro 
do fundo do rio, essas bal-
sas utilizam longas man-
gueiras, que são lançadas 
até o leito. Acionadas por 
geradores, sugam a terra e 
tudo o que encontram no 
fundo. O material revol-
vido é trazido até a balsa 
e passa por uma esteira, 
onde é filtrado e devolvido 
à água. Nesse processo, o 

ouro fica retido na esteira. 
Essas operações causam 
extremo dano ambiental, 
porque acabam com todo 
tipo de alimento de cente-
nas de espécies de peixes, 
comprometem a qualidade 
da água e geram assorea-
mento.

Nada com isso
O governo do Amazo-

nas se esquivou de qual-
quer responsabilidade 
sobre a ação criminosa 
que reúne mais de 600 
balsas clandestinas. Por 
meio de nota, o Instituto 
de Proteção Ambiental do 
Amazonas (Ipaam), ór-
gão Estadual responsável 
pela fiscalização do meio 
ambiente, declarou que a 
atribuição de agir contra 
o garimpo ilegal na região 
é do Governo Federal e de 
órgãos vinculados à gestão 
do Executivo em Brasília. 
O Ipaam afirmou que, ao 
identificar a presença das 
balsas, comunicou o Iba-
ma para “alinhamento de 
providências”.

O diretor-presidente 
do Ipaam, Juliano Valen-
te, declarou que as balsas 
estão ancoradas no Rio 
Madeira, em “área de com-
petência dos órgãos fede-
rais”. “A regulamentação 
da exploração mineral na 
área, conforme o gestor, é 
de competência da Agência 
Nacional de Mineração. O 
licenciamento é de respon-
sabilidade do Ibama, e a 
atuação, em caso de crimes 
de exploração ilegal de mi-
nério, é competência da 
Polícia Federal. Ainda so-
bre a trafegabilidade e de 
poluição hídrica, o acom-
panhamento é feito pela 
Marinha”, afirmou Valente.

Segundo o Ipaam, 
embora a competência de 
atuação na área seja fede-
ral, o Governo do Estado 
“está à disposição para 
atuar em parceria com os 
demais órgãos” e, na ma-
nhã desta quarta-feira, fez 
uma reunião de alinha-
mento com Ibama, Mari-
nha e Polícia Federal.

Efeito local
A cidade flutuante di-

vidiu a população local. “É 
muita gente vindo com-
prar. Aumentou o consu-
mo de carne, de mercado-
ria”, disse o vereador de 
Autazes Bandeira Serrão 
(PV), que diz que “não é 
contra nem a favor”. “Está 
trazendo benefício aqui.” 
Já o motorista Filipe Santos 
observou que a maioria da 
população vê de forma ne-
gativa. “A gente sabe que a 
chegada disso aí mexe com 
droga, prostituição. Alguns 
foram vistos pelo comér-
cio fazendo compras, tudo 
com cordão de ouro.” (Co-
laborou Bruno Tadeu, Es-
pecial Para o Estadão).

André Borges
Agência Brasil

Vocês que têm 
muita balsa aí, (tem 

que) fazer um 
paredão mesmo 

daqueles e esperar 
todo mundo aí na 

frente da balsa. Um 
atrás, um na frente e 
ver o que é que dá. 
Eles vão respeitar, 

entendeu? 

Para retirar o ouro 
do fundo do rio, essas 
balsas utilizam longas 
mangueiras, que são 
lançadas até o leito 

Bolsonaro faz nova defesa 
do excludente de ilicitude

Tebet pede a retirada da dívida 
ativa da PEC dos Precatórios

O presidente Jair Bol-
sonaro defendeu  ontem, 
a aprovação do chamado 
excludente de ilicitude, 
medida que pode livrar 
agentes de segurança da 
responsabilização de even-
tuais crimes cometidos em 
operações.

“Não pode o policial 
terminar a missão e no dia 
seguinte receber visita do 
oficial de Justiça. Se a gente 
aprovar isso um dia, se o 
Braga Netto (ministro da 
Defesa) autorizar, eu boto a 

farda e vou à luta. É a manei-
ra que temos de melhorar o 
Brasil”, afirmou Bolsonaro 
em cerimônia no Ministério 
da Justiça. “Me dá excluden-
te de ilicitude que a gente 
vai para GLO Operações de 
Garantia de Lei e da Ordem”, 
acrescentou.

Com apoio do ex-minis-
tro da Justiça Sergio Moro, 
hoje pré-candidato ao Pa-
lácio do Planalto pelo Po-
demos, o governo tentou 
aprovar em 2019 a lei do 
chamado excludente de ili-
citude, uma espécie de “per-
dão” a agentes de seguran-
ça pública que matem em 

confronto. Mas a iniciativa, 
criticada por especialistas, 
não prosperou.

“Não queremos carta 
branca para matar, quere-
mos direito de não morrer”, 
disse Bolsonaro no evento 
de ontem. “Pode ter certeza 
que, com isso, vai diminuir e 
muito a violência no Brasil”. 
Na cerimônia no Palácio da 
Justiça, o governo selou a 
entrega de R$ 73 milhões em 
equipamentos a policiais no 
Programa Nacional de Segu-
rança nas Fronteiras e Divi-
sas (VIGIA), como viaturas, 
óculos de visão noturna, e 
placas de proteção balística.

A líder da bancada femi-
nina do Senado, Simone Te-
bet (MDB-MS), pediu ontem 
a retirada da securitização da 
dívida ativa da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
dos precatórios. Para ela, há 
margem para corrupção com 
esse tipo de negociação.

O dispositivo recupera 
uma demanda antiga de go-
vernadores para disciplinar 
a securitização de recebíveis 
da dívida ativa, permitindo a 
venda do direito de receber 
dívidas tributárias ao setor 
privado, mas também se apli-
ca à União.

Com a securitização, 
o poder público vende um 
crédito no mercado finan-

ceiro de uma dívida que ele 
só receberia no futuro, ante-
cipando uma arrecadação e 
deixando a aplicação do re-
curso livre das vinculações 
originais.

A parlamentar conver-
sou com o líder do governo 
e relator da PEC no Senado, 
Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), e pediu a altera-
ção.

 O Executivo quer votar 
o texto na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) e no 
plenário do Senado na terça-
feira, 30, mas há pressão por 
adiamento.

Para Tebet, o tema é um 
“jabuti” na PEC, pois não tem 
relação com o pagamento de 
precatórios e a mudança no 
teto de gastos. “É um tema 
muito complexo e pode le-

var a toda uma sorte de ne-
gociação não republicana, 
podendo levar a possível es-
quema de corrupção nessa 
questão de venda de crédi-
tos da União antecipada para 
bancos com deságio.

Eduardo Gayer
Agência Estado

Daniel Weterman
Agência Estado

No seu posicionamento, o procurador disse que não enxerga violação ao princípio da segurança jurídica, para ele, estatuto legal

Foto: Agência Brasil

Dispositivo recupera 
uma demanda antiga 
de governadores para 

disciplinar a securitização 
de recebíveis da dívida 

ativa, permitindo 
a venda do direito 
de receber dívidas 

tributárias
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Cientistas alertam que a B.1.1.529, descoberta pela primeira vez em Botsuana, pode levar a novas ondas de covid-19

Coronavírus: nova variante tem 
grande número de mutações
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Os cientistas alertam que a 
variante B.1.1.529, descoberta 
pela primeira vez em Botsua-
na e com seis casos de infecção 
confirmados na África do Sul, 
tem um “número extremamente 
alto” de mutações, o que pode 
levar a novas ondas de covid-19.

Foram confirmados 10 ca-
sos em três países (Botsuana, 
África do Sul e Hong Kong) por 
sequenciamento genético, mas 
a nova variante causou grandes 
preocupações aos pesquisado-
res porque algumas das muta-
ções podem ajudar o vírus a 
escapar à imunidade. Os pri-
meiros casos da variante foram 
descobertos no Botsuana, em 
11 de novembro, e os primei-
ros na África do Sul três dias 
depois. O caso encontrado em 
Hong Kong foi de um homem de 
36 anos que teve um teste PCR 
negativo antes de voar de Hong 
Kong para a África do Sul, onde 
permaneceu de 22 de outubro 
a 11 de novem-
bro. O teste foi 
negativo no re-
gresso a Hong 
Kong, mas deu 
positivo em 13 
de novembro 
quando estava 
em quarentena.

A variante 
B.1.1.529 tem 
32 mutações na 
proteína spike, 
a parte do vírus que a maioria 
das vacinas usa para preparar o 
sistema imunológico contra a co-
vid-19. As mutações na proteína 
spike podem afetar a capacidade 
do vírus de infectar células e se 
espalhar, mas também dificultar 
o ataque das células do sistema 
imunológico sobre o patógeno.

O virologista do Imperial 
College London Tom Peacock 
revelou vários detalhes da nova 
variante, afirmando que “a quan-
tidade incrivelmente alta de mu-
tações de pico sugere que isso 
pode ser uma preocupação real”.

Na rede social Twitter, ele 
defendeu que “deve ser muito, 
muito, monitorado devido a esse 
perfil horrível de picos”, acres-
centando que pode acabar por 
ser um “aglomerado estranho” 
que não é muito transmissível. 
“Espero que seja esse o caso”.

A médica Meera Chand, mi-
crobiologista e diretora da UK 
Health Security Agency, afirmou 
que, em parceria com órgãos 
científicos de todo o mundo, a 
agência monitora constante-
mente a situação das variantes 

de SARS-Cov-2 em nível mun-
dial, à medida que vão surgindo 
e se desenvolvem.

“Como é da natureza do 
vírus sofrer mutações fre-
quentes e aleatórias, não é in-
comum que surjam pequenos 
números de casos apresentan-
do novas mutações. Quaisquer 
variantes que apresentem 
evidências de propagação 
são avaliadas rapidamente”, 
acrescentou ao The Guardian.

Os cientistas observam a 
nova variante, em busca de qual-
quer sinal de que esteja a ganhar 
força e acabe por se espalhar 
amplamente. Alguns virologistas 
da África do Sul já estão preocu-
pados, especialmente devido ao 
recente aumento de casos em 
Gauteng, uma área urbana que 
inclui Pretória e Joanesburgo, 
onde já foram detectados casos 
com a variante B.1.1.529.

Ravi Gupta, professor mi-
crobiologista da Universidade 
de Cambridge, afirmou que o seu 
trabalho em laboratório revelou 

duas mutações 
na B.1.1.529 
que aumen-
tam a infecção 
e reduzem o re-
conhecimento 
de anticorpos. 
“Parece cer-
tamente uma 
preocupação 
significativa 
com base nas 
mutações pre-

sentes”, disse.
“Contudo, uma prioridade 

chave do vírus desconhecida 
é a infecciosidade, pois é isso 
que parece ter impulsionado 
principalmente a variante Del-
ta. A fuga imune é apenas uma 
parte da imagem do que pode 
acontecer”, acrescentou Gupta.

Já o professor François 
Balloux, diretor do Instituto 
de Genética do University Col-
lege London, considera que o 
grande número de mutações 
na variante, aparentemente 
acumuladas num “único surto”, 
sugere que pode ter evoluído 
durante uma infecção crônica 
em uma pessoa com o siste-
ma imunológico enfraquecido, 
possivelmente um doente com 
Aids não tratada.

“É difícil prever o quão 
transmissível pode ser nesta 
fase. Por enquanto, deve ser 
acompanhado de perto e ana-
lisado, mas não há razão para 
demasiada preocupação, a 
menos que comece a subir de 
frequência num futuro próxi-
mo”, afirmou Balloux.

Vacinação

Agência reguladora do Chile aprova 
o uso da CoronaVac em crianças
Agência Brasil

A agência reguladora 
de saúde do Chile apro-
vou ontem a aplicação da 
CoronaVac, vacina contra 
a covid-19 do laboratório 
chinês Sinovac, em crian-
ças maiores de três anos, 
ampliando seu uso no pla-

no de imunização local. O 
país sul-americano tem 
utilizado a vacina da Sino-
vac como bandeira de seu 
bem-sucedido programa 
de imunização, que já va-
cinou completamente mais 
de 13,8 milhões de seus 19 
milhões de habitantes.

“Temos antecedentes 

suficientes para aprovar a va-
cina em crianças a partir dos 
três anos”, disse o chefe do 
Instituto de Saúde Pública do 
Chile, Heriberto García. Em 
setembro, o órgão já havia 
aprovado a dose para crian-
ças maiores de seis anos. 

No país, a vacina da 
Pfizer-BioNTech é aplicada 

em pessoas a partir dos 12 
anos. Apesar de um aumen-
to no número de infecções 
nas últimas semanas, o país 
tem conseguido flexibilizar 
as restrições que foram 
impostas para combater a 
pandemia, apoiado na efe-
tividade do programa de 
imunização.

A variante B.1.1.529 tem 32 mutações na proteína spike, a parte do vírus que a maioria das vacinas usa para preparar o sistema imunológico contra a covid-19

Reino Unido: homem vai receber
prótese ocular impressa em 3D
Agência Brasil/RTP 

Um paciente do hospital 
de oftalmologia Moorfields Eye, 
em Londres, vai ser o primeiro 
homem do mundo a receber 
um olho criado em uma im-
pressora 3D. Os médicos acre-
ditam que a prótese terá um 
aspecto mais realista do que 
o tradicional olho de acrílico.

“Preciso de uma prótese 
ocular desde que tenho 20 
anos e sempre me senti inse-
guro em relação a isso”, disse 
à BBC Steve Varze, agora com 
40 anos. Esta inovação não só 
permitirá próteses mais realis-

tas como deverá reduzir pela 
metade o tempo de adaptação 
dos pacientes às próteses, pas-
sando de seis a três semanas.

“Quando saio de casa cos-
tumo olhar no espelho e nunca 
gosto do que vejo”, lamentou 
Varze. “Estes novos olhos têm 
uma aparência fantástica e, 
sendo criados com tecnologia 
de impressão 3D, ficarão cada 
vez melhores”. A técnica tradi-
cional para fazer próteses ocu-
lares implica que o paciente 
seja submetido a uma sessão 
de duas horas durante a qual 
é realizado um molde da ca-
vidade ocular. Depois disso, a 

fabricação da prótese leva três 
semanas. No final do processo, 
o olho falso é encaixado e pin-
tado para que se assemelhe a 
um olho real.

A tecnologia 3D deverá 
permitir que a prótese seja 
fabricada mais rapidamente, 
em cerca de duas semanas, e a 
consulta inicial para realizar o 
molde poderá passar a ser de 
apenas meia hora, segundo o 
hospital Moorfields Eye. “Es-
peramos que o ensaio clínico 
nos forneça provas robustas 
sobre o valor desta tecno-
logia, demonstrando como 
pode fazer a diferença para 

os pacientes”, declarou à BBC 
o professor Mandeep Sagoo, 
oftalmologista no Moorfields 
Eye. Para o especialista, a nova 
técnica tem, “claramente, o po-
tencial para reduzir as listas 
de espera”.

A utilização de impresso-
ras 3D na tentativa de construir 
próteses de partes do corpo hu-
mano não é inédita. Ainda este 
ano, cientistas da Universidade 
de Swansea, no País de Gales, 
procuraram imprimir em três 
dimensões um substituto de 
cartilagem humana para dar a 
uma menina de 10 anos uma 
prótese de orelha.

Foram
confirmados dez casos em 

três países (Botsuana, África 
do Sul e Hong Kong)

Agência Brasil

O presidente francês, 
Emannuel Macron, pediu 
uma reunião de emergência, 
em nível europeu, para de-
bater a crise migratória. Ele 
quer um reforço imediato 
da ação da agência europeia 
de fronteiras. Macron avisa 
que a França não permitirá 
que o Canal da Mancha se 
transforme em um cemité-
rio. O naufrágio de um bar-
co de refugiados causou, na 
última quarta-feira, a morte 
de 27 pessoas.

Na madrugada de ontem, 

a França deteve uma quinta 
pessoa por suspeita de tráfi-
co humano, na sequência do 
naufrágio. 

As autoridades france-
sas já tinham detido, horas 
após a descoberta dos cor-
pos, quatro pessoas suspeitas 
de envolvimento no incidente 
do Canal da Mancha.

O ministro francês do 
Interior anunciou ontem a 
quinta detenção. Segundo 
Gerald Darmanin, o homem 
conduzia um veículo de pla-
ca alemã e teria comprado 
na Alemanha os barcos se-
mirrígidos onde seguiam os 

migrantes. O número de mor-
tos no naufrágio ainda pode 
aumentar. Entre os 27 óbitos 
já confirmados encontra-se 
um adolescente e três crian-
ças, segundo fontes policiais 
ouvidas pela Agence France
-Presse.

Os migrantes saíram do 
porto francês na tentativa de 
chegar ao Reino Unido, mas 
apenas dois foram, até agora, 
encontrados com vida.

Os dois sobreviventes, 
um iraquiano e um somali, 
estavam em “grave hipoter-
mia” na última quarta-fei-
ra, mas ontem estavam “um 

pouco melhor”, anunciou o 
ministro do Interior, acres-
centando que eles serão ou-
vidos rapidamente.

Organizações 
Apesar da tragédia e 

do tempo agitado, muitos 
migrantes continuam a ten-
tar alcançar o Reino Unido. 
Ontem, dois barcos com 
cerca de 40 pessoas atraca-
ram na cidade de Dover, na 
Inglaterra.

A Jurisdição Especializa-
da Interregional da cidade de 
Lille, junto a Calais, abriu uma 
investigação sobre a tragédia 

no Canal da Mancha, que en-
volvem suspeitas de ajuda à 
entrada e estadia irregulares 
por grupo organizado, homi-
cídio e lesões involuntárias e 
associação criminosa.

O ministro Gerald Dar-
manin informou que, desde 
1º de janeiro deste ano, o país 
já deteve 1.500 traficantes de 
seres humanos. Os contra-
bandistas funcionam como 
“organizações mafiosas” que 
atuam no “crime organizado”, 
chegando mesmo a utilizar 
“telefones codificados”, disse 
o governante. Os ministros 
francês e britânico do Inte-

rior deverão se reunir para 
discutir o assunto.

Darmanin alertou para o 
fato de estas “associações cri-
minosas” estarem presentes 
na Bélgica, Alemanha e Ingla-
terra, defendendo, por isso, 
que os países trabalhem jun-
tos no combate ao problema.

As tentativas de atraves-
sar o Canal da Mancha a bor-
do de pequenas embarcações, 
instáveis e sem segurança, 
duplicaram nos últimos três 
meses, alertou recentemente 
o prefeito marítimo do Canal 
da Mancha e do Mar do Nor-
te, Philippe Dutrieux.

Macron pede reunião para debater crise migratória

Foto: Agência Brasil
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Setor inicia recuperação das perdas decorrentes da pandemia de covid-19 e deve registrar bons resultados na alta estação 

O turismo paraibano 
vem se recuperando aos 
poucos dos impactos nega-
tivos da pandemia de co-
vid-19 na economia. Nos 
últimos meses, o avanço da 
vacinação vem permitindo 
a retomada gradual de ati-
vidades e o setor é um dos 
mais beneficiados. Segundo 
a presidente da Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur), 
Ruth Avelino, a expectativa é 
de que, do Natal ao fim de ja-
neiro de 2022, haja aumento 

de 10% no turismo parai-
bano em comparação com 
as estatísticas do momento 
pré-pandemia. 

“A gente acredita que 
altíssima estação, que co-
meça depois do Natal, deve 
ser melhor do que as de 
2019 e 2020, antes da pan-
demia”, diz Ruth, ao afirmar 
que o cenário para a Pa-
raíba é muito positivo e se 
destaca no Nordeste. A re-
gião, aliás, foi evidenciada 
no Boletim Regional, reali-
zado trimestralmente pelo 
Banco Central do Brasil 
(BC), como mais beneficia-

da pela retomada turística.
De acordo com o Bole-

tim Regional, divulgado esta 
semana, a região Nordeste 
apresentou a maior partici-
pação do país na geração de 
empregos formais relacio-
nados à atividade turística. 
Enquanto todas as outras 
regiões não chegaram a 2% 
de participação, o Nordeste 
contribuiu com um aumen-
to de 2,4% na contratação 
de profissionais do ramo. 
Os números, contudo, ainda 
não chegam ao patamar dos 
verões passados.

No caso da Paraíba, com 

alta na atividade turística, o 
Estado colhe os frutos do  de-
senvolvimento do setor nos 
últimos meses e aguarda que 
o movimento cresça não ape-
nas durante as festividades 
de fim de ano, mas também 
ao longo da alta temporada 
(que acontece durante todo 
o verão), no início de 2022.

Retomada distinta
Segundo o BC, o se-

tor turístico sofreu um dos 
maiores impactos após a 
chegada da pandemia de co-
vid-19. Entretanto, a análise 
regional evidencia ritmos 

de recuperação distintos, 
sobressaindo o crescimen-
to superior do Nordeste, 
em comparação, sobretudo, 
com o do Sudeste. “Nos últi-
mos três meses, com dados 
dessazonalizados, situam-
se, respectivamente, 0,4% 
e 23,7% abaixo do nível 
pré-pandemia (média de 
2019). A maior participa-
ção das atividades turísticas 
no emprego formal no Nor-
deste, em comparação às 
demais regiões, torna essa 
retomada ainda mais rele-
vante para a economia local”, 
registra o Banco Central.

Carol Cassoli
Especial para A União

Paraíba projeta alta de 10% 
no turismo em relação a 2019

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
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A Semana Estadual do 
Empreendedorismo, estabelecida por 
meio da lei Estadual n° 11.436/2019, tem 
o objetivo de fortalecer, apoiar e incentivar 
o desenvolvimento de novos negócios e 
suas formas associativas e cooperativas de 
produção, gestão, comercialização e serviços.

Essa lei, sancionada pelo governador 
João Azevêdo no ano passado, é de autoria 
do presidente da Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo e Desenvolvimento 
Econômico, Eduardo Carneiro, que tem 
reunido os diversos setores da sociedade para 
debater as ações que a gestão pública de uma 
forma geral deva realizar para fortalecer o 
empreendedorismo em nosso Estado.

Esse ano, para marcar a data, acontecerá 
o II Seminário Empreendedorismo e 
Desenvolvimento Econômico, no auditório 
do Sebrae/PB com a participação de diversas 
entidades, entre elas o Governo do Estado da 
Paraíba, Assembleia legislativa, Prefeitura 
de João Pessoa, entre outros.  Será também 
a primeira atuação em conjunto entre 
os programas de microcrédito da gestão 
estadual e municipal da capital juntos, 

programas Empreender PB e Eu Posso.
É muito importante a reunião de tantas 

entidades em volta de um tema tão atual e 
que, de certa forma, depende das políticas 
públicas para evoluir. A reunião dessas forças 
mostra o quanto o empreendedorismo 
é essencial para os governos e mais 
especificamente para a economia.

No seminário, que será realizado nos dias 
29 e 30 de novembro, mais precisamente nas 
próximas segunda e terça, serão debatidos 
temas relevantes à economia local e nacional, 
com o foco no tema do evento “Os desafios de 
empreender no pós-pandemia”.

O evento tem previsão de início para 
as 9h e contará, no primeiro dia, com duas 
mesas-redondas que acontecerão ainda no 
turno da manhã.

A primeira mesa sobre o tema 
Gestão Financeira, falará sobre Finanças 
Pessoais & Plano de Negócios e  as linhas 
de Crédito do Empreender PB, e contará 
com os debatedores Priscila Mendonça 
(administradora, MBA em Gerenciamento 
de Projetos, educadora financeira), Bruno 
Teixeira da Cruz (empreendedor e consultor 

financeiro) e Fabrício Feitosa (secretário 
executivo do Empreendedorismo do Estado 
da Paraíba).

O segundo tema do dia será 
“Empreendedorismo de Oportunidades” 
e contará com a participação de Rebeca 
Bayona (empreendedora), Renata Dantas 
(diretora-presidente da Empresa Júnior de 
Administração da UFPB) e Alberto Marinho 
(empresário, palestrante e mentor de 
empresas)

Já na terça-feira (30), o início das 
discussões começa com o Observatório 
Econômico e Perfil do MEI João Pessoa/
Radar de inteligência - Turismo e Retomada 
Econômica. Para falar sobre esses assuntos 
estarão presentes Amadeu Fonseca 
(economista, MBA em Mercado Financeiro e 
investimentos e Perícia Contábil, conselheiro 
do Corecon), Daniel Rodrigues (secretário de 
Turismo de João Pessoa) e Marília Araújo Cruz 
de Melo (secretária de Turismo de Conde).

O segundo tema do dia é 
“Empreendedorismo Regional e 
Protagonismo Feminino”, com a professora 
doutora Mônica Tejo (diretora INSA/

MCTI), Diene Toscano (CEO - Soul Consumo 
Consciente e Achadinhos da Nega), Maria 
Júlia de Albuquerque Baracho (empresária 
no ramo do turismo, proprietária do Engenho 
Triunfo e sócia-proprietária do Hotel 
Fazenda Triunfo) e Maria das Neves (CEO 
do “Doces Tambaba” e Case de sucesso de 
empreendedorismo rural e feminino).

Ainda pela manhã haverá uma mesa-
redonda mediada pelo vereador Thiago 
lucena, para falar sobre empreendedorismo 
e tecnologia com o professor Nilton Silva 
(UFCG/diretor geral PaqTc-PB/coordenador 
NiTT/UFCG), Tâmela Fama (consultora de 
Gerenciamento Operacional Corporativo, 
automação comercial e e-commerce) e Raoni 
Mendes (graduado em Turismo pelo IESP e 
pós-graduado em Gestão Pública Municipal 
pela UEPB) e outra rodada de conversas com 
as empreendedoras do grupo das Sereias da 
Penha e o Músico Mô lima para falar sobre 
empreendedorismo cultural.

O evento acontece de forma gratuita e 
contará com diversos temas que com certeza 
irão trazer conhecimento e experiências para 
todos os que comparecerem.

Semana Estadual do Empreendedorismo

Ibovespa 

-0,53%
R$ 5,565

-0,45%
R$ 6,238

-0,68%
R$ 7,413

1,24%
105.811 pts

O preço da gasolina co-
mum em João Pessoa oscila 
entre R$ 6,379 e R$ 6,669, 
segundo a pesquisa de pre-
ços de combustíveis realizada 
pela Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor (Procon-JP), no dia 24 
de novembro. A média de pre-
ço se mantém em R$ 6,503, 
com menor variação de 4,5% 
e diferença de 29 centavos 
para pagamento à vista.

Já a média da gasolina 
aditivada é de R$ 6,654. O 
menor preço do produto é 
de R$ 6,454 em um posto 
de Mangabeira, enquanto o 
maior é de R$ 6,899, no Coli-
nas do Sul e em Manaíra, uma 
variação de 6,9% e diferença 
de 45 centavos para paga-
mento à vista.

De acordo com o levan-
tamento, realizado em 110 
postos em atividade na capi-
tal, quatro estabelecimentos 
reduziram o preço da gasoli-
na comum, enquanto três au-
mentaram e 102 mantiveram 

o preço do produto em com-
paração à pesquisa do dia 16 
de novembro.

Álcool
A pesquisa do Procon-JP 

aponta que a média do preço 
do álcool é de R$ 5,020 e o me-
nor preço encontrado foi de 
R$ 4,890, em postos no Cen-
tro e na Torre. Já o maior pre-
ço registrado foi de R$ 5,299, 
em Manaíra, uma diferença de 
41 centavos para pagamento 
à vista. O levantamento revela 
ainda que quatro estabeleci-
mentos aumentaram o preço 
do produto, três diminuíram 
e 97 mantiveram. A variação 
é de 8,4%.

Diesel comum
O menor preço do pro-

duto é de R$ 5,189, em Tam-
biá, e o maior é de R$ 5,399, 
em alguns estabelecimen-
tos da cidade. A média é de 
R$ 5,336. No caso do diesel 
S-10, o menor preço é de 
R$ 5,340. Já o maior valor 

encontrado é de R$ 5,799, 
registrado em dois estabe-
lecimentos de João Pessoa. 
A variação é de 8,6% e a di-
ferença chega a 46 centavos 
para pagamento à vista.

GNV
O menor preço do Gás 

Natural Veicular registrado 
pela pesquisa foi de R$ 4,620, 
enquanto o maior foi de R$ 
5,386, uma diferença de R$ 
77 centavos. A variação che-
ga a 16,6%, a maior encon-
trada pela pesquisa.

Preço da gasolina se mantém estável na capital

A maior 
participação das 

atividades turísticas no 
emprego formal no 

Nordeste, em 
comparação às demais 

regiões, torna essa 
retomada ainda mais 

relevante para a 
economia local 

Confira a pesquisa completa do 
Procon-JP por meio do QR Code Média de preço da gasolina é R$ 6,503, com menor variação de 4,5% e diferença de 29 centavos no pagamento à vista
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MP vai para o Senado, onde precisa ser aprovada até o próximo dia 7 de dezembro para não perder validade

Com apoio da oposi-
ção, a Câmara dos Deputa-
dos aprovou o texto-base da 
Medida Provisória (MP) que 
acaba com o programa Bolsa 
Família e cria o Auxílio Bra-
sil, o novo programa social 
do governo Bolsonaro.

O relatório do deputa-
do Marcelo Aro (PP-MG) foi 
aprovado por 344 votos a 
favor e nenhum contrário. 
Os destaques ainda precisam 
ser votados. Depois, a MP vai 
para o Senado, onde precisa 
ser aprovada até o próximo 
dia 7 de dezembro para não 
perder validade.

Apesar dos protestos 
contra o fim do Bolsa Família 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro, criado pelo ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, 
as lideranças da oposição 
costuraram um acordo para 
manter a determinação de 
fila zero para quem for ele-
gível ao programa de acordo 
com os critérios de pobreza e 
extrema pobreza que servem 
de baliza para o acesso ao 
Auxílio Brasil.

Os oposicionistas jus-
tificaram que no momento 
atual de aumento da fome no 
país, com as pessoas comen-
do osso, não poderiam votar 
contra o Auxílio, mas refor-
çaram o tempo todo que es-
tavam votando contra a MP 
elaborada pelo governo e a 
favor do relatório do depu-
tado Marcelo Aro que melho-
rou o desenho do programa.

Pressionado pelo presi-
dente da Câmara, Arthur Lira 
(Progressistas), e pelos go-
vernistas, o relator retirou do 
parecer a correção automáti-
ca anual do valor do benefí-
cio atrelada à inflação. Mas a 
oposição avisou que iria bri-
gar depois para garantir a in-
dexação na votação dos cha-
mados destaques (sugestões 
de alteração ao texto-base).

Durante a votação, Lira 
cobrou o cumprimento do 
acordo com a oposição para 

a votação da MP por conta do 
quórum baixo. “Não estaria 
votando com quórum baixo 
se não estivesse o acordo. 
Isso é fato”, ressaltou. O ris-
co era de a oposição voltar 
atrás. O PT, Psol e outros 
partidos da esquerda enca-
minharam voto favorável à 
aprovação do relatório do 
deputado Marcelo Aro.

Detalhes
Atendendo uma deman-

da dos partidos de esquerda, 
o relator retirou a possibili-
dade de crédito consignado 
para os beneficiários do Auxí-
lio Brasil, que permitiria aba-
timento das parcelas do bene-
fício a ser pago pelo governo. 
O consignado era a “menina 
dos olhos” do Ministério da 
Cidadania e da Caixa Econô-
mica para estimular o micro-
crédito e o empreendedoris-
mo em 2022, mas visto como 
extremamente arriscado para 
uma população que já é muito 
pobre e só tem essa renda.

A oposição tentou, mas 
não conseguiu, costurar a re-
tirada do vale-creche para as 
famílias que não conseguem 
vagas nas creches públicas, 
benefício batizado de Auxí-
lio Criança Cidadã, alegando 
tentativa de “voucherizar” a 
educação, um dever consti-
tucional do Estado.

Para incluir mais famí-
lias no programa, o relatório 
ampliou os critérios de aces-
so per capita (por pessoa) ao 
programa. Os valores tinham 
sido definidos em decreto do 
governo, mas o relator resol-
veu subir os valores de refe-
rência no relatório. A linha 
de extrema pobreza subirá de 
R$100 para R$105 e a da po-
breza, de R$200 para R$210.

Outra mudança impor-
tante é a retirada da limita-
ção de cinco beneficiários 
por família. O relator incluiu 
a nutriz (mulher que ama-
menta) na composição fami-
liar. Ele ainda incluiu a opção 
do beneficiário fazer o saque 
nas casas lotéricas e não ape-
nas nas agências da Caixa.

Adriana Fernandes 
Agência Estado

Texto-base do Auxílio Brasil é 
aprovado na Câmara Federal
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O Ministério do Tra-
balho e Previdência infor-
mou ontem que os dados 
de outubro do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) 
só serão divulgados na 

próxima terça-feira (30). 
Antes, a divulgação estava 
prevista para hoje no ca-
lendário original.

Os resultados serão 
publicados às 15h30 e o 
ministro Onyx Lorenzoni e 
os secretários da pasta co-
mentarão os dados às 16h.

Divulgação de dados 
do Caged é adiada
Agência Estado

Compras pela internet devem agitar Black Friday

Apesar da insegurança 
com ataques cibernéticos, sete 
em cada 10 consumidores se 
mostram dispostos a apro-
veitar as promoções da Black 
Friday pela internet, manten-
do a proporção registrada 

em 2020. Os números fazem 
parte de uma pesquisa da Boa 
Vista, divulgada ontem. Cer-
ca de 57% dos entrevistados 
disseram que se sentem inse-
guros em comprar pela web. 
Três em cada 10 disseram que 
irão aproveitar as promoções 
em lojas físicas.

Uma das razões da inse-

gurança, segundo a Boa Vista, 
está no aumento de pessoas 
que sofreram com fraudes 
em compras anteriores - são 
37% em 2021, contra 27% em 
2020. A principal fraude re-
gistrada foi o uso indevido do 
cartão de crédito por terceiros, 
com 45% das menções, segui-
do por golpe em casos de com-

pras em sites falsos (26%).
Apesar disso, na compa-

ração de 2020 com 2021, caiu 
de 22% para 12% o número 
de consumidores que não cos-
tumam fazer compras on-line. 
No entanto, 71% declararam 
que se sentem inseguros em 
fornecer dados pessoais (em 
2020 eram 53%), e outros 

29% dizem não saber identifi-
car se um site é seguro ou não.

Ainda de acordo com o 
levantamento, o total de con-
sumidores que tiveram pro-
blemas com compras na web 
no período passou de 49%, 
em 2020, para 53%, neste 
ano. Em 33% dos casos os 
problemas não foram resol-

vidos. As principais queixas 
foram de atraso na entrega, 
apontado por 36% dos entre-
vistados, produtos não recebi-
dos (29%) e produtos danifi-
cados, 8%.

A pesquisa contou com 
a participação de 600 consu-
midores de todas as classes 
sociais e regiões do país.

Amélia Alves
Agência Estado

Fipe: reajustes salariais permanecem 
abaixo da inflação no mês de outubro 

O reajuste mediano dos 
salários nas negociações 
ocorridas em outubro ficou 
1,8 ponto percentual abaixo 
do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC). A 
inflação acumulada nos últi-
mos 12 meses, tendo outubro 

como referência, é 10,8%.
Os números constam no 

boletim Salariômetro - Merca-
do de Trabalho e Negociações 
Coletivas, divulgado mensal-
mente pela Fundação Institu-
to de Pesquisas Econômicas 
(Fipe).

Considerando os acordos 
coletivos, a situação é pior: o 
reajuste ficou 2,8 pontos per-

centuais atrás da inflação. Em 
70,1% das negociações coleti-
vas, o reajuste foi menor que o 
INPC acumulado.

Das 193 negociações co-
letivas levantadas, 54 foram 
na indústria metalúrgica, 
com reajuste mediano real de 
-4,6%. Em seguida, em núme-
ro de acordos, está a constru-
ção civil, com 29 negociações 

e um reajuste mediano real 
que não repôs a inflação (0%).

Quanto aos estados, São 
Paulo concentrou a maior 
parte dos acordos, com 72 ne-
gociações, seguido por Minas 
Gerais (49). De acordo com a 
Fipe, a inflação calculada pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) ficará 
entre 10% e 11% até maio. 

Camila Maciel
Agência Brasil

Por tempo indeterminado

Pilotos e comissários de voo decidem 
iniciar greve a partir de segunda-feira

Pilotos e comissários 
de voo entrarão em greve a 
partir da 0h da próxima se-
gunda-feira (29), por tempo 
indeterminado, em todo o 
país, conforme decidido em 
assembleia realizada quar-
ta-feira. Em nota, o Sindica-
to Nacional dos Aeronautas 
(SNA) informou que a deci-
são pela paralisação é em 
consequência da “intran-
sigência das companhias 
aéreas nas negociações da 
renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT)”.

“Em respeito à socieda-
de e aos usuários do siste-
ma de transporte aéreo, os 
aeronautas farão a paralisa-
ção de 50% dos tripulantes 
por dia, enquanto os outros 
50% permanecerão em ser-
viço. A categoria reivindica 
unicamente reajuste sala-

rial que contemple a repo-
sição das perdas inflacioná-
rias nos últimos dois anos 
— INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) do 
período de 1º de dezembro 
de 2019 a 30 de novembro 
de 2021”, disse nota do SNA.

Também em nota, o 
Sindicato Nacional das Em-
presas Aeroviárias (SNEA) 
afirmou que a greve foi in-
centivada pelo SNA que, se-
gundo a entidade represen-
tante das empresas, estaria, 
“desde a primeira reunião 
de negociação para a con-
venção coletiva”, desconsi-
derando “contraproposta ou 
caminho alternativo para as 
pautas apresentadas pelas 
empresas”, além de insistir 
“na reposição integral da in-
flação dos últimos 24 meses, 
ignorando a convenção co-
letiva vigente e a realidade 
financeira do setor”.

O Sindicato Nacional 

dos Aeronautas argumen-
tou que, conforme informes 
publicados pelas empre-
sas e matérias veiculadas 
na mídia, as finanças das 
companhias aéreas já se 
encontram em processo 
“acelerado” de recuperação, 
a ponto de projetar cresci-
mento para o futuro próxi-
mo, “o que não condiz com 
a intransigência de impor 
achatamento salarial de 
toda uma categoria”.

Perdas salariais
Na avaliação da entida-

de que representa os aero-
nautas, a proposta apresen-
tada pelas empresas está 
“muito aquém de recompor 
as perdas salariais, já rejeita-
da pela categoria”. Afirmou, 
ainda, que o sindicato patro-
nal “negou a ultratividade da 
atual CCT”, não garantindo a 
manutenção das cláusulas 
atuais da convenção em caso 

de um novo acordo não ter 
sido fechado até a data-base 
(1º de dezembro). “Desde o 
início da pandemia a cate-
goria nunca parou de tra-
balhar, tendo enfrentado 
graves riscos de contamina-
ção por covid-19, e deu sua 
contribuição no combate à 
doença transportando vaci-
nas, insumos e equipamen-
tos”, argumenta o SNA.

O Sindicato Nacional 
das Empresas Aeroviárias  
informou que os 50% de 
tripulantes que permane-
cerão em serviço não serão 
suficientes para garantir a 
prestação de serviços. “Vale 
destacar ainda que o envio 
de listas nominais de em-
pregados que estariam ‘in-
disponíveis’ fere a liberda-
de individual de escolha de 
cada empregado, que pode 
decidir aderir ou não ao 
movimento”, acrescentou a 
entidade.

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

Aeronautas farão a paralisação 
de 50% dos tripulantes por dia, 

enquanto os outros 50% vão 
permanecer em serviço
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Instituto lança campanha para que a população tenha mais conhecimento e identifique os sintomas da doença

Por ocasião da data que 
marca o Dia Nacional de 
Combate ao Câncer, 27 de 
novembro, o Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca) lança 
campanha alertando a socie-
dade para os riscos da doen-
ça quando atinge o intestino.

A iniciativa, com o tema 
Câncer de Intestino: O Que 
Você Precisa Saber?”, será 
trabalhada pelo Inca no fim 
deste ano e ao longo do pró-
ximo, com material de escla-
recimento, peças publicitá-
rias e eventos.

A campanha foi lançada 
ontem com um seminário 
transmitido pelo canal do 
Inca no YouTube. As pales-
tras foram gravadas e estão 
disponíveis para quem dese-
ja saber mais sobre o tema. 

Segundo o instituto, 30% 
de novos casos de câncer de 
intestino podem ser associa-
dos à má alimentação, ao ex-
cesso de peso, à inatividade 
física e ao excesso de bebida 
alcóolicas. Por isso, a preven-
ção tem papel importante 
diante do crescimento do so-
brepeso e obesidade no país.

Entre 2003 e 2019, o nú-
mero de obesos com 20 anos 
ou mais passou de 12,2% 
para 26,8%, mais que do-
brou em menos de 20 anos. 
A obesidade atinge uma em 
cada quatro pessoas com 
mais de 18 anos. Os dados 
são da Pesquisa Nacional de 
Saúde de 2019.

O Instituto Nacional do 
Câncer destaca que a doença 
é tratável. Por isso, o diag-
nóstico precoce é fundamen-
tal para que o tratamento do 
câncer de intestino seja efi-

caz. Um dos desafios é fazer 
com que a população tenha 
mais conhecimento da doen-
ça, identificando sintomas e 
aspectos desse tipo de câncer.

Estimativas
No seminário virtual, a 

chefe da Divisão de Vigilân-
cia e Análise de Situação da 
Coordenação de Prevenção e 
Vigilância do Inca, Marianna 
Cancela, apresentou a situa-
ção do câncer de intestino, 
a terceira neoplasia mais co-
mum entre os brasileiros.

A estimativa de morta-
lidade de pessoas com mais 
de 15 anos dessa doença é de 
160 mil entre 2026 e 2030, 
sendo 82,4 mil entre mulhe-
res e 79,4 mil entre homens.

Na comparação com o 
início dos anos 2000 (2001 
a 2005), os números projeta-
dos para o fim desta década 

podem significar um aumen-
to de três vezes, no caso dos 
homens, e de 2,6 vezes, no 
das mulheres. “Aproximada-
mente 6 milhões de anos de 
vida serão perdidos entre 
2021 e 2030”, lamentou Mas-
rianna Cancela.

Atualmente, entre os ho-
mens, o câncer de manifesta-
ção mais comum é o de prós-
tata, com 29,2% dos casos. 
Entre as mulheres, o tipo 
mais frequente de câncer é 
o de mama, com 29,7% dos 
registros.

Sintomas
Os principais sintomas 

do câncer do intestino são 
sangue nas fezes, diarreia, 
prisão de ventre, dor de bar-
riga, fraqueza, anemia, perda 
de peso sem um motivo apa-
rente, fezes finas e compridas 
e tumoração no abdômen.

Jonas Valente 
Agência Brasil

Inca alerta população para 
riscos do câncer de intestino 
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Lula, um esquerdista 
pelo mundo

Oliveira
Dalmo

Jornalista

Eu fico imaginando como foi que a Europa rece-
beu Nelson Mandela (um advogado, líder rebelde e 
Presidente da África do Sul de 1994 a 1999) depois 
que ele saiu da prisão em Johanesburgo… Como a 
Imprensa da época cobriu isso?… Fico imaginando se 
já houvesse naquela época as facilidades da internet 
de hoje…

Nos últimos dias os brasileiros assistiram (al-
guns até meio que estarrecidos) o périplo que o ex
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez em vários 
países centrais do Velho Continente. Depois de todo 
o  massacre moral que enfrentou na maior articula-
ção lawfare da História recente brasileira, Lula surge 
feito Fênix frente aos púpitos do Parlamento Euro-
peu, às luzes e flashes da Mídia europeia; Impávido, 
colosso… feito um Mohammad Ali dos Trópicos. Ou 
como um Bruce Lee terceiro-mundista infalível.

O cara que tirou o Brasil da fome se transforma 
agora, ainda mais, num super-herói que reaparece 
(quase do nada) para restaurar justiça e esperança. 
Lula, do PT, é atualmente, a liderança da Esquerda 
mundial mais evidente. Ele ocupa, no cenário global, 
um vácuo deixado por Castro e por Mojica. 

Lula supera tranquilo Chaves, Michelle Bachelet 
e Evo Morales. Sua trajetória, desde a liderança ope-
rária em São Paulo, o coloca numa vantagem simbó-
lica importante. O antigo sindicalista foi forjado na 
clássica luta de classes, dos trabalhadores frente as 
elites patronais.

Sua exitosa passagem na Presidência do maior 
país sul-americano o catapultou a um patamar difícil 
de ser alcançado. Sua prisão injusta em Curitiba ape-
nas deu ainda mais “charme” a um currículo libertá-
rio fantástico.

As próximas eleições presidenciais brasileiras 
tornaram-se, de certa forma, apenas mais um de-
talhe no panorama desse novo cenário mundial de 
nova polarização entre a Esquerda histórica e o que 
restou do campo tradicionalista da Direita mais rea-
cionária.

Evidentemente, para nós, brasileiros, vislumbrar 
o retorno de Lula ao Palácio do Planalto é hoje algo 
mais que um forte desejo dos setores que ocupam 
as bases da injusta pirâmide social do Brasil. É uma 
necessidade premente de resgate da dignidade hu-
mana que a atual conjuntura nos rouba diariamente.

Não é apenas a possibilidade real e urgente de 
fazer estancar a sanha genocida e neofacista do es-
quema miliciano que assaltou inesperadamente os 
principais postos da República. E é muito mais do 
que buscar uma certa reparação ao golpe escroto e 
malamanhado dado ao segundo mandato legítimo de 
Dilma Rousseff.

Pela acolhida que Lula recebe agora de impor-
tantes lideranças europeias, uma nova gestão dele à 
frente do Governo dos brasileiros é um coroamento 
de um ideial (que se tornou comprovado) de que esse 
pedaço das Américas possui maturidade suficiente 
para experimentar um longo ciclo de prosperidade 
humanitária e social. De bem-estar comum e univer-
salizado. Radicalizando nos avanços democráticos, 
na garantia dos direitos do homem, em ambiente de 
paz social, de progressos materiais com segurança e 
sustentabilidade ambiental.

Lula, o esquerdista, não é agora apenas um mero 
pré-candidato a presidente. Ele assume a proa de 
uma revolução diferente, da resistência, apontando 
rotas novas, testadas, consolidadas. É uma espécie 
de farol humanitário terceiro-mundista iluminando 
as saídas de emergência para um mundo assustado, 
sem rumo, à beira do caos.

Dalmo Oliveira é fundador do Fórum Paraibano de 
Promoção da Igualdade Racial

DPU pede reaplicação do Enem para 
estudantes do Complexo do Salgueiro

A Defensoria Pública da 
União (DPU) enviou um pe-
dido ao Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep) 
para que as provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) sejam reaplicadas 

para estudantes do Complexo 
do Salgueiro. Segundo a DPU, 
pelo menos 501 estudantes 
não compareceram ao exame 
na região por conta da opera-
ção policial realizada no últi-
mo final de semana que resul-
tou em 10 mortes.  

O pedido foi feito em 
ofício pelo 1º defensor regio-
nal de Direitos Humanos da 

Defensoria Pública da União 
(DPU) no Rio de Janeiro, Tha-
les Treiger, para o presidente 
do Inep, Danilo Ribeiro.

Segundo a DPU, a solicita-
ção inclui a região num raio de 
até cinco quilômetros do local 
da operação policial realizada 
no final de semana e também 
quem faria prova nessa área, 
situada em São Gonçalo, Re-

gião Metropolitana do Rio de 
Janeiro. O pedido baseia-se no 
fato de que, por conta da ope-
ração policial, vários serviços, 
incluindo o de transporte pú-
blico, ficaram prejudicados, 
bem como o trânsito das pes-
soas que moram no local e das 
que fariam prova na região. 

O defensor pediu uma 
resposta no prazo de três dias.

Mariana Tokarnia 
Agência Brasil

Para entrar no Brasil

Anvisa recomenda ao governo federal 
exigência de vacina contra a covid-19

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) divulgou novas re-
comendações ao Governo 
Federal sobre viagens ao 
Brasil. As diretrizes trazem 
avaliações do órgão sanitá-
rio sobre os protocolos que 
devem ser adotados para 
a entrada no país. Mas a 
transformação em regra de-
pende do Governo Federal.

Ontem, o ministro da 
Justiça e Segurança Públi-
ca, Anderson Torres, disse 
que é contra o certificado 
de vacinação contra a co-
vid-19 como forma de libe-
rar a entrada de viajantes 
no Brasil. “Não precisa. Ela 
não impede a transmissão 
da doença”, disse Torres à 
imprensa.

Em notas técnicas, a 
Agência defende que a po-
lítica para as fronteiras 
seja revista, com o estabe-
lecimento da cobrança de 
prova de vacinação para 
turistas e outros viajantes 
que desejam vir ao país de 
avião ou por via terrestre, 
em combinação com proto-
colos de testagem.

A equipe técnica da 
agência argumenta que a 
medida pode dificultar que 
o Brasil se torne um desti-
no para não vacinados. Sem 
essa exigência, pessoas 
que não se imunizaram po-

Jonas Valente
Agência Brasil

Agência defende que a política para as fronteiras seja revista, com o estabelecimento da cobrança de prova de vacinação

dem trazer mais riscos aos 
brasileiros.

Os viajantes teriam 
de ter concluído o esque-
ma vacinal pelo menos 14 
dias antes da partida para 
o Brasil. Como parâmetro 
de análise, seriam aceitos 
os imunizantes aprovados 
ou pela Anvisa ou pela Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS). “Quase todos os 
países que exigem a vacina-
ção como um dos requisitos 
para entrada de viajantes in-
ternacionais em seus territó-
rios, exigem que a vacinação 
tenha ocorrido a pelo menos 
14 dias, ou seja, que sejam 
somados 14 dias da data da 
última dose ou dose única”, 
justifica a nota técnica.

Via aérea
Para a entrada por via 

aérea, um procedimento 
sugerido é a testagem com 
métodos como antígenos ou 
medição de ampliação de 
ácidos nucleicos. Para não 
vacinados, a agência propõe 
quarentena até o resultado 
negativo dos testes labora-
toriais (RT-PCR), que deve 
ser realizado a partir do 
quinto dia de chegada.

“Se a recomendação 
for acatada, sugerimos que 
seja previsto um termo que 
o viajante apresente à Polí-
cia Federal ou outra autori-
dade de fronteira, em que 
declare onde cumprirá o 
período de auto quarente-
na”, diz a nota técnica.

Por fim, o documento 
recomenda que seja colo-
cado para os viajantes a as-
sinatura de uma declaração 
de viagem, com a inserção 
de informações sobre sin-
tomas e contatos do viajan-
te, para que as autoridades 
sanitárias possam tomar 
providências.

Via terrestre
Para o trânsito de pes-

soas de fora por rodovias, 
para além da recomenda-
ção de prova de vacinação, 
a Anvisa defende que não 
seja permitida a entrada de 
pessoas não vacinadas. 

A Agência Brasil solici-
tou a posição do Ministério 
da Saúde e aguarda retorno.
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Aposentada transforma peças 
de madeira em obras de arte
Amália Ramalho usou o isolamento da pandemia para desenvolver nova habilidadade e agora expõe trabalhos

A pandemia da covid-19 
não foi boa para ninguém, 
isso é fato. Mas, há quem 
dela aproveitou os tempos 
de isolamento para começar 
novos hábitos, sobretudo no 
mundo das artes. 

Foi o que aconteceu a 
assistente social aposentada 
Amália Ramalho, 67 anos, 
que desde janeiro deste ano 
começou a fazer pirografia – 
arte de desenhar na madeira 
com a utilização de um piró-
grafo, que é o equipamento 
usado para queimar os tra-
ços de acordo com a imagem 
desejada – e ao longo des-
ses 10 meses já finalizou 59 
quadros, que serão expostos 
na primeira quinzena de de-
zembro, no Videira Bistrô e 
Vinhos, que fica localizado 
na Avenida Antônio Lira, no 
bairro de Tambaú, em João 
Pessoa.

A apresentadora do pro-
grama radiofônico ‘Ponto de 
equilíbrio sobre a educação 
da alma’, transmitido todas 
as quartas-feiras, às 17h, na 
Rádio Tabajara AM, conta 
que mora sozinha e nessa 
pandemia ficou gravando de 
casa e não podia ficar saindo 

para locais públicos, nem re-
ceber visitas dos filhos e ne-
tos. Com isso, começou a se 
lembrar que na sua infância 
gostava de desenhar e teve 
a ideia de pesquisar sobre a 
pirografia. “Fiquei isolada e 
sozinha, apenas com minhas 
orquídeas e animais, daí me 
interessei por essa arte mi-
lenar de usar o fogo para de-
senhar e acabei descobrindo 
mais uma paixão em minha 
vida”, diz Amália.

Para a artesã, a escolha 
pela pirografia foi primor-
dial que que ela conseguisse 
inserir seu amor pelas orquí-
deas em todos os quadros de 
forma única e singular. Nes-
se período atípico, ela pre-
cisou administrava a nova 
forma de viver, se adaptando 
a ficar sozinha. “Sou apaixo-
nada por essas flores e co-
mecei fazendo desenhos de-
las na madeira. Esse é e será 
sempre meu traço particular 
em minhas obras”, garante a 
pirógrafa paraibana que pre-
tende continuar fazendo os 
quadros, mesmo com o fim 
da pandemia.

Sua exposição ‘Orqui-
deas & Tudo’ traz quadros 
que retratam as mulheres 
e suas diversas belezas, 
imagens de Nossa Senhora 

Aparecida, Sagrada Família, 
vinhos, videiras, barris de 
vinho e as orquídeas, que es-
tão impressas em todas suas 
obras. 

Sobre o processo de 
criação com a queima na 
madeira, Amália explica que 
cada obra passa inicialmen-
te pela sua intenção do que 
levar às pessoas, através da 
escolha dos desenhos. De-
pois vem os riscos na madei-
ra, a queima para dar forma 
aos traços e só depois come-
ça o acabamento, a constru-
ção das bordas e finaliza as 
obras de arte com a aplica-
ção do verniz marítimo. Ela 
explica que sua intenção é 
levar às pessoas a arte na 
madeira, para que seja pos-
sível ver e se sentir bem 
através das imagens. 

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Amália ressalta ainda 
que todos os seres humanos 
são criativos. “Nós viemos 
ao mundo com dons para as 
artes, mas muitas vezes não 
despertamos por estarmos 

envolvidos com as coisas 
materiais. Assim, acabamos 
não desenvolvendo essas 
habilidades artísticas, seja 
pela correria da vida adulta 
ou pela falta de iniciativa de 

tentar. Eu sou um exemplo 
que iniciou uma nova arte 
após os 60 anos de idade. 
Para mim, a arte da pirogra-
fia está sendo muito gratifi-
cante e prazerosa”. 

Amália Ramalho gosta de orquídeas: “Sou apaixonada por essas flores e comecei fazendo desenhos delas na madeira” 

Foto: Evandro Pereira

O reitor da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
professor Valdiney Gouveia, 
visitou nesta samana, o De-
partamento de Física do Cen-
tro de Ciências Exatas e da 
Natureza (CCEN), com a fi-
nalidade de conhecer alguns 
dos principais laboratórios 
de Física e as pesquisas e 
produtos desenvolvidos por 
professores, técnicos e estu-
dantes do curso, como uma 
impressora 3D totalmente 
produzida e financiada pela 
Universidade, uma versão 
ampliada do Merge Cube, uti-
lizado para produção de rea-
lidade aumentada, uma mão 
mecânica e um foguete feito 
com garrafas PET.

Foram visitados os labo-
ratórios de Física Moderna, 
Instrumentação Científica, 
Física Aplicada, Magnetom, 
Espectrometria Ótica, Física 
Atômica e Lasers, Física Ex-
perimental I, Física Experi-
mental II e o Laboratório de 
Física Ótica não Linear.

No Laboratório de Física 
Aplicada foi construída uma 
impressora 3D totalmente 
produzida pelos técnicos do 
laboratório. Ela é utilizada 
para a criação de diversos 
produtos idealizados pelos 
estudantes. Atualmente, os 
pesquisadores estão elabo-
rando um projeto que utiliza 
garrafas PET recicladas para 
a produção da fibra utilizada 
na impressora 3D. O mate-
rial é triturado, transforma-
do em pó e levado para uma 
máquina, em que passa pelo 
processo de moagem, é pro-
duzindo um fio aquecido que 
é utilizado para imprimir os 
objetos na impressora. Hoje, 
o material utilizado é com-

CCEN da UFPB apresenta  
foguete de garrafas PET

Fiquei isolada e 
sozinha, apenas com 
minhas orquídeas e 

animais, daí me 
interessei por essa
 arte milenar de 
usar o fogo para 

desenhar    

prado com recursos próprios 
e essa nova técnica barateará 
os custos, além de ser ecolo-
gicamente sustentável.

Foguete
Outro projeto que me-

rece destaque é fruto da pes-
quisa de doutorado de Renan 
Aversari. O pesquisador de-
senvolveu um foguete utili-
zando garrafas PET que tem 
como função disseminar se-
mentes de reflorestamento. 
O foguete é lançado de uma 
base construída no próprio 
laboratório, atinge uma altu-
ra elevada de onde é liberada 
uma cápsula, jogando as se-
mentes na área desmatada. 
O processo é feito de forma 
bem mais rápida do que ma-
nualmente. O invento já foi 
testado e a pesquisa está em 
fase de conclusão.

Também foi desenvolvi-
da uma mão mecânica pelo 
laboratório PET LAB. A tec-
nologia está sendo aperfei-
çoada pelos alunos pesquisa-
dores.

Os laboratórios abri-
gam ainda dois telescópios, 
sendo um deles considerado 
um dos maiores do Estado. 
O DFIS está ainda com um 
projeto junto à Prefeitura de 
Pedras de Fogo para a insta-

lação do primeiro observató-
rio da Paraíba na cidade, pre-
vista para março de 2022. A 
escolha da cidade se deve ao 
fato de que é possível ter um 
melhor aproveitamento da 
visão do céu do que se fosse 
instalado na capital paraiba-
na.

O professor Charles Sal-
vador Gonçalves, chefe do De-
partamento de Física, falou da 
importância que esses labora-
tórios representam para a pes-
quisa na Universidade.

 Ele, que também é res-
ponsável pelo Laboratório de 
Magnetom, explicou que o la-
boratório é responsável pelo 
desenvolvimento e análise de 
materiais magnéticos para o 
desenvolvimento de senso-
res eletrônicos e para a apli-
cação em aparelhos médicos.

O professor Valdiney 
Gouveia disse que o CCEN 
e o Departamento de Física 
crescem e contribuem com 
a UFPB e com a sociedade 
em geral. “E estivemos pen-
sando, inclusive, em como 
incorporar as instituições de 
Ensino Médio e Fundamen-
tal, para que conheçam esse 
potencial, que tomem gosto 
pela ciência, sobretudo uma 
ciência mãe como é a física”, 
comentou o reitor.

O foguete é lançado 
de uma base construí-
da no próprio labora-
tório e atinge altura 
elevada, de onde é 
libera uma cápsula, 
jogando as sementes 
na área desmatada

Foto: Oriel Farias/UFPB



Diretoria começa a renovar contratos e já está no mercado em busca de novos nomes para o Estadual e a Copa do NE

O planejamento do Bo-
tafogo para a próxima tem-
porada está em ritmo ace-
lerado. Depois de acertar a 
permanência da comissão 
técnica, o clube agora tenta 
renovar o contrato de al-
guns jogadores, e ao mesmo 
tempo, está no mercado 
para contratar novos atle-
tas. As novidades ficam por 
conta das permanências 
do goleiro Lucas Ferreira e 
do zagueiro Daniel Felipe. 
A equipe passará por uma 

grande reformulação, e se-
gundo o presidente Alexan-
dre Cavalcanti, a pré-tem-
porada deverá começar no 
dia três de janeiro. Ele quer 
o Belo lutando pelo título 
de todas as competições 
que participará em 2022.

“O Botafogo é um time 
grande e quando entra nas 
competições  é para ganhar. 
Em relação à manuten-
ção de uma base, o clube 
deverá renovar com, pelo 
menos, seis atletas. Quan-
to aos demais, estamos já 
no mercado para fazer as 
contratações pontuais. Nós 

deveremos ter um grupo 
de aproximadamente 28 
atletas para as disputas da 
Copa do Nordeste e Cam-
peonato Paraibano”, disse o 
dirigente.

Sobre a capacidade de 
investimento do clube para 
a próxima temporada, as 
expectativas para o início 
do ano são ainda de muita 
dificuldade financeira, se-
gundo o presidente do Belo.

“Olha, a gente espera 
de início mais dificuldade 
do que este ano. Nós torce-
mos pela continuidade do 
patrocínio da Prefeitura de 

João Pessoa e o retorno do 
público ao estádio. Ainda 
vamos procurar novamente 
os outros patrocinadores, 
que com certeza, não estão 
nadando em dinheiro nesta 
época de crise. A princípio, 
vamos fazer uma folha sa-
larial até menor do que a 
que tivemos este ano, para 
poder honrar nossos com-
promissos”, completou o 
presidente, 

Copa do Nordeste
A Confederação Bra-

sileira de Futebol já defi-
niu a data do sorteio para 

definir os grupos e outros 
detalhes da competição de 
2022. Será no dia sete des-
te mês, na sede da CBF, no 
Rio de Janeiro, com trans-
missão ao vivo pela TV. O 
sistema de disputa será o 
mesmo do ano passado, 
com dois grupos de oito 
equipes cada. Os clubes de 
uma chave jogam contra os 
da outra chave, em jogos só 
de ida. No sorteio, será obe-
decido o critério de dividir 
os times do mesmo Estado 
para favorecer a realização 
dos clássicos. No caso da 
Paraíba, Campinense e Bo-

tafogo estarão em grupos 
diferentes.

Após os oito jogos da 
primeira fase, se classifi-
cam os quatro primeiros de 
cada grupo. As quartas de 
final serão disputadas com 
jogos apenas de ida, na casa 
do clube que tiver a melhor 
colocação na primeira fase. 
A semifinal obedecerá ao 
mesmo critério. Apenas 
as finais serão disputadas 
com jogos de ida e volta. A 
competição começará nos 
dias 21 e 22 de janeiro e as 
finais serão nos dias 12 e 
19 de abril.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo em ritmo acelerado
visando a temporada de 2022
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Duelo de técnicos
Abel Ferreira e Renato Gaúcho buscam repetir feito 
de outros técnicos na final de amanhã da Copa 
Libertadores, no Estádio Centenário. Página 23

Fotos: Divulgação/Fla/Palmeiras

Esportes

Pernambucano Flávio Barros é o novo técnico do Treze

Apesar da crise ad-
ministrativa e financeira 
herdada pela nova gestão, 
agora sob o comando de 
Olavo Rodrigues, o Treze 
anunciou ontem a contrata-
ção do técnico Flávio Barros 
para comandar os destinos 
do clube em apenas uma 
competição, o Campeonato 
Paraibano de 2022. O alvi-
negro ficou sem calendário 
para a próxima temporada 
por conta dos resultados ne-
gativos obtidos no Estadual 
e no Brasileiro da Série D 
deste ano.

Flávio Barros, 55 anos, 
é pernambucano e já co-
mandou o Treze em 2008, 
no Estadual. O seu último 
trabalho foi no Tapajós-PA, 
em 2019. Ele chega no pró-
ximo sábado, às 14h, em 
Campina Grande, segundo 
informou o presidente Ola-
vo Rodrigues.

Sobre o elenco, Olavo 
garante que vai formar um 
time competitivo, mesmo 
diante da situação de penú-
ria que vive o clube.

“Estamos encontrando 
muita dificuldade em for-
mar um bom time. Já con-
tatamos com grandes pro-
fissionais, mas a imagem do 
clube lá fora é de que não 
paga a ninguém, e alguns já 
desistiram de vir para o Tre-
ze. Anunciamos o técnico e 
vamos começar a montar o 
elenco, que será apresenta-
do no dia 15 de dezembro. À 
medida que forem assinan-
dos os contratos, os nomes 
serão divulgados para a im-
prensa. Estamos contratan-
do com responsabilidade e 
com um teto salarial capaz 
de ser cumprido rigorosa-
mente pelo clube”, acrescen-

tou. Segundo Olavo, ele já 
sabia que ia pegar o clube 
numa situação financeira 
terrível, mas, ao assumir 
o cargo, vem descobrindo 
que a coisa é bem pior do 
que ele imaginou, porém, 
garante que com muito tra-
balho e um bom planeja-
mento é possível tirar o 
clube desta situação em 
que se encontra.

“Eu e Bolinha (vice- pre-
sidente do clube) teremos 
muito trabalho pela frente, 
mas começamos já com o 
planejamento. O clube já 
está fazendo um projeto de 
reforma administrativa, sob 
o comando de um renoma-
do professor de uma univer-
sidade de Campina Grande”, 
informou o presidente.

Segundo Olavo, “o de-
partamento jurídico já está 
levantando também todo o 
passivo do clube e, até agora, 
a dívida do Treze soma mais 
de R$ 15 milhões, entre dé-
bitos na Justiça Trabalhista, 
na Justiça Civil, fornecedo-
res, salários atrasados e até 
pessoas que emprestaram 
dinheiro ao clube. Esse nú-
mero deverá aumentar nos 

próximos dias, à medida que 
avançamos no levantamen-
to. Até agora, conseguimos 
catalogar 103 processos na 
Justiça do Trabalho e 40 na 
Justiça Civil”.

Além do anúncio do téc-
nico, o dirigente garantiu 
que, com exceção dos clás-
sicos contra o Campinense 

e o Botafogo, todos os jogos 
do Campeonato Paraibano, 
cujos mandos de campo se-
jam do Galo, serão disputa-
dos no Estádio Presidente 
Vargas. A praça de esportes 
já está fechada para reforma 
de várias dependências e, 
principalmente, do gramado.

“Não é possível que o 

Treze tenha um patrimônio 
como este e não possa jogar 
no seu estádio. Nós, inclu-
sive, já estamos em contato 
com o Ministério Público, 
PM e Crea, para obedecer 
todas as exigências necessá-
rias para que ele seja libera-
do para os jogos”, afirmou o 
dirigente.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br  O departamento 

jurídico já está 
levantando o passivo do 

clube e, até agora, a 
dívida soma mais de R$ 

15 milhões, entre débitos 
na Justiça, fornecedores 
e salários atrasados 

Olavo Rodrigues (D) reconhece as dificuldades de administrar o Treze e pede o apoio de todos para soerguer o clube

Foto: Instagram/Trezeoficial
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Depois dos jogos contra o Vitória-
BA, quando conseguiu o acesso à 
Copa do Nordeste, Belo iniciou a 

formação do novo elenco



Rebaixado em 2019, o Tigre sobra nas disputas do Campeonato da Segunda Divisão após golear o Serrano

CSP e Auto Esporte de-
finem as suas situações no 
Campeonato Paraibano da 
Segunda divisão neste fim 
de semana. A campanha in-
contestável do CSP o coloca 
numa situação amplamente 
favorável ao seu retorno à 
elite do futebol da Paraíba, 
após seu primeiro e único 
rebaixamento, em 2019. A 
goleada aplicada por 7 a 0 
na partida de ida da fase 
semifinal da competição, 
na última quarta-feira (24), 
frente ao Serrano, em Cam-
pina Grande, só confirmou o 
grande momento que o CSP 
passa no torneio estadual 
que vai garantir o retorno 
de três clubes na Primeira 
divisão do futebol paraiba-
no, em 2022.

A equipe de João Pessoa 
chega para segunda partida 
de volta, nas semifinais, com 
a melhor campanha entre os 
quatro times semifinalistas 
do torneio, detentora de 

incríveis oito vitórias em 
oito partidas disputadas, 
um retrospecto de 31 gols 
marcados – média de 3,8 
gols por partida; e apenas 
2 gols sofridos, o que repre-
senta um aproveitamento 
de 100 %. O Tigre, de que-
bra, é o clube que tem o me-
lhor ataque, melhor defesa 
e também o artilheiro do 
campeonato – o atacante, 
Júnior Mandacaru, autor de 
10 gols, sendo dois tentos 
marcados na última partida 
contra o Serrano. Diante a 
boa fase clube, o treinador 
Josivaldo Alves ressaltou a 

importância de valorizar os 
jogadores da base e contar 
com a presença de atletas 
experientes no elenco.

“Todo esse momento 
se deve ao planejamento 
feito pelo clube. A diretoria 
se preocupa sempre em dar 
oportunidade e valorizar os 
garotos da base, temos um 
jovem lateral que joga o seu 
primeiro campeonato pro-
fissional da vida dele. Outro 
fator importante é contar 
com jogadores experientes, 
temos o artilheiro Júnior 
Mandacaru. Mas, o mérito 
da campanha é todo do co-
letivo, ainda temos muitos 
frutos a colher”, comentou. 
O “Tigre” volta a campo na 
partida de volta das semifi-
nais da Segunda divisão do 
Paraibano, às 15 horas, des-
te domingo (28), no Estádio 
Almeidão, contra o Serrano, 
em João Pessoa. 

Já o Auto Esporte ainda 
luta para garantir seu re-
torno - caiu em 2018 - e vai 
decidir a sua classificação 
em Campina Grande, após 

o empate sem gols contra 
o Sport Lagoa Seca, no Al-
meidão. O “Macaco Autino” 
define seu futuro no pró-
ximo domingo, quando vai 
enfrentar a equipe do Sport 
Lagoa Seca, no Estádio Ami-
gão, em Campina Grande, às 
16 horas. 

O empate no Almeidão 
complicou a situação do clu-
be, mas o técnico Douglas 
Andrade aposta num gran-
de jogo e na classificação.

“A estratégia para esse 
jogo decisivo é impor um 
ritmo de qualidade superior 
que nosso adversário. Sabe-
mos que será um confron-
to difícil, tenso, mas temos 
de saber da nossa respon-
sabilidade de recolocar o 
clube na Primeira divisão”, 
avaliou Douglas Andrade, 
treinador do Clube do Povo. 
Com o empate em 0 a 0 na 
primeira partida, o confron-
to está em aberto e quem 
vencer garante vaga na final 
e o acesso para 2022. Em 
caso de novo empate, deci-
são nas penalidades.

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

CSP encaminha a vaga para
disputar a 1a Divisão em 2022

Era chegada a hora de pôr novamente à prova a fé de 
Seu Agenor na medalha de São Jorge, aquela utilizada por 
Rivellino em todos os jogos até a conquista do polêmico 
Torneio Rio-São Paulo de 1966. Quando seus dois filhos 
fizeram teste para jogar no melhor time da cidade, o Bota-
fogo da Paraíba, o pai beijou a medalha e pediu ao santo a 
mesma sorte que tivera o craque corintiano, supostamen-
te antigo dono daquele artefato vendido na rodoviária 
da capital paulista como objeto de grande valor. Se a ori-
gem da medalha era ou não verdadeira, pouco importava 
àquela altura, visto que a magia havia acontecido por duas 
vezes, em decorrência da fé, do santo guerreiro, ou mes-
mo da sorte dos garotos que também eram muito bons de 
bola. Apesar dos elogios ao futebol dos dois, o velho pai 
fazia questão de dizer nos almoços de domingo que as va-
gas haviam sido conquistadas graças ao beijo na medalha. 

Dessa vez, o caso era mais grave, e até mais im-
portante para Seu Agenor, pois se tratava de seu neto, 
e neto, como se sabe, mexe com coração de avô numa 
intensidade tal qual à de filho, só que ao quadrado. 

Como filho e sobrinho de ex-jogadores do Belo, ha-
via muita cobrança para a aprovação no teste do jovem 
Leonardo. O mais intrigante é que o garoto também era 
bom de bola. Atacante que sabia driblar, armava joga-
das, tinha um passe refinado, talento para chutar de pri-
meira, além de incrível noção de posicionamento dentro 
de campo. Só que bastava ouvir falar que estava sendo 
observado por um olheiro que a bola de Léo murchava. 
Era passe desconcertado, tropeço e queda. Um desastre 
completo. Mas a família insistia para que ele mostrasse 
seu bom futebol e desencantasse. Diante da proximida-
de da última oportunidade para um teste, toda a família 
se reuniu em torno de Seu Agenor para que ele fizesse 
novamente a tão falada simpatia da medalha. 

Dia da verdade. Leonardo, mais nervoso impossí-
vel. O avô aguardava na arquibancada da Maravilha do 
Contorno. Começa o teste em um jogo-treino. Os olhei-
ros já conheciam o parco futebol de Leonardo, mas a 
pedido de ídolos históricos, resolveram dar mais uma 
chance, alguns minutos no final daquela partida para 
que ele apresentasse o que até então não conseguira. 

Aos 32 minutos do segundo tempo, o técnico cha-
ma o jovem Léo para o aquecimento. Dá-lhe uma can-
seira, e só aos 38 o coloca em campo. É nessa hora que 
o velho Agenor beija a medalha e entrega o milagre a 
cargo de São Jorge.

Quase fim da partida e nada acontecia. A bola não 
chegava para que Léo pudesse mostrar sua habilidade 
como atacante. O sofrimento de todos que torciam por 
ele estava na iminência de que desta vez faltasse opor-
tunidade. Ele se posicionava bem, estava tranquilo, 
mas nada de bola. 

Ao que parecia ser o último lance da partida, aos 
49 minutos do segundo tempo, acontece um contra-a-
taque. Três jogadores, incluindo Léo, por uma das pon-
tas, contra só um defensor, ultrapassado pelo meia que 
agora carregava a bola com mais dois companheiros 
contra um goleiro sozinho. 

Danilo poderia muito bem ser fominha e marcar 
mais um gol, mas ele fizera um teste magistral, estava 
com a vaga garantida. A vaga e o poder de decidir quem 
iria marcar e se consagrar: Léo, um garoto que ele co-
nhecia só de vista, ou Douglas, seu melhor amigo. Sa-
bendo da amizade dos dois, Léo anteviu a própria des-
graça, mas decidiu acompanhar o ataque assim mesmo, 
como prova de determinação. 

Acontece que naquela semana, Danilo havia reve-
lado para Douglas seu amor por Maria, a menina mais 
charmosa da escola. E Douglas, sabendo da timidez de 
Danilo, aproveitou para tomar a dianteira e dar em cima 
da moça, que lhe concedeu um beijo. A cena da traição do 
amigo passou como um filme na cabeça do meia arma-
dor, que não contou conversa e entregou a bola para Léo.

O neto de Seu Agenor não acreditou, chutou com 
muita força, mas de mau jeito, e o goleiro rebateu. A bola 
voltou forte e acertou em cheio o rosto de Léo, depois fez 
novamente o caminho de volta para dentro do gol.

Ainda com a boca inchada pela bolada, Léo foi co-
municado do aceite para o time. Todos vibraram, até 
Douglas. E a quem perguntasse como havia sido a con-
quista, a resposta era uma só: foi por um beijo!

Conquista 
por um beijo

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

Esportes
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Essa coreografia foi repetida várias vezes no Campeonato Paraibano, principalmente no jogo contra o Serrano, quando os atacantes fizeram sete gols

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com
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Sem marcar nenhum gol, Kashima é
eliminado do Paraibano Feminino

Fora da disputa do Cam-
peonato Paraibano Feminino 
de Futebol 2021, após mais 
um derrota, desta vez para 
o Mixto pelo placar de 2 a 0, 
na última quarta-feira (24), 
no estádio Wilsão, em João 
Pessoa, o Kashima já pensa 
em 2022 e traça seus planos 
para a próxima temporada. 
Apesar de um bom inves-
timento para a disputa do 
Estadual, o clube não fez uma 
boa campanha. As “Feras” 
alcançaram a façanha de não 
marcar nenhum gol e de ter 
sofrido nove gols em duas 
partidas disputadas, chegan-
do assim a não somar pontos 
e a amargurar a lanterna do 
grupo B. 

Para a disputa da com-
petição, o time investiu na 
contratação de um treinador 
experiente e com passagens 
pelo futebol feminino eu-
ropeu. Coube a Célio Lino a 
missão de conduzir a equipe 
no Campeonato Estadual, 
neste ano. 

Responsável por conse-
guir colocar o time do Paio 
Pires na elite do futebol femi-
nino, na temporada passada, 
em Portugal, o treinador não 
conseguiu sucesso frente ao 
comando do Kashima. O clube 
também investiu na contração 
da zagueira Tatiana, 48 anos, 
com passagem pela Seleção 
Brasileira nas temporadas 
1994, 1996 e 2002. De acordo 
com o presidente da equipe, 

Marcos Lima, o fracasso na 
competição se deve a falta de 
planejamento no início da pré-
temporada.

“O que deu errado foi o 
nosso trabalho de pré-tem-
porada. Praticamente não 
treinamos para jogar o Es-
tadual,  muito em função 
também da indefinição das 
datas para a realização do 
campeonato. A consequência 
foi a acumulação de maus 

resultados dentro de campo”, 
avaliou Marcos lima. 

Sem calendário para a se-
quência da temporada, o clube 
volta agora as atenções para a 
formação do elenco visando a 
competição do próximo ano.  

“Fica a experiência nega-
tiva dessa temporada, vida que 
segue. Retornaremos aos tra-
balhos em janeiro, já visando 
as disputas de 2022”, finalizou 
Marcos Lima.

A conversa no vestiário do novo técnico 
com as jogadoras não surtiu o efeito 
esperado e o time acabou eliminado 

 Todo esse 
momento se deve ao 
planejamento feito 

pelo clube. A diretoria 
se preocupa sempre 
em dar oportunidade 
e valorizar os garotos 

da base 



Esportes

Profissionais buscam o bicampeonato da Libertadores a exemplo de Felipão, Telê Santana, Paulo Autuori e Lula

 
Abel Ferreira e Renato Gaúcho 

estão na iminência de entrar para 
um restrito grupo: o de treinadores 
bicampeões continentais por clu-
bes brasileiros. O comandante do 
Palmeiras ou o do Flamengo vai ga-
nhar a Libertadores pela segunda 
vez e repetirá a façanha de outros 
quatro técnicos: Lula, Telê Santana, 
Paulo Autuori e Luiz Felipe Scolari.

Se for campeão, Abel se iguala 
a Lula e Telê no número de títulos 
continentais e também no fato de 
conquistá-los pela mesma equipe e 
de maneira consecutiva. Luís Alon-
so Pérez, o Lula, conduziu o Santos 
às conquistas da Libertadores em 
1962 e 1963. Foi responsável por 
treinar um esquadrão liderado por 
Pelé na década de 60.

Três décadas depois, Telê repe-
tiu a façanha ao vencer as edições 
de 1992 e 1993 pelo São Paulo. Mas 
depois perdeu a chance de ser o 
único técnico brasileiro tricampeão 

da América no ano seguinte, ao ver 
a equipe do Morumbi ficar pelo ca-
minho na decisão diante do Vélez 
Sarsfield, da Argentina.

Felipão esteve perto de ser bi-
campeão consecutivo da Libertado-
res por um mesmo clube, mas não 
conseguiu. Ele ganhou o torneio 
em 1999 pelo Palmeiras, entretan-
to, no ano seguinte, a taça escapou 
depois que o time perdeu a disputa 
de pênaltis para o Boca Juniors. Foi 
a primeira conquista do Palmeiras 
na competição sul-americana. O ve-
terano treinador gaúcho já havia, 
porém, faturado o torneio anterior-
mente, em 1995, pelo Grêmio. Ele 
foi considerado por muito tempo 
especialista nos jogos de Copas, de 
mata-mata, e comandou times que 
aliavam disciplina tática e talento.

Paulo Autuori, hoje na função 
de executivo do Athletico-PR, recém-
campeão da Sul-Americana, é outro 
a conseguir duas taças do torneio 
mais importante da América do Sul. 
A primeira veio em 1997, à frente do 
Cruzeiro. Oito anos mais tarde, em 
2005, foi campeão pelo São Paulo.

Gerações
Embora ainda não tenha ven-

cido o Flamengo - foram três der-
rotas e um empate -, Abel Ferrei-
ra já derrotou Renato Gaúcho em 
uma final de campeonato. Em fe-
vereiro, os dois se encontraram na 
decisão da Copa do Brasil, na qual 
o Palmeiras levou a melhor sobre o 
Grêmio. Menos de um ano depois, 
a escola portuguesa e gaúcha de 
técnicos estão em lados opostos 
mais uma vez. O bom trabalho dos 
portugueses é uma das sensações 
recentes do futebol brasileiro. Jor-
ge Jesus e Abel Ferreira foram os 
dois últimos campeões da Liber-
tadores. O pequeno país europeu é 
bem-sucedido quando o assunto é 
a formação de treinadores impor-
tantes, como José Mourinho, Nuno 
Espírito Santo e tantos outros pro-
fissionais.

“A nossa formação é boa. Os 
técnicos são muito empenhados. 
Gostam do que fazem, têm prazer. 
São dispostos a ouvir o jogador e 
estudar as equipes”, diz ao Estadão 
José Pereira, presidente da Asso-

ciação Nacional dos Treinadores 
de Futebol de Portugal (ANTF). 
Organizada com a Federação Por-
tuguesa de Futebol (FPF), a ANTF 
ministra um curso de técnicos tão 
reconhecido a ponto de parte do 
seu currículo ser utilizado como 
referência pela Uefa para aplicação 
em outros países. São mais de 12 
mil profissionais licenciados em 
terras lusitanas.

“A grande competência dos 
técnicos portugueses está na 
ideia de jogo, que é aprimorada 
nos treinos”, explica Pereira. Ele 
acompanha o trabalho de Abel 
no Palmeiras e entende que a co-
ragem é o principal atributo do 
comandante palmeirense. “É até 
teimoso com suas ideias e as de-
fende até a morte”.

Abel divide os méritos com os 
atletas e membros de sua comis-
são técnica. Gosta de dizer que, no 
Palmeiras, “todos somos um”. “Em 
Portugal, nós compartilhamos co-
nhecimento e experiência, e cada 
um faz o seu caminho. Acima de 
tudo, (o meu trabalho) foi indi-

car um caminho e, de uma forma 
simples, foram construindo uma 
forma de jogar coletivamente”, 
disse o comandante em entrevista 
recente.

O Rio Grande do Sul, Estado de 
onde saíram campeões como Luiz 
Felipe Scolari, Tite, Mano Mene-
zes, Tiago Nunes e Renato Gaúcho, 
não vê mais tantos “filhos” seus em 
alta no mercado como antes. Ain-
da sim, tem um representante no 
comando da Seleção Brasileira e 
outro em busca do segundo título 
continental neste sábado.

Natural de Guaporé, pequeno 
município de 25 mil habitantes na 
serra gaúcha, Renato colecionou 
títulos à beira do gramado pelo 
Grêmio. Foi pelo trabalho à frente 
do time tricolor que seu nome foi 
especulado na seleção. O treinador 
marrento e irreverente ganhou a 
Copa do Brasil (2016), a Libertado-
res, (2017), a Recopa (2018) e o tri-
campeonato estadual (2018, 2019 
e 2020). Agora, quer ser campeão 
com o Flamengo, outro clube com o 
qual tem identificação.

Ricardo Magatti
Agência Estado

Abel e Renato 
tentam o feito 
alcançado por 
quatro técnicos
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A Paraíba conquistou a pri-
meira medalha no Campeonato 
Brasileiro Juvenil de Natação 
de Verão 2021, que está sendo 
disputado na piscina do Grêmio 
Náutico União, em Porto Ale-
gre (RS). Foi o atleta paraibano, 
campeão brasileiro e sul-ameri-
cano de natação, Daniel Azeve-
do, quem conquistou o primeiro 
lugar na modalidade 100 metros 
costas, tornando-se campeão 
brasileirojuvenil. 

“Eu gostei muito da prova e 
foi muito bom constatar que todo 
o esforço e intensidade de treina-
mentos dos últimos dias, me deu 
o preparo necessário para que eu 
tivesse esse excelente resultado 
e ainda conseguisse reduzir meu 
tempo na prova. Eu estou muito 
feliz”, exclamou o nadador que re-
cebe suporte do Programa Bolsa 
Esporte, do Governo do Estado.

Daniel Azevedo é o único 
representante do Clube Acqua 
R1 na competição. A vitória ga-
rantiu ao atleta o bicampeonato 
brasileiro na modalidade. “Ele 
já havia conquistado os 100 me-
tros costas no meio do ano, no 
Recife. Estamos satisfeitos com 
o resultado”, afirmou o treinador 
Stephano Vieira. O atleta também 
tem chance de medalha nos 200 
metros costas. 

A vitória não surpreende, já 
que o atleta de 16 anos possui 
um currículo extenso com par-
ticipação em campeonatos in-
ternacionais  e seis medalhas de 
ouro na carreira.

Mais uma delegação compõe 
o grupo de atletas da Paraíba, 
que está disputando o Campeo-
nato Brasileiro Juvenil de Nata-
ção de Verão 2021. A equipe da 
Vila Olímpica Parahyba participa 
com oito nadadores. O campeo-
nato teve início dia 23 e será en-
cerrado amanhã.

Atleta faz história no
Brasileiro de Natação
Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Daniel Azevedo (C) conquistou a medalha de ouro na prova dos 100m costas

Foto: Divulgação/News Comunicação Seleção Brasileira

Tite e comissão técnica vão ver 
jogos pela Europa e no Catar

Com a Seleção Brasileira 
classificada para a Copa do Mun-
do, o técnico Tite e sua comissão 
técnica vão usar o último mês do 
ano para observação de jogado-
res. Eles estarão divididos em oito 
jogos na Europa e quatro no país-
sede do próximo Mundial entre 
os dias 1º e 12 de dezembro.

Na agenda estão partidas do 
Lyon, Paris Saint-Germain, Juven-
tus, Barcelona, Real Madrid, Atlé-
tico de Madrid, Manchester Uni-
ted, Liverpool e Chelsea, além da 
Copa da Arábia no Catar de teste 
em estádios da Copa.

Por causa da pandemia da 
covid-19, há quase dois anos que 
Tite e seus fiéis escudeiros não 
acompanhavam os jogadores da 

Seleção Brasileira que atuam na 
Europa in loco. A volta começa 
no dia 1º de dezembro, em Lyon 
x Reims, com o auxiliar Cleber Xa-
vier e o preparador físico Fábio 
Mahseredjian no estádio. Estão 
agendadas também visitas aos 
centros de treinamento.

"Como muitos profissionais 
em diversas áreas, nos readapta-
mos em um momento difícil do 
mundo para seguirmos com o 
monitoramento dos atletas. Hoje, 
com o avanço global da vacinação 
e a abertura das fronteiras, vamos 
retomar com o que entendemos 
ser o ideal para as análises dos 
jogadores monitorados, além de 
poder voltar a visitá-los nos cen-
tros de treinamento e estreitar 

os laços de colaboração com as 
comissões técnicas dos clubes", 
comentou Juninho Paulista, coor-
denador da Seleção Brasileira.

O técnico Tite acompanha-
rá jogos presencialmente, po-
rém, no Catar. Ele estará ao lado 
de Juninho e do auxiliar César 
Sampaio nas quatro partidas das 
quartas de final da Fifa Arab Cup, 
disputadas entre os dias 10 e 11 
de dezembro.

"Do ponto de vista técnico, 
é uma oportunidade de observar 
oito seleções com possibilidades 
de enfrentamento numa primeira 
fase de grupos da Copa do Mun-
do. São equipes que vêm evoluin-
do e merecem a nossa atenção", 
disse Tite.

Federação escolhe Lewandowski 
como o melhor jogador de 2021

Robert Lewandowski levou 
a melhor sobre Messi e Jorginho 
e, pelo segundo ano seguido, foi 
eleito o melhor jogador do mundo 
pela Federação Internacional de 
História e Estatísticas do Futebol 
(IFFHS). A escolha é uma prévia 
do que pode se repetir na Bola de 
Ouro, da France Football, e no The 
Best, da Fifa.

O centroavante polonês do 
Bayern de Munique iguala o feito 
do também atacante Marco Van 
Basten. O holandês que brilhou 
no Milan levou dois prêmios se-
guidos da IFFHS em 1988 e 89. 
Únicos da história com tal reco-
nhecimento pelo instituto que 

carrega a chancela da Fifa.
Lewandowski já anotou 64 

gols pelo Bayern de Munique em 
2021, sendo artilheiro do clube no 
Campeonato Alemão e também na 
Liga dos Campeões, e surge como 
grande favorito para ganhar a 
Bola de Ouro, que será concedida 
na próxima semana.

Mesmo com campanhas para 
o francês Benzema e alguns apon-
tando que Messi pode ser o esco-
lhido pela France Football, o atual 
momento do polonês, eleito o me-
lhor em 2020, acena com mais um 
triunfo. O brasileiro naturalizado 
italiano Jorginho corre por fora 
após conquistar a Eurocopa com a 

Itália e a Liga dos Campeões com o 
Chelsea.

"Pelo segundo ano conse-
cutivo, Robert Lewandowski é 
coroado como o melhor jogador 
do mundo IFFHS! O artilheiro da 
Polônia e do Bayern conquistou o 
Prêmio 2021 com grande margem 
de vantagem para Lionel Messi e 
Jorginho", informou o IFFHS.

Nenhum brasileiro aparece 
no Top 10, que teve o belga De 
Bruyne em quarto, seguido pelo 
egípcio Salah, o francês Mbappé, 
o português Cristiano Ronaldo, o 
também francês Kanté, o goleiro 
italiano Donnarumma e o norue-
guês Haaland.
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Para cada um dos cinco funcionários vítimas da doença provocada pelo novo coronavírus, foi plantada uma muda de ipê

Cehap homenageia servidores 
que morreram pela covid-19

Para homenagear os cinco ser-
vidores da Companhia Estadual de 
Habitação Popular (Cehap), que 
morreram vítimas do novo corona-
vírus, que provoca a covid-19, a di-
retora-presidente do órgão, Emília 
Correia Lima, promoveu o plantio de 
cinco mudas de ipês. Cada futura ár-
vore, plantada nos jardins da Cehap, 
é identificada com uma placa, que 
registra o nome e a data da morte de 
cada um dos servidores falecidos.

“Para mim, a homenagem foi 
simples e justa. E espero que a co-
vid-19 não leve mais nenhum dos 
nossos funcionários”, ressalta Emília, 
contando que as mudas de ipês (qua-
tro amarelos e um roxo) foram plan-
tadas no último dia 8.

Segundo a chefe de gabinete da 
Cehap, Daniela de Queiroz, a ideia 
foi para que “a gente lembrasse dos 
momentos que tivemos junto de 
nossos companheiros, sempre que 
os ipês começarem a florir”. E ela 
complementa: “Foram pessoas ami-
gas que fizeram parte da história da 

Dentro de um luto coletivo, onde 
multidões lamentam a mesma partida e 
se amparam na mesma dor, surgem várias 
questões que consternam as pessoas e nos 
fazem refletir sobre a necessidade de viver um 
dia de cada vez, valorizar as pequenas coisas 
da vida, se aproximar de quem amamos, dizer 
que amamos, verbalizar o que se sentimos e o 
que o outro representa para nós.

Não fechar os olhos para a dor e 
expressar o sentimento podem aliviar 
e ajudar a elaborar as emoções e os 
sentimentos que estão sendo evidenciados.

É muito válido para nosso equilíbrio 
emocional não deixar para depois. Praticar 
a empatia, o autocuidado e a gratidão por 
estarmos vivos.

Perdas súbitas e inesperadas podem 
nos levar, naturalmente, a desconfortos 
físicos e emocionais. Tristeza profunda, 
dores no peito, sensações de afogamento 
e até a momentos de depressão profunda; 
reações dolorosas que podem surgir e se 
perpetuar quando não exploradas todas as 
etapas do luto.

Estudos demonstram que os estágios 
precisam ser vividos para que a aceitação, 
última etapa do luto, venha coroar a 
necessidade real de seguir a vida.

De continuar trilhando seu caminho, 
mesmo com a memória do outro que se foi. 
É preciso, dessa maneira, compreender a 
morte como um remédio amargo, do qual 
estamos todos sujeitos a tomar um dia.

É inevitável. Apesar de estarmos 
sempre em busca de respostas, as 
interrupções da vida são carregadas por 
angústias, questionamentos e uma mistura 
insana de emoções.

Nesses momentos, lembramos dos 
beijos que não demos. Dos abraços que 
ficaram escondidos. Dos afetos que nunca 
chegamos a retribuir ou expressar. Vem a 
indignação e a culpa velada no inconsciente. 
Pois sempre acreditamos que ainda 
teremos tempo de aparar arestas, de 
aproveitar mais, ou mesmo de viver aquilo 
que postergamos.

Estamos sempre sofrendo por 
antecipação. Aliás, o ser humano vive 

a dor do futuro e esquece do momento 
presente. No entanto, uma lição que deve 
ser aprendida com a importância de se 
vivenciar o luto é que nenhuma morte será 
capaz de apagar a memória de quem vive 
em nós, mesmo que a interrupção seja 
abrupta e precoce.

Enfim, Marília Mendonça se foi, assim 
como tantas outras almas que se desligaram 
por conta de um vírus invisível que nos assolou 
e ainda nos assola nos últimos dois anos.

E o que temos para viver é o hoje. 
Pensar na falta que a vida lhe fará um dia, 
refletir sobre nossa vida agora. Morrer é 
inevitável, mas viver bem é uma arte diária 
que temos o privilégio de saborear.

Portanto, viva hoje amando, dizendo 
o quanto ama, demonstrando afeto, 
favorecendo seus desejos, buscando leveza 
para seus dias e sua alma, se afastando de 
tudo o que lhe traz sensações desagradáveis 
e lhe tira a paz. Isso sim está na sua mão.

Está em seu controle. Basta 
desenvolver o autoconhecimento, 
reconhecer suas forças, fraquezas, elevar 

sua autoestima e compreender o quão 
importante você é para si e para muitos. 
Valorize sua vida e sua história que é única. 
Lembrando sempre que você é o amor da 
vida de alguém.

Portanto, honre a vida e cuide cada 
vez mais de suas relações, valorizando as 
coisas boas que o outro lhe traz. Isso ajuda 
a minimizar a dor da perda e a criar mais 
empatia.

Afinal, episódios como esses mostram o 
quanto a morte pode ridicularizar as nossas 
urgências, revelando nossas fragilidades 
e nos fazer concluir que precisamos amar 
mais e viver um dia de cada vez. Além de 
dar a importância devida aos pequenos 
detalhes, gerando leveza e paz através do 
cultivo de bons hábitos que favoreçam o 
equilíbrio da saúde física e mental.

(Andréa Ladislau é graduada em 
Letras e Administração de Empresas, pós-
graduada em Administração Hospitalar 
e Psicanálise e doutora em Psicanálise 
Contemporânea)

Perdas súbitas e inesperadas – Parte II

399 — Papa Sirício
1696 — Gregório de Matos, 
advogado e poeta barroco brasileiro
1993 — César Guerra-Peixe, compositor brasileiro
1993 — Grande Otelo, ator e músico brasileiro
2012 — Palhaço Trepinha (José Gomes de Sousa), 
ator e palhaço (PB)
2014 — Clemilda, cantora brasileira
2018 — Bernardo Bertolucci, diretor de cinema italiano
2019 — Palhaço Rapadura (Charles Guttenberg), 
humorista (PB)

Mortes na História

Aforismo
“Ao longo da vida adulta, 

me vejo dando passos lentos 
no caminho de olhar para 

a morte como ela é: a única 
certeza que temos na vida.”

(Gi Ismael)
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Breves & Curtas
# Série da Netflix “provoca” fuzilamento I
Um homem teria sido condenado à morte por vender pen 
drives com a série sul-coreana Round 6, da Netflix, para a 
Coreia do Norte. A gigante do streaming não opera no país, 
motivo pelo qual o homem levou a trama de sucesso de 
forma ilegal. As autoridades conseguiram chegar ao rapaz 
depois que sete estudantes foram flagrados assistindo à 
produção, o que o atribuiu à difusão do conteúdo.

# Série da Netflix “provoca” fuzilamento II
O responsável pela venda dos pen drives será executado 

Artigo Andréa Ladislau
sistemas@pr.comuniquese1.com.br

Obituário
Franceildo Matias da Silva (Danda)
23/11/2021 – Aos 36 anos, em Campina 
Grande (PB), em decorrência de um aci-
dente com motocicleta. Estava internado 
desde o dia 17. O acidente havia ocorrido 
em Patos (PB). Deixa viúva e três filhos. 
Foi sepultado no dia 24 no Cemitério Mu-
nicipal de Condado (PB).

Foto: Patosonline

por um pelotão de fuzilamento. Já o estudante que com-
prou um dos dispositivos de armazenamento teria sido 
condenado à prisão perpétua. Os outros seis estudantes 
podem passar cinco anos em trabalhos forçados. Na esco-
la onde Round 6 foi assistido, funcionários e professores 
teriam sido demitidos e seriam realocados para trabalhos 
em “minas remotas”.

# Cabeça reaparece em cemitério depois de 20 anos
A cabeça de uma estátua feita de mármore italiano, depo-
sitada em um cemitério do Canadá, reapareceu após mais 
de 20 anos de um sumiço igualmente misterioso. Apesar 
da alegria dos familiares e administradores do cemitério, 
a questão segue sendo investigada, mas sem muitas espe-
ranças de encontrar os responsáveis.

# Memorial virtual por meio do QR Code
Um cemitério lançou no último dia 23 uma ferramenta 
tecnológica que traz um memorial virtual com a história 
das pessoas em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa 
Catarina. Segundo a administração, o QR Code colocado 
nas lápides servirá ainda para facilitar a localização dos 
visitantes. É possível deixar uma mensagem em áudio 
ou vídeo para os parentes e amigos dos falecidos enter-
rados no cemitério. O QR Code tem um link para dire-
cionar até uma página em que também conta a história 
do falecido.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Cada futura árvore plantada nos jardins da Cehap homenageia um dos servidores mortos

Foto: Evandro Pereira

companhia. No dia em que as mu-
das foram plantadas, todos os cola-
boradores ficaram surpresos com a 
homenagem e se emocionaram. Foi 
uma homenagem sincera. Essa ação 
também nos trouxe um momento 
de esperança para que os demais 
funcionários continuem com saúde 
e construindo a história da compa-
nhia”, destaca Daniela.

O dia 8 deste mês também foi o 
dia em que a Cehap retomou suas ati-
vidades em modo híbrido, realizan-
do, na oportunidade, a homenagem 
para os cinco trabalhadores mortos 
em decorrência da covid-19. O ato 
acabou por sensibilizar aos demais 
funcionários, não só por aqueles 

que perderam a vida, mas também, 
segundo a direção da Cehap, “pela 
perda coletiva causada pela pande-
mia, que só pode ser combatida com 
a vacinação de todos os brasileiros”.

Diante do crescimento da va-
cinação no estado da Paraíba, a 
Cehap voltou a atender o público 
em regime presencial, uma vez que 
todos na companhia já foram imu-
nizados com a vacina contra o vírus 
que causa a doença. A Cehap está 
atendendo ao público de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 13h, e de for-
ma remota das 14hs às 16h. O pré-
dio da Cehap está situado à Avenida 
Hilton Souto Maior, 3059, no bairro 
de Mangabeira I, em João Pessoa.

# Consórcia Lunguinho (em 5 de maio de 2020)

# Leonardo Oliveira Macêdo (em 17 de março de 2021)

# Maria Inez Moura de Lira (em 23 de março de 2021)

# Naíde Alves da Silva (em 12 de maio de 2021)

# Wellington Burity Meira (em 14 de maio de 2021)

Servidores homenageados
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Governo do Estado realiza sorteios mensais com prêmios em dinheiro para consumidores que exigem a nota fiscal

Programa ‘Nota Cidadã’ está 
perto dos 100 mil cadastrados 

O Programa Nota Cidadã, 
que realiza sorteios mensais 
com prêmios em dinheiro 
para quem exige nota fiscal 
com CPF em suas compras no 
comércio do Estado, se apro-
xima, neste mês de novem-
bro, dos 100 mil paraibanos 
cadastrados. Em novembro, 
o número de cidadãos chegou 
a 94.200 inscritos ativos e já 
validados. Como é cadastro 
único, eles estão aptos a con-
correr todos os meses aos R$ 
60 mil em prêmios, basta exi-
gir a nota fiscal nas compras 
com CPF.   

Na semana de Black Fri-
day, os consumidores parai-
banos cadastrados poderão 
aproveitar não apenas os des-
contos promocionais nas lojas 
físicas, mas também exercer a 
cidadania fiscal, exigindo a 
nota fiscal em cada compra 
com CPF para participarem 
do 24º sorteio, que acontece 
no dia 17 de dezembro. Serão 
21 prêmios, sendo 20 deles 
no valor de R$ 2 mil e um prê-
mio especial de R$ 20 mil.

Como se cadastrar
Aqueles que ainda não 

fizeram o cadastro único para 
concorrerem aos 21 prêmios 
que somam R$ 60 mil em di-
nheiro todos os meses, basta 
apenas acessar o link do Nota 
Cidadã https://notacidada.
pb.gov.br/ e preencher os da-
dos. O cadastro exige somente 
o nome completo; o número 
do CPF; a data de nascimento; 
o e-mail, telefone e a criação 
de uma senha. Após o cadas-
tro único, deve-se exigir sem-
pre nos caixas a emissão da 
nota fiscal com o CPF para 
concorrer mensalmente aos 
prêmios em dinheiro.

Conforme dados do Pro-
grama Nota Cidadã, o ranking 
das 10 cidades com maior 
registro de pessoas inscritas 
são: João Pessoa, Campina 
Grande, Cabedelo, Santa Rita, 
Bayeux, Patos, Guarabira, 
Sousa, Cajazeiras e Sapé.

O Programa Nota Cidadã 
já premiou 462 paraibanos, 
que exigiram a nota fiscal e in-

seriram o CPF no ato da com-
pra, com 441 cidadãos que ga-
nharam prêmios de R$ 2 mil 
e 21 deles um prêmio especial 
de R$ 20 mil de 40 cidades pa-
raibanas. Nos últimos 21 me-
ses, R$ 1,380 milhão foi pago 
em prêmios pelo Programa 
Nota Cidadã.

Cidadania fiscal
O Programa Nota Cidadã, 

que é uma iniciativa do Gover-
no da Paraíba, por meio da Se-
cretaria de Estado da Fazenda 
(Sefaz-PB), com apoio dos ór-
gãos como Lotep e a Codata, 
incentiva o contribuinte pa-
raibano a desenvolver o exer-
cício da cidadania fiscal ao 
exigir a nota fiscal e incluir o 
CPF na Nota Fiscal do Consu-
midor Eletrônica (NFC-e) em 
suas compras no comércio do 
Estado da Paraíba para parti-
cipar de sorteios mensais em 
dinheiro e fortalecer o comér-
cio local. 

Médium deixou o presídio para 
cumprir pena em regime do-
miciliar por pertencer ao grupo 
de risco em caso de contágio 
pela covid-19 e, desde então, 
é obrigado a usar tornozeleira 
eletrônica e está proibido de 
manter contato com testemu-
nhas e vítimas

Foto: Agência Brasil

Quatro novas vítimas

João de Deus é condenado a mais 
44 anos de prisão por estupros

A Justiça de Goiás con-
denou o médium João Teixei-
ra de Faria, conhecido como 
João de Deus, a mais 44 anos 
e seis meses de prisão, em 
regime inicial fechado, por 
crimes sexuais contra quatro 
mulheres entre os anos de 
2009 e 2018.

A sentença foi publicada 
ontem, no Diário de Justi-
ça do Estado. O médium foi 
condenado por dois crimes 

de estupro e dois de estupro 
de vulnerável. A denúncia 
acusou ainda crimes contra 
uma quinta vítima, mas João 
de Deus foi absolvido por fal-
ta de provas.

Além da pena, ele deve-
rá pagar indenizações por 
danos morais às mulheres. 
Os valores vão de R$ 20 mil 
a R$ 75 mil. Cabe recurso da 
sentença, que foi decretada 
em primeira instância.

Condenado por abusar 
sexualmente de mulheres 
durante atendimentos espi-
rituais, João de Deus acumu-
la outras três sentenças que 
somam 63 anos e quatro de 
meses de prisão por estupro, 
violação sexual mediante 
fraude e porte ilegal de ar-
mas. O médium nega as acu-
sações de abuso sexual.

Ele ficou preso entre 
dezembro de 2018 e mar-

ço de 2020 no Complexo 
Prisional de Aparecida de 
Goiânia, na Região Metro-
politana da capital, mas dei-
xou o presídio para cumprir 
pena em regime domiciliar 
por pertencer ao grupo de 
risco em caso de contágio 
pela covid-19. Desde en-
tão, é obrigado a usar tor-
nozeleira eletrônica e está 
proibido de manter contato 
com testemunhas e vítimas.

Portugal volta a exigir o uso de máscara
Menos de dois meses 

depois de eliminar a maioria 
das restrições pela covid-19, o 
governo de Portugal recuou e 
decidiu, ontem, reimpor uma 
série de medidas para conter o 
aumento de infecções no país - 
seguindo a tendência do conti-
nente europeu.

A partir de 1º de dezem-
bro, o uso de máscara será 
novamente obrigatório em es-
paços fechados. Também será 
exigida a apresentação de um 
certificado digital comprovan-

do a vacinação ou recuperação 
da covid-19 para a entrada em 
restaurantes, cinemas e hotéis, 
e mesmo as pessoas vacinadas 
precisarão de um teste negati-
vo para visitar hospitais, lares 
de idosos, eventos esportivos, 
bares e discotecas.

Além disso, todos os passa-
geiros que entrarem no país por 
via aérea terão que apresentar 
testes negativos de covid-19, 
mesmo aqueles que já tenham 
sido imunizados. As sanções a 
companhias aéreas que deixam 
entrar pessoas a bordo sem o 
teste também serão endureci-

das, com multa de 20 mil euros 
(R$ 124.750,00) por passageiro 
ou até mesmo a suspensão da 
licença de voo de um passageiro 
em território nacional.

Para cumprir a medida, o 
governo disse que irá reforçar 
os controles nos aeroportos e 
utilizará empresas de seguran-
ça privada para verificar siste-
maticamente se todos os pas-
sageiros cumprem as regras. 
Atualmente, o procedimento é 
feito de forma aleatória.

Com uma taxa de vacina-
ção de 86%, Portugal começou 
a levantar as restrições há cerca 

de dois meses. Porém, o recente 
aumento no número de casos 
de covid-19, obrigou o governo 
a agir, segundo o primeiro-mi-
nistro António Costa.

Apesar da reimposição das 
restrições, contudo, Costa afir-
mou que o avanço da pandemia 
no país não segue o mesmo rit-
mo da escala de casos vista em 
outras partes da Europa.

Oficialmente, 3.150 novos 
casos foram registrados no país 
ontem, com 691 pessoas hos-
pitalizadas, 103 delas em uni-
dades de cuidados intensivos, 
e 15 óbitos. O patamar é muito 

superior ao registrado no co-
meço de novembro, quando 
mais de 500 novos casos eram 
registrados por dia, o número 
de hospitalizados era pouco 
superior a 360 pessoas - com 
60 em cuidados intensivos - e 
cinco mortes. Desde o começo 
da pandemia, 18.400 pessoas 
morreram pela doença em Por-
tugal.

"Temos que estar perma-
nentemente atentos e acompa-
nhar a evolução da situação, e 
buscar antecipá-la quando for 
possível para controlar a pan-
demia", disse Costa.

Agência Estado  

24o sorteio do Nota 
Cidadã ocorre no dia 17 
de dezembro, com 21 
prêmios, sendo 20 no 
valor de R$ 2 mil e 
um prêmio especial 

de R$ 20 mil

O Departamento Es-
tadual de Trânsito da 
Paraíba (Detran-PB), em 
cumprimento a ofício 
da Secretaria Nacional 
de Trânsito (Senatran), 
divulgou, ontem, algu-
mas marcas e modelos 
de reboques que estão 
bloqueados no sistema 
de Registro Nacional de 
Veículos Automotores 
(Renavam). A delibera-
ção é em nível nacional, 
em virtude de ação judi-
cial instaurada para apu-
rar irregularidades por 
empresas terceirizadas. 

Medida cautelar
Segundo o ofício nº 

1880/2021/Senatran, 
em atenção a uma medi-
da cautelar expedida por 
vara criminal da Comar-
ca de Araxá, em Minas 
Gerais, os Certificados 
de Adequação à Legis-
lação de Trânsito (CAT) 
de alguns modelos de 
reboques encontram-se 
suspensos, em decorrên-
cia “de processo crimi-
nal instaurado para apu-
rar a emissão de Notas 
Fiscais a veículos que 
não foram devidamente 
homologados pelo De-
natran, fazendo uso de 
CAT emitidos em favor 
de empresas terceiras 
homologadas”.

Detran divulga modelos de reboques 
bloqueados no sistema do Renavam

O Detran-PB cumpre ofício da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran)

Foto: Marcos Russo



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00029/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, torna público para conhecimento dos interessados a RE-

VOGAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS nº 00029/2021, cujo objeto da licitação: Pavimentação e 
adequação de estradas vicinais com construção de passagens molhadas e adequação de estradas 
vicinais, no município de Aguiar-PB, LOTE 01 – PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, atendendo ao Contrato de Repasse nº 903905/2020/
MAPA/CAIXA, GIGOV/JP nº 6478/2021, OPERAÇÃO nº 1072524-47 e LOTE 02 – ADEQUAÇÃO 
DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA, NO MUNICÍPIO 
DE AGUIAR-PB, atendendo ao Contrato de Repasse nº 908660/2020/MDR/CAIXA, GIGOV/JP nº 
6470/2021, OPERAÇÃO nº 1074570-36, com fundamento no art. 49 da Lei nº 8.666/93. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço na Rua Irineu Lacerda, s/
nº, Centro - Aguiar-PB, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180  
ou cpl@aguiar.pb.gov.br. 

Aguiar-PB, 25 de Novembro de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE REVOGAÇÃO
DISPENSA Nº 00003/2021

A Prefeitura Municipal de Aguiar, torna público para conhecimento dos interessados a REVOGA-
ÇÃO da DISPENSA nº 00003/2021, cujo objeto da licitação: Contratação de empresa para elaboração 
de projeto de engenharia do Açude Abóbora neste município. Demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB, no 
horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180 ou cpl@aguiar.pb.gov.br. 

Aguiar-PB, 25 de Novembro de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
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: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINÁSIO ALÍPIO BEZERRA 
DE MELO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - R$ 461.712,56.

Alagoa Nova - PB, 25 de Novembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00002/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINÁSIO 
ALÍPIO BEZERRA DE MELO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 25/03/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00214/2021 - 25.11.21 - CONSTRUTORA EDFFICAR 
EIRELI - R$ 461.712,56.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00051/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00051/2021, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM, TIPO 
PASSEIO E UTILITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E SAÚDE.  DATA DA ABERTURA: 09 de DEZEMBRO DE 2021, ÀS 08H00MIN (HO-
RÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB, 25 de Novembro de 2021.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO

TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2020
CONTRATO Nº 00095/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE 
MANOEL PEREIRA, CR 1055917-74/2018 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-
-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 00004/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade 
a execução do objeto contratado - prorrogação de prazo. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00095/2020 - MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA - 3º Aditivo - prorroga o prazo por mais 90 dias, com nova vigência até 31/01/2022. 
ASSINATURA: 26.10.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: Contratação de empresa do Ramo Pertinente, para execução dos serviços de re-

vitalização das Avenidas Olivio Maroja (Leste/Oeste), José Rosas e Prefeito Benjamin Rosas de 
Vasconcelos, localizadas no Centro de Araçagi–PB. LICITANTES HABILITADOS: 1001 SERVICOS 
ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; MSM CONSTRU-
COES E REFORMAS EIRELI; SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA; SERRA CONS-
TRUCOES E SERVICOS EIRELI. . LICITANTES INABILITADOS: CATAO BONGIOVI COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI; GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 06/12/2021, às 14:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 25 de Novembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00028/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.comprasnet.
gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MOTOCI-
CLETAS 0 (ZERO) KM, PARAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 de 
Dezembro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. 
Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.comprasnet.gov.br. 

Assunção - PB, 25 de Novembro de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00029/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.comprasnet.
gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Veículo 
leve zero quilômetro 2021/2022 para atender a demanda da Secretaria de Municipal de Educação 
conforme especificações constantes no Anexo I Termo de Referência. Abertura da sessão pública: 
14:00 horas do dia 08 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma 
sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: 
www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.comprasnet.gov.br. 

Assunção - PB, 25 de Novembro de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RELATÓRIO DA REUNIÃO DE HABILITAÇÃO

DE SEGUNDO COLOCADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 0053-2021

A Prefeitura Municipal de Belém-PB, através do Pregoeiro, torna público que em face da desistên-
cia da primeira colocada no Pregão Presencial n° 0053-2021, referente ao item (2), foi dada a devida 
publicidade ao licitante remanescente convocado através de publicação através do Diário do Muni-
cípio 23/11/2021, Diário Oficial do Estado - 24/11/2021 Jornal a União 24/11/2021; A Representante 
da Empresa interessada: PHYSIO&VIDA – CENTRO MÉDICO LTDA - CNPJ: 08.906.165/0001-39 
compareceu ao setor de licitações ás 10h30min horas do dia 25/11/2021, foi aberta a habilitação da 
proponente os quais tiveram seus conteúdos rubricados pelos presentes, a proponente foi declarada 
habilitada e concordou em manter o valor unitário dado no último lance, R$ 2.500,00.   

LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃODE 01 (UM) APARELHO 
ELETROCARDIÓGRAFO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Abertura 
da sessão pública: 08:00 horas do dia 10 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 08:30 
horas do dia 10 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 11:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.
belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Belém - PB, 25 de Novembro de 2021
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS, INSUMOS E 
MATERIAL VETERINÁRIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMÉRCIO DE RAÇÕES E 
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ALCINDO LTDA - R$ 420.099,25.

Bom Jesus - PB, 25 de Novembro de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 
IMPLEMENTOS, INSUMOS E MATERIAL VETERINÁRIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Bom Jesus. VIGÊNCIA: até 25/11/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Jesus e: CT Nº 00098/2021 - 25.11.21 - COMÉRCIO 
DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ALCINDO LTDA - R$ 420.099,25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃ
EXTRATO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2021
A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Conceição/PB, torna público para conhe-

cimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 00006/2021 
o Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação da referida licitação, que tem como 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO 
DO CENTRO DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. Feitas as considerações 
pela Comissão, chegou ao seguinte resultado: licitantes considerados habilitados por atender as 
exigências do edital: WP – JW CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 30.317.693/0001-02. Licitantes 
inabilitados por não atender as exigências do edital: COVALE CONTRUÇÕES DO VALE, CNPJ Nº 
11.170.603/0001-58, por descumprir o item 8.4.3 do edital; CONSTRUTORA APODI EIRELI, CNPJ 
Nº 17.620.703/0001-15, por descumprir o item 8.4.3 do edital; ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 17.560.794/0001-40, por descumprir o item 8.4.3 do edital e UG 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 09.117.897/0001-02, por descumprir o item 8.4.3 do 
edital. A Comissão comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. Mais 
informações poderão ser obtidas no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Conceição 
(http://conceicao.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes) ou por e-mail (licitacao@conceicao.
pb.gov.br) ou pessoalmente perante a Comissão, situado na Rua Capitão João Miguel - Centro 
Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, no horário 08h00min as 12h00min dos 
dias úteis, a partir da publicação deste aviso.

Conceição, 25 de novembro de 2021.
FRANCISCO EDIVAN CIRILO VIEIRA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Tomada de Preço N° 0004/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa visando à coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de resíduos de podação, 
varrição manual de ruas, avenidas, praças e becos pavimentados, capinagem e corte de arvores, 
inclusive carga e descarga, pintura a cal em meio-fio de ruas, lavagem e desinfecção de vias, pátios 
de feiras-livres e mercado público, na zona urbana e distritos do município de Conceição - PB; AD-
JUDICO o seu objeto a: ECCAL CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 03.701.169/0001-67 - Valor de R$: 
1.464.115,11 (Um milhão quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e quinze reais e onze centavos).

Conceição - PB, 25 de Novembro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Tomada de Preço N° 0004/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
visando à coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de resíduos de podação, varrição 
manual de ruas, avenidas, praças e becos pavimentados, capinagem e corte de arvores, inclusive 
carga e descarga, pintura a cal em meio-fio de ruas, lavagem e desinfecção de vias, pátios de feiras-
-livres e mercado público, na zona urbana e distritos do município de Conceição - PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ECCAL CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 
03.701.169/0001-67 - Valor de R$: 1.464.115,11 (Um milhão quatrocentos e sessenta e quatro mil, 
cento e quinze reais e onze centavos).

Conceição - PB, 25 de Novembro de 2021
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços 00004/2021. OBJETO: Contratação de empresa visando à coleta 

e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de resíduos de podação, varrição manual de ruas, 
avenidas, praças e becos pavimentados, capinagem e corte de arvores, inclusive carga e descarga, 
pintura a cal em meio-fio de ruas, lavagem e desinfecção de vias, pátios de feiras-livres e mercado 
público, na zona urbana e distritos do município de Conceição - PB. CONVOCAÇÃO: Convocamos 
a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: ECCAL CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 03.701.169/0001-67 - Valor 
de R$: 1.464.115,11 (Um milhão quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e quinze reais e onze 
centavos). INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Concei-
ção - PB, no horário 08h00min as 12h00min dos dias úteis. E-mail: licitação@conceicao.pb.gov.br.

Conceição - PB, 25 de Novembro de 2021
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2021
A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Conceição/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 
00007/2021 o Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação da referida licitação, que 
tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE OBRA 
DO TIPO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. Feitas as 
considerações pela Comissão, chegou ao seguinte resultado: licitantes considerados habilitados por 
atender as exigências do edital: DEL – ENGEHARIA EIREL, CNPJ Nº 17.415.942/000-33, WP – JW 
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 30.317.693/0001-02 e MOTIVA – CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS EIRELI, CNPJ Nº 31.381.604/0001-59. Licitantes inabilitados por não atender as exigências 
do edital: ELP – CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ Nº 33.310.406/0001-20, por 
descumprir os itens 8.3.3, 8.4.1, 8.4.3 e ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 
CNPJ Nº 17.560.794/0001-40, por descumprir o item 8.3.3 do edital. A Comissão comunica que fica 
aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. Mais informações poderão ser obtidas no 
Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Conceição (http://conceicao.pb.gov.br/acesso-
-a-informacao/licitacoes) ou por e-mail (licitacao@conceicao.pb.gov.br) ou pessoalmente perante a 
Comissão, situado na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - 
Conceição - PB, no horário 08h00min as 12h00min dos dias úteis, a partir da publicação deste aviso.

Conceição, 25 de novembro de 2021.
FRANCISCO EDIVAN CIRILO VIEIRA

Presidente 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT DE IMUNOCROMATO-
GRAFIA PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE ANTÍGENOS DE SARS–CoV–2, EM 
AMOSTRAS DE SWAB DE NASOFARINGE. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 09 
de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.
conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 25 de Novembro de 2021.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2021, que objetiva: Sistema de Registro 
de Preços para eventual Aquisição de Medicamentos destinados aos pacientes da Rede Municipal 
de Saúde de Conde/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 341.468,80; CIR??RGICA 
MONTEBELLO LTDA - R$ 91.510,60; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 30.060,50; DROGA-
FONTE LTDA - R$ 231.511,28; EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 8.100,00; EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 8.050,20; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU-
TICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 4.147,20; INOVAMED HOSPITALAR LTDA - R$ 
192.848,50; JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 28.380,00; MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - R$ 12.800,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPOR-
TACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 73.617,30; NORDESTE HOSPITALAR 
EIRELI - R$ 191.702,00; PHARMAPLUS LTDA - R$ 15.250,00; PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 3.359,40; STOCK MED PRODUTOS M??DICO– HOSPITALARES 
LTDA - R$ 5.100,00; TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI – ME 
- R$ 6.960,00.Conde - PB, 25 de Outubro de 2021. VANESSA MEIRA CINTRA - Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
DE TRANSPORTE SANITÁRIO (COM ACESSIBILIDADE – 01 CADEIRANTE; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: FIORI VEICOLO S.A - R$ 275.000,00.

Conde - PB, 16 de Novembro de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MICROÔNIBUS URBANO DE TRANSPORTE SANITÁRIO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - R$ 370.000,00.

Conde - PB, 16 de Novembro de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO (COM ACESSIBILIDA-
DE – 01 CADEIRANTE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2021. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CONDE/PB – 21.60.10.122.0034.1102 – ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.01 – EQUIPA-
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00051/2021 - 17.11.21 
- FIORI VEICOLO S.A - R$ 275.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Medicamentos destinados 
aos pacientes da Rede Municipal de Saúde de Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00005/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.2053/ 21.60.10.301.0034.2085/ 
21.60.10.302.0034.2087/ 21.60.10.122.0034.2070/ 21.60.10.302.0034.2055 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00035/2021 - 
28.10.21 - ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 170.734,40; CT 
Nº 00036/2021 - 28.10.21 - NORDESTE HOSPITALAR EIRELI - R$ 95.851,00; CT Nº 00037/2021 
- 28.10.21 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 15.250,00; CT Nº 00038/2021 - 28.10.21 - STOCK MED 
PRODUTOS M??DICO- HOSPITALARES LTDA - R$ 5.100,00; CT Nº 00039/2021 - 28.10.21 - TOP 
NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME - R$ 6.960,00; CT Nº 
00040/2021 - 28.10.21 - PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 3.359,40; 
CT Nº 00041/2021 - 28.10.21 - DROGAFONTE LTDA - R$ 115.775,64; CT Nº 00042/2021 - 28.10.21 
- CIR??RGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 45.755,30; CT Nº 00043/2021 - 28.10.21 - CIRUFARMA 
COMERCIAL LTDA - R$ 15.030,25; CT Nº 00044/2021 - 28.10.21 - INOVAMED HOSPITALAR 
LTDA - R$ 96.424,25; CT Nº 00045/2021 - 28.10.21 - JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 28.380,00; 
CT Nº 00047/2021 - 28.10.21 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 36.808,65; CT Nº 00048/2021 - 28.10.21 - FARMAGUEDES CO-
MERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 4.147,20; 
CT Nº 00049/2021 - 28.10.21 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 8.050,20; CT Nº 00050/2021 - 28.10.21 - EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 8.100,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS URBANO DE TRANSPORTE SANITÁRIO DESTINA-

DO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00011/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS 
E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.1102 
– ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Munici-
pal de Saúde de Conde e: CT Nº 00052/2021 - 17.11.21 - AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS 
EIRELI - R$ 370.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DA 2ª IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através de seu Pregoeiro (nos termos da legislação pertinente), 

tornar público para conhecimento dos interessados, que foi protocolada no dia 22/11/2021 uma 
impugnação através do endereço (coremascpl.recurso@gmail.com) pela licitante Konica Minolta 
Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ: 71.256.283/0001-85, contra 
o edital do Pregão Presencial Nº 030/2021. Download da impugnação: www.coremas.pb.gov.br/
licitacoes ou Rua Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: Coremas/PB (horário de 
expediente da CPL é das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Ainda informamos que 
fica suspensa por tempo indeterminado a sessão pública marcada para as 11h:00min (onze horas) 
do dia 29/11/2021, sem mais para o momento.

Coremas-PB, 23 de novembro de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

AVISO DA 3ª IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através de seu Pregoeiro (nos termos da legislação pertinente), 
tornar público para conhecimento dos interessados, que foi protocolada no dia 23/11/2021 uma 
impugnação através do endereço (coremascpl.recurso@gmail.com) pela licitante Konica Minolta 
Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ: 71.256.283/0001-85, contra 
o edital do Pregão Presencial Nº 030/2021. Download da impugnação: www.coremas.pb.gov.br/
licitacoes ou Rua Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: Coremas/PB (horário de 
expediente da CPL é das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Ainda informamos que 
fica suspensa por tempo indeterminado a sessão pública marcada para as 11h:00min (onze horas) 
do dia 29/11/2021, sem mais para o momento.

Coremas-PB, 24 de novembro de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que reali-

zará a Tomada de Preços Nº 006/2021 (Processo Administrativo nº 140/2021). Vejamos a seguir: 
Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de pavimenta-
ção em paralelepípedo das seguintes ruas: Luziano Gelisson de Souza Lucena, José Pereira de 
Almeida, Leocádia Mariano de Araújo, Rua Virgulino da Silva - trecho a partir do final do asfalto, 
no município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos. Fonte de Recursos: 
Contrato de repasse 107.0839-05/2020-CAIXA e Próprio (Diversos) do Município). Repartição/
setor interessado: Secretaria Municipal de Urbanismo. Data prevista para realização da sessão 
publicação: 14/12/2021. Horário prevista para início da sessão publicação: 08h:00min (Oito horas). 
Local previsto para realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes (proposta 
e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Bairro: Centro, CEP: 58770-000, Cidade: Coremas/
PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.coremas.pb.gov.br ou Rua 
Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: Coremas/PB (horário de expediente da CPL 
é das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). 

Coremas-PB, 24 de novembro de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 007/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que realizará 

a Tomada de Preços Nº 007/2021 (Processo Administrativo nº 175/2021). Vejamos a seguir: Objeto: 
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de pavimentação em pa-
ralelepípedo 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). Repartição/setor interessado: Secretaria Municipal de Urbanismo. 
Data prevista para realização da sessão publicação: 13/12/2021. Horário prevista para início da 
sessão publicação: 08h:00min (Oito horas). Local previsto para realizada a sessão pública e rece-
bimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Bairro: 
Centro, CEP: 58770-000, Cidade: Coremas/PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download 
do edital: www.coremas.pb.gov.br ou Rua Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: 
Coremas/PB (horário de expediente da CPL é das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). 

Coremas-PB, 24 de novembro de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 452/2021
“REPUBLICADO POR INCORREÇÃO”
Tomada de Preços Nº 005/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratante: Jhona-

tan Andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48. Objeto: Prestar serviços de engenharia 
na Reforma da Escola Municipal Antônia Maria da Conceição, localizada sede do município de 
Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Valor total contratado: R$ 98.619,13 
(noventa e oito mil, seiscentos e dezenove reais e treze centavos). Vigência para conclusão dos 
Serviços: Em até 03 (Três) meses, contado a partir da emissão da ordem de serviços. Vigência do 
contrato: Até 30/06/2022. Fonte de recurso: Próprios do Município de Coremas (Diversos Ordinários). 
Dotação: 02.04 - Secretaria Municipal de Educação, 12 361 3009 1003 Construção, Ampliação e 
Reconstrução de Unidades Escolares no Município, Fonte: 111.0000 Receitas de Impostos e de 
Transferência de Impostos – Educação, Fonte: 113.0000 Transferências do FUNDEB 40%, Fonte: 
115.0000 Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União, Fichas Nº 240/241/242, 
44.90.51 00 001 - Obras e Instalações, conforme QDD/2021. Partes ass.: Irani Alexandrino da Silva 
(Pela contratante) e Sr. Jhonatan Andrade da Silva (Pela contratada). 

Coremas-PB, 16 de novembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO

DE ADITIVO
OBJETO: Aquisição parcelada de Materiais de Construção para Manutenção de Bens Imóveis 

para atender à demanda da Secretaria de Obras deste Municipio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00006/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00076/2021 - Magna Laercia 
Bezerra Rodrigues - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 70.044,22. ASSINATURA: 27.10.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO

DE ADITIVO
OBJETO: Registro de Preços visando futuras e eventuais Aquisições de material médico hospita-

lar para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Esperança, Hospital Municipal, 
SAMU, unidade de fisioterapia e Unidades Básicas de Saúde vinculadas. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00005/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00109/2021 - Imperio 
Bandeiras Eireli - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 2.743,50. ASSINATURA: 27.10.21

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00059/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00059/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO LUBRIFICADO MASCULINO Nº12 PARA ATEN-
DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/
PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TECNOCENTER 
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 06.948.769/0001-12. Valor: R$ 5.625,00 
(CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

Guarabira - PB, 25 de novembro de 2021.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00043/2021
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 DV00043/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada em locação de serviços de sistema de so-
norização, Iluminação, Palcos, Geradores de energia 180 kva, para a tradicional festas de Nossa 
Senhora da Conceição neste município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA - R$ 16.520,00.

Gurinhém - PB, 18 de Novembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00044/2021
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 DV00044/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para realização dos trabalhos de inventário 
patrimonial/tombamento de todos os bens móveis, pertencentes a esta edilidade; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ITS SERVICOS DE CONTROLE 
PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA - R$ 17.000,00.

Gurinhém - PB, 16 de Novembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00045/2021
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 DV00045/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO PARA OS EN-
FEITES NATALINO NO MÊS DE DEZMEBRO DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 - R$ 17.000,00.

Gurinhém - PB, 25 de Novembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de serviços de sistema de 
sonorização, Iluminação, Palcos, Geradores de energia 180 kva, para a tradicional festas de 
Nossa Senhora da Conceição neste município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00043/2021. DOTAÇÃO: 02100.13.813.0008.2027 – PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 
E ARTISTICOS – 3.3.90.36.99.00 OUTROS SERVICOS – 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HO-
MENAGENS – 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS–P.JURIDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém 
e: CT Nº 00121/2021 - 19.11.21 - JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA - R$ 16.520,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização dos trabalhos de inventário 

patrimonial/tombamento de todos os bens móveis, pertencentes a esta edilidade. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00044/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Gurinhém:.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Gurinhém e: CT Nº 00123/2021 - 19.11.21 - ITS SERVICOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E 
EDUCACIONAL LTDA - R$ 17.000,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO PARA OS 
ENFEITES NATALINO NO MÊS DE DEZMEBRO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00045/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 
02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE 02.05 SECRETARIA DE SAUDE 
02.06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ? FMS 02.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 02.09 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00124/2021 - 25.11.21 - CRISTINO JOSE 
GOMES 03285729422 - R$ 17.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00013/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
00013/2021, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa especializada em serviços 
de engenharia para reforma da escola municipal Ceci Badú 2, localizada no município de Ibiara, 
cuja abertura será no dia 13.12.2021 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, na sala de 
licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. O 
edital encontra-se no portal do município no endereço, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara - PB, 25 de Novembro de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITÓ

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Presidente da CPL e Equipe de Apoio, vem por 

meio deste tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de Pro-
posta de Preços da Tomada de Preços nº 00012/2021, com o seu objeto a contratação de serviços 
especializados na saúde, conforme especificação do edital. A empresa FABIANA PRAXEDES, ca-
dastrada no CNPJ nº 42.516.038/0001-61, vencedora do item 03 com o valor mensal de R$ 2.700,00 
(dois mil e setecentos reais), e com o valor global de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), e 
a empresa SEMO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, cadastrada 
no CNPJ nº 29.219.299/0001-51, vencedora do item 01 com o valor mensal de R$ 2.200,00 (dois 
mil e duzentos reais), e com o valor global de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), e 
vencedora também do item 02 com o valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), e 
com o valor global de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Ibiara - PB, 25 de Novembro de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA          
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.023/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 2021/067112

CHAVE CGM: E688-0EQC-S8FD-6EXW
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da Concorrência 
Pública Nº 07.023/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia 
para Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem 
Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua Pedro Nar-
ciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e Rua Luiz Burity) e (Bairro Cid. Universitária: Rua 
Prof. Lianza) - Lote 22. Da análise das propostas de preços oferecida pela parte interessada e na 
forma de toda fundamentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou 
CLASSIFICADAS as empresas 1ª) FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  - CNPJ Nº 
04.023.803/0001-12, com o valor global ofertado de R$ 1.291.003,63; 2ª) ANTUNES ENGENHARIA 
EIRELI-ME - CNPJ Nº 22.455.563/0001-07, com o valor ofertado de R$ 1.307.930,46; 3ª) KANOVA 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 11.306.141/0001-53, com o valor global ofertado 
de R$ 1.364.212,68; 4ª) BR SANEAMENTO LTDA - CNPJ Nº 34.356.435/0001-95, com o valor global 
ofertado de R$ 1.643.460,80; 5ª) CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA 
- CNPJ Nº 04.023.803/0001-12, com o valor global ofertado de R$ 1.644.121,13. Em cumprimento 
aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor 
recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser 
processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do 
Processo nº 2021/067112, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta 
decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 25 de novembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAVE CGM: T4P1-VT5G-VDXK-UWVQ
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09041/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/09909
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 909873
OBJETO: Registro de preço para futura aquisição de telas mosqueteiras com instalação, e veda 

portas, na finalidade de inibir a entrada de insetos nas áreas de alimentação das escolas e CREIS 
(Centro De Referência Infantil).

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Subs-
tituta, torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública 
ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do 
site www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 25/11/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 09/12/2021, às 08h30 e disputa às 08h45. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites 
www.licitacoes-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 25 de 
novembro de 2021.

João Pessoa, 24 de novembro de 2021.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira Substituta CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 04.066/2021
CHAVE CGM Nº. C02Y-RPJE-V0MD-PETO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRO DE APOIO AO TURISMO 

(CAT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SE-
TUR, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/063247.
Data da sessão: 10/12/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 25 de Novembro de 2021.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2021, que objetiva: Reforma 
da Escola Padre Cícero; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - R$ 317.582,45.

Juazeirinho - PB, 25 de Novembro de 2021
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Reforma da Escola Padre Cícero. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 

00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.060 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO – 02.060.12.361.0004.1007 – CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE 
ENSINO FUNDAMENTAL – 4490.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 25/05/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 00108/2021 - 25.11.21 - 
D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - R$ 317.582,45.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00002/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLAR TIPO B. LICITANTE HABILITADO: FC – 
FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA. LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA 
APODI EIRELI (Itens 8.2.12, 8.2.13 e 8.3.1); SANTA JULIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA 
LTDA (Itens 8.2.1, 8.2.5 e 8.2.12). Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no dia 09/12/2021, às 15:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Balduino 
Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: www.licitajuncodoserido1@gmail.com. 

Junco do Seridó - PB, 25 de Novembro de 2021
THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00005/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para o fornecimento de carteiras escolares (CJA–03; CJA–04; CJA–06) e conjuntos professor 
(CJP–01) destinados à Rede Municipal de Ensino; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: BRASFLEX IND??STRIA E COM??RCIO LTDA - R$ 364.110,00.

Lagoa de Dentro - PB, 16 de Novembro de 2021
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00018/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2021, que objetiva: Contratação de pessoa(s) 
física(s) ou jurídica(s) para locação de veículos, com motorista, para atender as necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: GIVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA - R$ 22.200,00; JEFERSON DO 
VALE RAMOS DA SILVA - R$ 22.200,00; JOSE JUNIO DE OLIVEIRA SILVA - R$ 19.200,00; JOSE 
NILTON DO NASCIMENTO SOARES - R$ 35.400,00; NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - R$ 
22.200,00; SEVERINA ALVES DE LIMA - R$ 9.600,00.

Lagoa de Dentro - PB, 17 de novembro de 2021
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de carteiras escolares (CJA–03; CJA–04; 

CJA–06) e conjuntos professor (CJP–01) destinados à Rede Municipal de Ensino. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa 
de Dentro e FNDE: 02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0403 1005 Aquisição de Vei-
culo, Equipamento e Mat. Permanente p Educação 12 361 0403 2012 Manut das Ativ do Ensino 
Fundamental 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 
00131/2021 - 16.11.21 - BRASFLEX IND??STRIA E COM??RCIO LTDA - R$ 364.110,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de pessoa(s) física(s) ou jurídica(s) para locação de veículos, com 
motorista, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Lagoa de Dentro: 02.100 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO – 10 301 0083 
2032 Manut do Fundo Munic de Saúde 000180 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física 000181 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10 301 0083 2029 Coord 
das Ativ do Prog Saúde na Família 000162 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física 000163 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. ESSAS DOTAÇÕES 
PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES. VIGÊNCIA: até 17/11/2022. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 00124/2021 - 17.11.21 - GIVONALDO BARBOSA DE 
OLIVEIRA - R$ 22.200,00; CT Nº 00125/2021 - 17.11.21 - JEFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA 
- R$ 22.200,00; CT Nº 00126/2021 - 17.11.21 - JOSE JUNIO DE OLIVEIRA SILVA - R$ 19.200,00; 
CT Nº 00127/2021 - 17.11.21 - JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES - R$ 35.400,00; CT Nº 
00128/2021 - 17.11.21 - NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - R$ 22.200,00; CT Nº 00129/2021 
- 17.11.21 - SEVERINA ALVES DE LIMA - R$ 9.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

FASE DE HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de lagoa Seca - PB, nomeado 
pela Portaria Nº 020/2021, TORNA PUBLICO, para fins de efeitos no disposto no § 3º do Atr. 109 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações que as empresas ENGEPLAN CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES E A EMPRESA NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI, interpuseram recurso administrativo 
contra o julgamento de habilitação da Concorrência nº 00001/2021, ficando as demais licitantes, 
devidamente intimadas, para, querendo no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR 
AS CONTRA RAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do Art. 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados da forma do Art. 110 do mesmo diploma legal, a 
partir da presente publicação, ficando aos autos dos recursos e do procedimento licitatório com 
vista franqueada aos interessados.

Lagoa Seca - PB, 25 de Novembro de 2021.
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00041/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00041/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (VEÍCULOS 0 KM E OUTROS) PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA Nº: 
11264.183000/1210–02 – MS E RECURSOS PRÓPRIOS; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: CMED DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 24.500,00; DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 33.980,00; FIORI VEICOLO S.A - R$ 178.100,00; 
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 528,00; OFFICE 
DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - R$ 8.666,10.

Lagoa Seca - PB, 23 de Novembro de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (VEÍCULOS 0 KM 

E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 
CONFORME PROPOSTA Nº: 11264.183000/1210–02 – MS E RECURSOS PRÓPRIOS. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00041/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS 
PRÓPRIOS / FEDERAIS. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT 
Nº 00326/2021 - 25.11.21 até 24.11.22 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA - R$ 528,00; CT Nº 00327/2021 - 25.11.21 até 25.11.22 - OFFICE DO BRASIL 
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - R$ 8.666,10; CT Nº 00328/2021 - 25.11.21 até 25.11.22 
- CMED DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 24.500,00; CT Nº 00329/2021 - 25.11.21 até 25.11.22 - FIORI 
VEICOLO S.A - R$ 178.100,00; CT Nº 00330/2021 - 25.11.21 até 25.11.22 - DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 33.980,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM, TIPO UTILITÁRIOS PARA ATENDER AS NE-

CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00042/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS. 
VIGÊNCIA: até 24/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT 
Nº 00331/2021 - 25.11.21 - FIORI VEICOLO S.A - R$ 682.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (RES-
SONÂNCIA MAGNETICA E OUTROS). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00043/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 24/11/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00332/2021 - 25.11.21 - 
GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI - R$ 616.080,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 
EM GERAL NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para 
adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 
00091/2021 - Auto Car Comercio de Pecas e Serviços Automotivos Ltda - CNPJ: 14.232.777/0001-
96 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 14.062,50. CT Nº 00093/2021 - Ideal Pneus Pecas e Serviços 
Ltda - ME - CNPJ: 17.711.924/0001-07 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 7.825,00. CT Nº 00094/2021 
- J Paulo Goncalves Santos Mecânica - CNPJ: 10.231.633/0001-64 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 
27.825,00. ASSINATURA: 05.11.21.

FÁBIO RAMALHO DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
Nº 001/2021

O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 001/2021, que obje-
tiva: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de engenharia na Pavimentação 
em paralelepípedo de 04 (Quatro) vias urbanas (Rua Helena Barbosa da Silva, Rua Erotildes Maria 
de Brito, Rua Severina Josefa da Conceição, Rua Otacílio Nunes da Nóbrega) todas localizadas na 
Zona Urbana de Livramento-PB, conforme planilha orçamentária de custo; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 1º 
Lugar: Gamarra Const.-EPP, CNPJ: 26.420.889/0001-50, com valor total de R$ 299.899,70; 2º 
Lugar: Torre Const. Eireli, CNPJ: 29.050.310/0001-00, com valor total de R$ 323.969,71; 3º Lugar: 
A F Eng. Eireli, CNPJ: 07.242.420/0001-23, com valor total de R$ 346.426,09; 4º Lugar: Covale 
Eireli, CNPJ: 11.170.603/0001-58, com valor total de R$ 354.529,17. Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 25 de novembro de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
Nº 002/2021

O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 002/2021, que 
objetiva: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de engenharia na construção 
de 01 (uma) Passagem Molhada para adequação de estrada vicinal (Lado esquerdo de 30,08m, 
Centro de 22,25m, Lado direito de 25,52m), localizada no Sítio Arius de Livramento-PB; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): 1º Lugar: Torre Const. Eireli, CNPJ: 29.050.310/0001-00, com valor total de R$ 
191.469,02; 2º Lugar: Covale Eireli, CNPJ: 11.170.603/0001-58, com valor total de R$ 198.289,52. 
Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 25 de novembro de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
Nº 003/2021

O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 003/2021, que obje-
tiva: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de engenharia na Pavimentação 
em paralelepípedo de 03 (Três) vias urbanas (Rua José Estevão Maranhão - Estaca 0 a 8+10m, 
Rua José Estevão Maranhão - Estaca 8+10m a 16+2,76m, Rua José Estevão Maranhão - Estaca 
16+2,76m a 18+11,69m) todas localizadas na Zona Urbana de Livramento-PB, conforme planilha 
orçamentária de custo; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente(s) vencedor(es): 1º Lugar: Ventura & Leite Ltda, CNPJ: 37.261.300/0001-
34, com valor total de R$ 204.392,60; 2º Lugar: Gamarra Const.-EPP, CNPJ: 26.420.889/0001-50, 
com valor total de R$ 218.248,19; 3º Lugar: Torre Const. Eireli, CNPJ: 29.050.310/0001-00, com 
valor total de R$ 235.285,40; 4º Lugar: A F Eng.Eireli, CNPJ: 07.242.420/0001-23, com valor total 
de R$ 250.015,00; 5º Lugar: Reta Const. Ltda, CNPJ: 40.761.924/0001-25, com valor total de R$ 
251.948,15; 6º Lugar: Covale Eireli, CNPJ: 11.170.603/0001-58, com valor total de R$ 257.492,72; 
7º Lugar: Freitas Ltda, CNPJ: 26.743.365/0001-08, com valor total de R$ 274.215,72. Publique-se 
e cumpra-se.

Livramento-PB, 25 de novembro de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

(SEGUNDO)
PREGÃO PRESENCIAL-SRP

Nº 038/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item no dia 08 de Dezembro de 2021 as 09:00 horas, 
tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VE-
ÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas 
ou através do site www.mamanguape.pb.gov.br .

Mamanguape-PB, 25 de Dezembro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS 00004/2021
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 00004/2021, que tem como 
objeto Contratação de empresa especializada para Recuperação e Roço de Estradas do Município 
de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária, o Resultado do Julgamento das Propostas de 
Preços do referido processo realizado pela comissão de licitação e setor técnico. Classificação das 
Propostas:  1. EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 02.750.635/0001-31, VALOR: 
108.111,40; 2. SABUGI CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 42.354.190/0001-95, VALOR: 133.367,50; 
3. TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 29.050.310/0001-
00, VALOR: 142.383,66; 4. TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVI-
ÇOS LTDA – EPP, CNPJ: 21.933.413/0001-07, VALOR: 157.922,79; 5. INPREL  CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 03.757.786/0001-84, VALOR: 158.922,44. Informa ainda aos 
licitantes que as documentações estão a disposição dos mesmos e que a partir da publicação da 
análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, 
Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Rua 
José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 25 de Novembro de 2021.

JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR
 PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados 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 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de MARI, no dia 09/12/2021 as 
09:00 horas. Objetivo: contratação de empresa especializada em serviços de confecção de próteses 
dentárias, destinadas ao laboratório de prótese municipal. Maiores informações e aquisição do edital 
através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com ou no site www.mari.pb.gov.br ou no endereço, Rua 
Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente de 08h00min as 12h00min.

Mari, 25 de novembro de 2021.
Roberto Carlos de Oliveira Borges

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
GABINETE DO PREFEITO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2021
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição parcelada de tendas e grades para isolamento 
(disciplinadores) com o objetivo de atender as necessidades do município de Nazarezinho-PB.

VENCEDORES:
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA – CNPJ: 

37.278.673/0001-18, com o valor de R$6.743,60 (seis mil, setecentos e quarenta e três reais e ses-
senta centavos); VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA – CNPJ: 05.626.958/0001-06, 
com o valor de R$17.999,94 (dezessete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro 
centavos). Perfazendo o valor global de R$24.743,54 (vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e 
três reais e cinquenta e quatro centavos).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, ficam convocados os licitantes vencedores para a assinatura 
do termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma 
legal, sob penalidades da lei.

Nazarezinho, 25 de novembro de 2021.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
GABINETE DO PREFEITO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2021
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição parcelada de combustíveis com o objetivo de 
atender as necessidades de secretarias do Município de Nazarezinho-PB.

VENCEDOR:
POSTO DE COMBUSTÍVEL FERREIRA EIRELI – CNPJ: 17.215.270/0001-12, com o valor de 

R$68.200,00 (sessenta e oito mil e duzentos reais). Perfazendo o valor global de R$68.200,00 
(sessenta e oito mil e duzentos reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o licitante vencedor para a assinatura do 
termo de contrato no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, 
sob as penalidades da lei.

Nazarezinho, 25 de novembro de 2021.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – CNPJ Nº 

06.943.551/0001-75.
Objeto: aquisição de uma Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta para equipar Se-

cretaria de saúde do município de Olho D´água-PB, por meio da proposta: 11471.451000/1210-03-MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE.

Valor global: R$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil reais).
Olho D’agua -PB, 24 de Novembro de 2021

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00029/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/2020).
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de 150 Máscara de 

proteção N95 e 50 caixas de perfuro cortante 20 l para suprir as necessidades da Secretaria de 
Saude do Município de Pedra Branca-PB, conforme especificações no contrato, pela contratação 
direta da empresa K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI  
- ME - CNPJ Nº 42.890.879/0001-34, com o valor global de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais),

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca - PB, em 23 de novembro de 2021.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00029/2021

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 

a Lei COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/2020). e do parecer jurídico exarado no referido processo, 
em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a 
documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00029/2021, HOMOLOGO, A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, em nome da empresa K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE 
MATERIAL HOSPITALAR EIRELI  - ME - CNPJ Nº 42.890.879/0001-34, visando à Contratação 
de empresa do ramo pertinente para aquisição de 150 Máscara de proteção N95 e 50 caixas de 
perfuro cortante 20 l para suprir as necessidades da Secretaria de Saude do Município de Pedra 
Branca-PB, com o valor global de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais),

Pedra Branca - PB, em 23 de novembro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00029/2021

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 

nº 00029/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI  

- ME - CNPJ Nº 42.890.879/0001-34.
Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de 150 Máscara de proteção N95 e 

50 caixas de perfuro cortante 20 l para suprir as necessidades da Secretaria de Saude do Município 
de Pedra Branca-PB.

VALOR GLOBAL  R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais),
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca - PB, em 24 de novembro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00045/2021, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA 
LTDA - ME; CNPJ nº 44.220.650/0001-18, com o Valor Mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
e o Valor Global Anual de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) com o objeto a Contratação de 
pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documentação, para prestação de serviços 
especializados de Médico para Programa de Saúde da Família (PSF) atendendo as necessidades 
do Município de Piancó-PB, referente a CHAMADA PÚBLICA N° 00002/2021.

Piancó – PB, em 25 de novembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2021
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADA: SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ nº 35.042.630/0001-03
Objetivo: implantação de pavimentação em ruas do município de Piancó-PB, atendendo o 

Contrato de Repasse nº 1.018.448.54/2014/MC.
Valor Global: R$ 278.223,44 (duzentos e setenta e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e 

quarenta e quatro centavos).
Piancó-PB, 25 de Novembro de 2021

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00045/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: MIRELLY ABRANTES DE OLIVEIRA LTDA - ME; CNPJ nº 44.220.650/0001-18.
OBJETIVO: Contratação de pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documen-

tação, para prestação de serviços especializados de Médico para Programa de Saúde da Família 
(PSF) atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a CHAMADA PÚBLICA 
N° 00002/2021. 

VALOR MENSAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Piancó – PB, em 25 de novembro de 2021.  
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Fa-

zenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 09h00min do dia 08 de dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Ar Condicionados 
para climatização das E.M.E.F. JOSÉ HERMÓGENES, E.M.E.F. BONA DAS NEVES MOURA, 
E.M.E.F. ALCIDES LOURENÇO, E.M.E.F. ADELINA BARRETO, E.M.E.F. ROBERTO MENEZES, 
E.M.E.F. AGRICIO MARCELINO DE LIRA e auditório do Museu de Arqueologia de Pilões/PB, sob 
acompanhamento do IFHAN/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 004/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Pilões - PB, 25 de novembro de 2021.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de Reforma e Amplia-

ção da Escola Marlene Alves Mendes, localizada neste município. LICITANTES HABILITADOS: 
CONSTRUTORA APODI EIRELI; CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA; CONSTRUTORA 
EDFFICAR EIRELI; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; DIAS ENGENHARIA E 
LOCACOES EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; ES-
TRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; G S C CONSTRUTORA 
E SERVICOS LTDA; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO 
LTDA; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; RETA CONS-
TRUCOES E INCORPORACOES LTDA; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; TRABES 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: GMF CONSTRUCOES SER-
VICOS E LOCACOES LTDA; GR CONSTRUTORA EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 06/12/2021, às 09:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
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dos dias úteis. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 
Pilõezinhos - PB, 25 de Novembro de 2021

JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00016/2021 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei 

federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em 
reunião que ocorrerá, no dia 08 de Dezembro de 2021 as 10:00, tendo como objetivo: Registro de 
Preços para Fornecimento de Materiais Elétricos, destinados à manutenção das secretarias mu-
nicipais do município de Riachão do Bacamarte; reunião ocorrerá na sala da COPELI prédio sede 
da Prefeitura Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro, Informações: 08:00 as 12:00 
horas dias úteis, no endereço supracitado; Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@
gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 17 de Novembro de 2021.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2021 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei 

federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em 
reunião que ocorrerá, no dia 08 de Dezembro de 2021 as 12:00, tendo como objetivo: Registro de 
Preços para Fornecimento de Equipamentos e Materiais permanentes, destinados à manutenção 
das secretarias municipais do município de Riachão do Bacamarte; reunião ocorrerá na sala da 
COPELI prédio sede da Prefeitura Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro, Informa-
ções: 08:00 as 12:00 horas dias úteis, no endereço supracitado; Telefone: (83) 33161070. E-mail: 
cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 24 de Novembro de 2021.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA DA 

E.M.E.I.F. TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA 
MUNICIPIO DE SANTA HELENA. LICITANTES HABILITADOS: A CASA CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA – ME; A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI; ABIK ENGENHARIA 
E CONSULTORIA LTDA; ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; CHS CONSTRUCAO E 
SERVICOS LTDA; CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA; COVALE CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI; CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME; M L DANTAS CONSTRU-
COES EIRELI; MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; PROJEMAQ CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA; QUEOPS CONSTRUTORA EIRELI – ME; T. A. FRANÇA EVENTOS; TFA 
EMPREENDIMENTOS EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no dia 06/12/2021, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pedro Muniz, 
142 - Centro - Santa Helena - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(83) 35421055. E-mail: cplsantahelena.pb@gmail.com. 

Santa Helena - PB, 25 de Novembro de 2021
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de preços, para eventual contratação de 
empresa especializada no fornecimento e instalação de abrigo de parada de ônibus para atender as 
necessidades da superintendência municipal de Trânsito de sapé – SMTRANS. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 13 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 
13 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; Decreto Municipal nº 2.721/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.
sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sapé - PB, 12 de Novembro de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Dezembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios, 
destinados ao programa de distribuição de cestas básicas com a população carente do município 
de Serra da Raiz-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 04/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 24 de Novembro de 2021.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de fardamento para os profissionais que trabalham no SAMU deste Muni-
cípio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00084/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Solânea: 06.00 – SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) –1
0.203.2008.2053/10.302.2010.2046 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00371/2021 - 12.11.21 - DI DINAH COMERCIO DE ROU-
PAS LTDA - R$ 10.467,00; CT Nº 00372/2021 - 12.11.21 - ROSELMA VIEIRA SOARES ME - R$ 
6.092,00; CT Nº 00373/2021 - 12.11.21 - VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES 
LTDA - R$ 12.376,00.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇOS DE PIPEIRO PARA ATENDER O PROGRAMA DE ABASTECIMENTO 
D’ÁGUA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00016/2021. DOTAÇÃO: OUTRAS 
TRANFERENCIA DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS REPASSE DOS ESTADOS: 06.000 SEC DE 
AGRIC PEC MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 18 GESTÃO AMBIENTAL 
18.544 RECURSOS HÍDRICOS 18.544.2001 ABASTECIMENTO D’ÁGUA 18.544.2001.2062 
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE ABSTECIMENTO D’ÁGUA EM CARROS PIPA 3.3.90.36.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 29/05/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00141/2021 - 29.11.21 - PAULO SÉRGIO 
FELIPE - R$ 54.000,00.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2021
PROCESSO Nº 22.000.013437.2021 

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEVISORES, TIPO SMART TV E 
SUPORTE PARA TELEVISÃO , destinado à  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEECT , conforme edital e anexos. 

DATA E HORÁRIO: 03/12/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 901842021
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 21-02026-3
João Pessoa, 25 de novembro 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 175/2021
PROCESSO Nº 19.000.029748.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO-PIPA, destinado à SECRETARIA DE ESTADO 
DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 10/12/2021 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: 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 21-02258-1
João Pessoa, 25 de novembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

INTIMAÇÃO 27/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas 

por meio da Portaria nº 829 de 04 de novembro de 2021, publicada no D.O.E de 05 de novembro 
de 2021, RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a) ex- gestora KÁTIA CIRLENE PEREIRA FREITAS CENA – mat. nº.170.014-
6, para comparecer perante esta Comissão no dia 30 de novembro de 2021, às 13:30h, com a 
finalidade de participar de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADA em sede 
de Processo Administrativo Disciplinar n° SEE-PRC-2021/14997, que tem por objetivo apurar a 
omissão na prestação de conta do programa PDDE/PB 2014, da EEEF Dr. ERNESTO DE SOUZA 
DINIZ, localizado em Diamante/PB.

Outrossim, esclarecemos que lhe é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente 
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, garantindo-lhe o direito à ampla defesa 
e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelo art. 144 da 
Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.

Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em 
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso 
XV, ambos da Lei Complementar 58/2003.

 Por fim, informamos que o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, 
em atenção ao Art. 149, § 1º, será encaminhado via e-mail para vistas. Caso a parte não possua 
endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada nesta CPI/SEECT de segunda a sexta-feira 
no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de novembro de 2021.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

INTIMAÇÃO 28/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas 

por meio da Portaria nº 829 de 04 de novembro de 2021, publicada no D.O.E de 05 de novembro 
de 2021, RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a) ex- servidora MORGANA SARA ABILIO GALDINO – mat. nº.632.614-
5, para comparecer perante esta Comissão no dia 30 de novembro de 2021, às 13:30h, com a 
finalidade de participar de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADA em sede 
de Processo Administrativo Disciplinar n° SEE-PRC-2021/14997, que tem por objetivo apurar a 
omissão na prestação de conta do programa PDDE/PB 2014, da EEEF Dr. ERNESTO DE SOUZA 
DINIZ, localizado em Diamante/PB.

Outrossim, esclarecemos que lhe é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente 
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, garantindo-lhe o direito à ampla defesa 
e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelo art. 144 da 
Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.

Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em 
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso 
XV, ambos da Lei Complementar 58/2003.

 Por fim, informamos que o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, 
em atenção ao Art. 149, § 1º, será encaminhado via e-mail para vistas. Caso a parte não possua 
endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada nesta CPI/SEECT de segunda a sexta-feira 
no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de novembro de 2021.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL
Ilmo°(a).Sr(a) Luana Araújo Medeiros
Endereço: AV JOAO MAURICIO,1277, Apto101 - Manaíra - João Pessoa-Paraíba CEP:58038-000.
REF.: LEILÃO-Débito em aberto junto ao Neo Residence-Obra ,referente à unidade
3301.
O NEO Residence, com sede na RORLANDO DI CAVALCANTI VILLAR, s/n, João Pessoa, PB, 

atualmente em construção pela MASSAI CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, comsede na Avenida Monteiro da França,1092, João Pessoa,PB, vem, à presença de V.S.ª, 
por sua Comissão de Representantes, informar e requerer o que se segue, pois constam em nossos 
registros inadimplência de parcelas de sua unidade o que motiva a presente NOTIFICAÇÃO EXTRA 
JUDICIAL, para adimplência das seguintes prestações:

Vencimento Documento Tit/Parc. TC Id Sld.Corrigido Dias Acréscimo Total

15/06/2020 CT.3301 6766/63 AN 1 150.765,06 512 13.564,21 164.329,27

15/01/2021 CT.3301 6766/70 PM 1 410,86 298 47,37 458,23

15/02/2021 CT.3301 6766/71 PM 1 410,86 267 45,08 455,94

15/03/2021 CT.3301 6766/72 PM 1 410,86 239 43,00 453,86

15/04/2021 CT.3301 6766/73 PM 1 410,86 208 40,70 451,56

15/06/2021 CT.3301 6766/76 AN 1 255.747,50 147 24.180,84 279.928,34

15/09/2021 CT.3301 6766/79 PM 1 32.015,24 55 1.474,33 33.489,57

15/10/2021 CT.3301 6766/80 PM 1 32.015,24 25 981,45 32.996,69

TotalSaldoCorrigido472.186,48TotalAcréscimos40.376,98Total512.563,46

Em vista da inadimplência da(s) prestação(ões) do imóvel acima apontada(s), anotificante vem 
requerer a Vossa Senhoria o cumprimento e purgação da mora no prazo de 15(quinze)dias, de acordo 
com o que estabelece o art. 63 da Lei 4.591/1964 e conformecomplementado na alínea “a” clausula 
11.3 do CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO E DE PARTICIPAÇÃO EM 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO A SER EDIFICADO EM REGIME DE CONDOMÍNIO A “PREÇO 
DE CUSTO” E OUTRAS AVENÇAS, a contar da data da última publicação deste edital, acrescidono 
ato da liquidação de encargos financeiro inerentes e despesas de cobrança que incluemas de 
cartório, devendo a liquidação do débito ser realizada na sede da Construtora Administrativa do 
Condomínio, conforme endereço acima especificado. Findo o prazo, que se inicia com a data de 
entrega da presente NOTIFICAÇÃO, sem que tenha havido a liquidação do débito hora apontado, 
operar-se-á a rescisão de “pleno jure” do contrato firmado com Vossa Senhoria dando-se início ao 
processo de leilão, na forma § 1ºart. 63 da Lei4.591/1964.

Atenciosamente,
João Pessoa/PB, 24 de Novembro de 2021.

NEOResidence
COMISSÃODEREPRESENTANTES

Comarca de 1ª Vara Cível de Campina Grande – PB. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Pro-
cesso nº 0815156-08.2017.8.15.0001. Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito do(a) 1ª Vara Cível de Campina Grande, em virtude da Lei, etc. Faz saber 
a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que por este Cartório e Juízo 
tramita a ação acima mencionada, promovida por EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA em face 
de DIEGO SULPINO DA SILVA - CPF: 013.862.094-65, que através do presente Edital manda o 
MM. Juiz de Direito da Vara supra citar o(a) promovido(a) DIEGO SULPINO DA SILVA, atualmente 
em local incerto e não sabido, para, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 
APELAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias úteis. E para que ninguém possa alegar ignorância, o 
presente Edital será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. 1ª Vara Cível de 
Campina Grande-PB, 8 de setembro de 2021. Eu, Iuri Lima Ramos Reinaldo, Técnico Judiciário 
desta vara, o digitei. RITAURA RODRIGUES SANTANA, Juiz(a) de Direito.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais São Mamede - PB
Rua Júlio Nery, 67 – Centro – São Mamede - PB

CNPJ: 08.880.106/0001-39
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STR de São Mamede no dia 15 de janeiro de 2022, no período das 

08:00h às 14:00h, na Rua Júlio Nery, 67  – Centro – São Mamede - PB,  para composição da sua 
Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes junto ao Conse-
lho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da 
Paraíba - FETAG-PB. O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade, no 
horário 08:00 as 11:00h e de 14:00 as 17:00h, no período de 15 (QUINZE) dias, a contar da publi-
cação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, 
na Prefeitura Municipal, na sede dos Correios e na Secretária de Agricultura. São Mamede - PB, 
26 de novembro de 2021.

JOSÉ PAULINO TORRES
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PASSAGEM
Rua: Frei Damião, 77 – Centro – Passagem – PB

CNPJ: 24.227.068/0001-76
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STR de Passagem no dia 21 de janeiro de 2022, no período das 08:00h 

às 14:00h, na sede do Sindicato, situada à Rua Frei Damião, 77 – Centro – Passagem - PB,  para 
composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes 
junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares 
do Estado da Paraíba – FETAG-PB. O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da 
Entidade, no horário 08:00 as 12:00h, no período de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste 
Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na Prefeitura 
Municipal e na agência dos Correios. 

Passagem - PB, 26 de novembro de 2021.
MALAQUIAS FIRMINO GOMES

Presidente

CASTELO AGRÍCOLA S/A -  CNPJ(MF) No 41.210.667/0001-04 – BOA VENTURA – PARAÍBA. 
“EMPRESA BENEFICIÁRIA DE INCENTIVOS FISCAIS”. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Pelo presente 
Edital, convidamos os Senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, seguida 
de Extraordinárias, a realizar-se as 10:00 (dez) horas do dia 27 de dezembro de 2021, na sede 
social da Companhia,  na Fazenda Juazeiro, município de Boa Ventura, Estado da Paraíba, quando 
serão tratados os seguintes assuntos: EM CARATER ORDINÁRIO: I- Apreciação dos Balanços 
Patrimoniais e demais Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios sociais findos em 
31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 
31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020;  II – Deliberar sobre os resultados dos exercí-
cios; III - Eleição para escolher os Membros do conselho de Administração; IV – Fixar honorários 
para os administradores. EM CARATER EXTRAORDINÁRIO: Outros assuntos de interesse social. 
AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos Senhores acionistas que se encontra a disposição 
dos interessados no endereço supra citado, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 
6.404/76. Campina Grande (PB), 22 de novembro de 2021. LUCINERE LIMA DINIZ – Presidente.

SINDICATO DOS FUNCINÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PBSINFESA.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa RitaSINFESA, CNPJ 
nº 08.609.430/0001-17 neste ato representado por seu subscritor José dos Santos de Farias, CPF 
675.258.904-63, nº PASEP 17043132396, RG nº 1,154.950, SSP/PB, residente e domiciliado à 
Rua Joarez Tálvora, nº 268, CEP 53.300-410, Centro, Santa Rita-PB, no uso de suas atribuições 
Estatutárias e nos termos da Portaria nº 17.593/2020, CONVOCA toda categoria dos Servidores 
Públicos Municipais Ativos e Inativos da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Autarquias e 
Órgãos Públicos Municipais, do município de Santa Rita, no estado da Paraíba, para participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na Igreja Batista, localizada a Rua Jorez Tá-
vora nº 369, centro de Santa Rita, no dia 30 (trinta) de novembro de 2021, ás 15:00 em primeira 
convocação com 1/3 dos filiados com direito a voto e em segunda convocação 1(uma) hora após a 
primeira com qualquer número associados presente, conforme estatuto da entidade, para discutir 
e deliberar a seguinte ordem do dia: 1) Reforma do Estatuto Social; 4) Reratificação da Diretoria 
3) Outros assuntos.

Santa Rita– PB, 18 de Novembro de 2021
José dos Santos de Farias

Presidente

CAMILA BRANCO MARCHIORI MONTEIRO, CPF 067.882.564-54, TORNA PUBLICO QUE REQUE-
REU A SEMAPA- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO À 
RENOVAÇÃO DA  LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) Nº 2020.0000935  DA CONSTRUÇÃO DE UM 
IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, SITUADO A VIA LITORÂNIA, LOTE 12, QUADRA C NO 
CONDOMINIO  HORIZONTAL VILLAS DE PONTA DE CAMPINA, BAIRRO: PONTA DE CAMPINA 
EM CABEDELO PB.

MAIS CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA VEM ATRAVES DESTA PUBLICAÇÃO INFOR-
MAR QUE EM 25 DE OUTUBRO DE 2021 FOI FORMADA A COMISSÃO DE REPRESENTANTES, 
JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DO EMPREENDIMENTO MAIS IMPERIAL.

COMPANHIA  ALCOOLQUÍMICA NACIONAL – ALCOOLQUÍMICA – CNPJ Nº 11.699.378/0010-
32,com Sede na Praça Getúlio Vargas, Centro, Loja F, Nº 68 no Município de Cabedelo-PB, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria do Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura, a Licença 
Operacional de Funcionamento.

Gilson Rodrigues Borges, CPF:707.705.731-34, torna público que REQUEREUda Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente, pesca e agricultura (SEMAPA), a LICENÇA PRÉVIA EDE INSTALAÇÃO, 
para CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, localizado em BR 230, 
KM 10, Qd.13, Lt.165 – Cabedelo/PB

AempresaFred Dantas Nunes Rocha Pedrosa,CNPJ: 29.162.338/0001-21, torna público que re-
quereuda SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLI – Licença 
de Instalação, para construção de casa de eventos Jardim Riviera, situada na Rua João de Souza 
Rocha, Lote G, Q s/n, Sítio Athayde, Praia de Jacaré, Cabedelo/PB. CEP: 58.105-780. (Conforme 
Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986) 

A COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA (CAMPNEUS), torna público que requereu a 
SEMABY – Secretaria de Meio Ambiente de Bayeux, a Licença operação, para funcionamento de 
oficina automotiva (venda e instalação de pneus, venda e troca de óleos de motores), situado a rua 
Rodovia BR-101, KM-31, SN, Manguinhos, Bayeux-PB.

RESTOQUE COMERCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS SA, CNPJ: 49.669.856/0328-51 torna
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
a Licença Ambiental Simplificada, para 47.81-4-00 Comercio varejista de artigos de vestuário e 
acessórios; 47.55-5-03 Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho; 47.59-8-01 Comércio 
varejista de artigos de cortinas tapeçaria e persianas; 47.72-5-00 Comercio varejista de cosméticos 
produtos de perfumaria e higiene pessoal; 47.82-2-01 Comércio varejista de calçados. Situado à av. 
Governador Flávio Ribeiro Coutinho, 220 loja S0431. Bairro Parque Verde Município de Cabedelo/

Paraíba CEP: 58.102-835 (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

EU JOÃO LIVIO MACIEL RAMALHO – ME CNPJ: 29.119.969/0001-68, DECLARO QUE SOLICITEI 
A SEMAM (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE JOÃO PESSOA), AS LICENÇAS PRÉVIA, 
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO PARA O EMPREENDIMENTO COMERCIAL (ACADEMIA), LOCA-
LIZADO NA RUA PRAIA DE ITAPUAN, 259 CUIÁ JOÃO PESSOA – PB.

UNIVERSO PET COMÉRCIOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS VETERINÁRIOS S/A , CNPJ N° 
22.458.432/0006-98 torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para o Comércio varejista de animais vivos e 
de artigos e alimentos para os animais de estimação, criação de animais de estimação, lojas de 
variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, comércio varejista de medicamentos 
veterinários, aluguel de imóveis próprios, corretagem no aluguel de imóveis, atividades veteriná-
rias, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, alojamento de animais 
domésticos, higiene e embelezamento de animais domésticos. Situada à Av. Governador Flávio 
Ribeiro Coutinho, CEP- 58102-835, n° 220, Lojas S415 à S418, Parque Verde, Cabedelo/PB.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 26 de novembro de 2021         28
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