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Caminhão da empresa Magazine Luiza havia sido levado por bandidos na última segunda-feira e estava escondido em um sítio no município de Santa Rita. Página 7

Polícia recupera carga avaliada em R$ 500 mil

Presença da covid 
nas escolas da PB 
está abaixo de 1%
Primeiros resultados da pesquisa Continuar Cuidando Educação são promissores e revelam que 
a prevalência do vírus é de apenas 0,6% entre estudantes e de 0,3% entre docentes. Página 3

 Colunas
Os homens, mesmo do ainda 

sobrevivente machismo ou ainda metidos 
a macho, demonstram uma promissora

 esperança: choram  Página 2

Damião Ramos Cavalcanti

Giro Nordeste Para o Padre Júlio Lancellotti, 
Brasil está regredindo para a barbárie. Página 4
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Últimas

Risco de acidentes “Invasão” de pedestres na 
ciclofaixa preocupa ciclistas na orla da capital. Página 5
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Paraíba

Cerca de 700 mil paraibanos não 
voltaram para a segunda dose

Iphan reconhece o repente como 
patrimônio cultural brasileiro

Apesar dos “atrasados”, Estado já aplicou 84,47% das vacinas 
contra covid recebidas do Ministério da Saúde e mais da metade 
da população se encontra totalmente imunizada. Página 4

Estilo típico da região Nordeste possui mais de 50 
diferentes modalidades e passa, agora, a ser alvo de 
políticas públicas de incentivo e preservação. Página 19

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

456.719

21.909.298

219.456.675

9.461

610.036

4.547.782
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

5.237.858

280.989.164

7.364.422.260
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Marighella Filme que conta a história de um dos principais líderes da resistência 
contra a ditadura no Brasil “acende uma história apagada”, avalia Seu Jorge. Página 12
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Lei pela igualdade 
Competições esportivas realizadas ou 
apoiadas pelo poder público estadual 
na Paraíba agora são obrigadas 
a oferecer premiações iguais para 
atletas e paratletas. Página 21

Esportes Cultura

Que Carlos Pena Filho valha pela poesia 
que lhe foi possível realizar até o instante em 
que a ‘indesejada das gentes’ o arrancou do 

nosso convívio  Página 10

Sérgio de Castro Pinto

Diversidade



CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com  REDAÇÃO: (83) 3218-6539/3218-6509

Crônica

Artigo

Opinião

Editorial

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / 
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)

ASSINATURAS:  Anual ..... R$350,00  /  Semestral ..... R$175,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

William Costa
dirETor dE mÍdia imprEssa

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mÍdia imprEssa

Rui Leitão
dirETor dE rÁdio E Tv

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A : 9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direção e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.

Edição: Renata Ferreira      Editoração: Ednando Phillipy2  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 12 de novembro de 2021

O conjunto de ações e procedimentos denominado de 
gestão fiscal é considerado um dos pilares de sustentação 
da administração pública. Sem a criteriosa observância das 
legislações tributárias, o gestor tende a perder o controle 
orçamentário.Sem saber se há recursos para cobrir as 
despesas, de modo geral, pode ocorrer de ter a dívida líquida 
de seu governo em contínuo crescimento, o que implicará em 
desequilíbrio fiscal.

A Paraíba notabiliza-se, no âmbito das administrações 
públicas estaduais, também pelo equilíbrio fiscal. Ancorado no 
princípio da governança, e por meio de instrumentos valiosos, 
como o Orçamento Democrático Estadual (ODE), o governador 
João Azevêdo atende aos interesses da sociedade paraibana, 
exatamente porque todo o planejamento é realizado, em 
primeira instância, a partir da garantia dada pelo equilíbrio 
orçamentário.

Trata-se de uma conta que, descontadas as proporções, não 
se distancia tanto da logística da administração doméstica. 
Não se pode gastar mais do que se ganha, nem negligenciar o 
pagamento em dia das contas de água, luz, telefone, aluguel, 
combustível, alimentos etc. O ideal é tentar economizar, para 
que projetos como a compra do carro novo ou a reforma da casa 
não sejam bancados com empréstimos a juros extorsivos.

Todo esse preâmbulo apenas para destacar a importância da 
reunião de João Azevêdo com o secretário do Tesouro Nacional, 
Paulo Fontoura Valle, realizada, esta semana, em Brasília (DF), 
conforme noticiado por este Jornal. Na pauta, o financiamento 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
para o Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado da 
Paraíba (Profisco II), no valor de US$ 38 milhões.

Os recursos do Profisco II serão aplicados na aquisição de 
programas e equipamentos tecnológicos e no desenvolvimento 
de sistemas de modernização da gestão fiscal. Com isso, 
o Estado ganhará em eficiência, por conta do aumento da 
capacidade de investimentos, além de tornar a administração 
ainda mais transparente junto à sociedade. Democracia tem 
dessas coisas, por isso tanta luta em prol da manutenção desse 
regime.

Gestão moderna  Quem ri, também chora
 O óbvio, que se constatava, na cidade 

de Atenas, muitas vezes, visto na cara do 
povo,precisou ser dito por um filósofo 
para que se despertasse sobre tal ver-
dade. Foi assim que Aristóteles pensou 
revelar essa antiga “novidade”, mesmo 
que ele já tivesse nascido com ela: “O 
homem é um animal risível” ou que até 
o prezado leitor, mesmo se for sisudo, ri. 
Afinal, temos os músculos “risórios de 
Santorini”, tampouco sem controlar, até 
o fim da vida, nossas glândulas lacrimais. 
Para que elas serviriam? Quando ele falou 
“homem”, quis dizer também mulher; so-
bretudo elas, acredito eu, por terem mais 
sentimento, riem e choram mais do que 
os homens, ganhando para 
si quase toda a fama de 
chorar. Machado de Assis, 
em Quincas Borba, contra-
balança: “E enquanto uma 
chora, outra ri; é a lei do 
mundo, meu rico senhor; é 
a perfeição universal. Tudo 
chorando seria monótono, 
tudo rindo, cansativo; mas 
uma boa distribuição de 
lágrimas e polcas, soluços 
e sarabandas, acaba por 
trazer à alma do mundo a 
variedade necessária, e faz-
se o equilíbrio da vida”. Contudo, prefiro 
o riso ao choro. 

Por isso, algumas crianças, se con-
vivem com alguma ambiência machista, 
perguntam: “Mãe, homem chora?” Ela, 
tendo convivido com o filho, caindo aqui 
e acolá e nas horas de dor, responde 
pelo ‘bom senso’: “Se a pancada for na 
canela, diz nome feio; se, no coração, 
chora”. O filho, geralmente, lembra-se de 
que ouvia mais nome feio do que choro, 
todavia do choro ninguém escapa. Eu 
não vou mentir: Graças a Deus, eu choro, 
sou sentimental. Quando alguns amigos 
morreram, vi também seus companhei-
ros chorando, disfarçadamente, num 
“vale de lágrimas”, e eu no meio. Eles 

não eram daqueles que, para chorar, 
trancavam-se no banheiro; têm a cora-
gem de chorar na frente dos outros; não 
apenas enchem os olhos d’água, ao escu-
tar emocionante poesia, bela metáfora, 
coisas comoventes, literariamente bem 
escritas ou sentirem fortes emoções, no 
lirismo de uma crônica. Enfim, quem ri 
chora, até Lampião, o rei do cangaço, 
porém fora das circunstâncias de raiva 
e de vingança...

Contou-me o cronista Sitonio que 
o rurícola Zé de Ambrósio, da região do 
Seridó, no semiárido, entre Patos e Cai-
có, nos tempos de seca, fazia espetáculo 
com seu animal, anunciando, na porteira 

do quintal: “O cavalo que ri”. 
Veja só, logo um potente ani-
mal que, na falta d’água, tinha 
toda razão para chorar. Mas,-
diante do prometido por Am-
brósio, de repente se ouvia a 
frustração dos pagantes, não 
verificando alguma risada: 
“Ele só alevanta os beiços”. 
Sabido e arrogante, o dono 
do cavalo prestava conta:“E 
mostra os dentes...” Nunca 
procurei verificar o que di-
zem por aí, nesse universo 
do bom Deus, que as hienas 

riem, como se fossem gargalhadas. Mas, 
desconfio tanto delas como do cavalo de 
Zé de Ambrósio, acho que parecem tão 
somente levantarem os beiços e mostra-
rem os dentes... Ou como fazem os timbus, 
em defesa, ameaçando-nos atacar. Os 
homens, mesmo do ainda sobrevivente 
machismo ou ainda metidos a macho, 
demonstram uma promissora esperança: 
choram; sobretudo quando, emocionados, 
recebem pancada no coração. Finalmente, 
Do Sentimento Trágico da Vida, Unamuno 
corrobora: “Um pedante que viu Sólon 
chorar a morte de um filho, disse-lhe: Por 
que choras assim, se isto não adianta? E 
o sábio lhe respondeu: Precisamente por 
isto, porque não adianta”...

Os ícones e suas meias mentiras
A morte da cantora Marília Men-

donça ganha dimensões midiáticas na 
proporção dos grandes astros forjados 
e temperados nas prensas e turbinas da 
poderosa indústria cultural.

Uma indústria que, antecipadamente, 
define comportamentos, tendências, gos-
tos e ritmos musicais tendo como único 
e exclusivo parâmetro o mercado e suas 
milionárias cifras.

Uma indústria com 
força, alcance e capacidade 
de transformar, mas sem 
evoluir, a música caipira em 
ritmo sertanejo, a fossa e 
as dores de amores em “so-
frência”, o feminismo em 
“feminejo”.

E como a indústria 
cultural e sua potente en-
grenagem transforma sem 
evoluir? 

A primeira linha de 
montagem traz em suas 
esteiras a dissecação e a 
esterilização dos fatos, 
acontecimentos, modelos, 
comportamentos, ideias, 
conceitos, lhes extirpando 
quaisquer vestígios de crí-
tica, questionamento, dis-
senção ou qualquer outro 
elemento que ponha em che-
que o “status quo”. Limpo de 
toda “impureza” que possa 
aranhar o estabelecido, o 
fato, o conceito, o compor-
tamento recebe uma nova embalagem, 
com as cores fascinantes e sedutoras do 
consumo fácil e, assim, do lucro certo.

O passo seguinte, e, certamente, o 
mais incisivo dessa metamorfose, é a 
publicidade destes fatos, acontecimentos, 
modelos, conceitos. Uma disseminação 
massiva, ostensiva, repetitiva que vai 

transformando mentes e corpos, vai se-
dimentando como verdade única o dito 
feito e acabado, vai desqualificando e 
negativando quaisquer manifestações de 
dissonância, divergência, contraditório.

Assim, movimentos, ações, atitudes, 
posições culturais e políticas que se ge-
ram nas lutas e atos coletivos são desnu-
dos e limpos de toda forma de contestação 

e, elevados a condição de 
ações e atitudes individuais 
que transformam indiví-
duos em ícones de uma luta 
política escoteira, sozinha, 
desgarrada. Uma luta que, 
dando audiência e movi-
mentando cifrões, se fragi-
liza em sua potencialidade 
de mudança. 

É nesta oficina que o 
feminismo se transforma 
em “feminejo”, como atitu-
de de pessoas isoladas, que 
na proteção do palco e de 
esquemas de segurança, 
protesta contra a agressão 
a uma mulher na plateia. Um 
gesto que, ganhando a di-
mensão midiática de um ato 
de coragem individual, não 
abre espaço e fórum para 
a discussão da violência de 
gênero.

A nossa humanidade se 
irmana e se solidariza com 
a dor da morte da cantora e 
dos demais passageiros da 

aeronave. Sentimos o vazio que a saudade 
traz como forte tributo do ato de morrer. 
Sobretudo, quando este ato tem o desen-
lace de uma tragédia.

Mas, enquanto ser pensante, conti-
nuo dividindo com Millôr Fernandes, a 
compreensão de “nada é mais falso do que 
uma verdade estabelecida”.

 Os homens 
demonstram uma 

promissora esperança: 
choram; sobretudo 

quando, emocionados, 
recebem pancada no 

coração   

 Uma 
disseminação massiva, 
ostensiva, repetitiva 

que vai transformando 
mentes e corpos, vai 
sedimentando como 
verdade única o dito 
feito e acabado, vai 
desqualificando e 
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Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br | Colaborador

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaborador

Flores para (a)colher a saudade
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Primeira etapa do Programa Continuar Cuidando Educação verifica a segurança das atividades educacionais presenciais
O Governo da Paraíba di-

vulgou, ontem, o primeiro ba-
lanço do Programa Continuar 
Cuidando Educação, referente 
à primeira etapa da pesquisa 
epidemiológica realizada com 
estudantes e professores do 
Ensino Infantil. O programa, 
uma ação conjunta das Secre-
tarias de Estado da Educa-
ção, Ciência e Tecnologia e da 
Saúde, busca analisar de que 
modo se dá a transmissão da 
covid-19 diante do aumento 
das atividades presenciais nas 
escolas. Assim, por meio de 
testes de antígeno, a presença 
do vírus está sendo mapeada 
no ambiente educacional das 
redes pública e privada de to-
das as regiões de educação e 
saúde da Paraíba.

A primeira etapa testou 
um total de 1.998 estudan-
tes e 722 professores. O nível 
de prevalência do vírus foi de 
0,6% nos alunos e 0,3% nos 
docentes. No final do ano de 
2020, a pesquisa Continuar 
Cuidando identificou que 2,2% 
das crianças de 0 a 9 anos  de 
idade apresentaram infecção 
ativa por covid-19, num perío-
do em que não havia nenhuma 
atividade presencial nas esco-
las. A diminuição de resultados 
positivos é fruto do avanço da 
vacinação, mesmo que esta fai-
xa etária não seja elegível para 
a vacina. Com a ampliação de 
pessoas vacinadas na comuni-
dade o vírus tende diminuir a 
circulação e contaminar menos 
pessoas.

O diretor da Escola de 
Saúde Pública (ESP-PB), Fe-
lipe Proenço, destacou a im-
portância da pesquisa para 
a segurança das atividades 
educacionais no Estado. “Os 
resultados atuais demonstram 
a viabilidade de retorno de 
atividades presenciais para a 
Educação Infantil, bem como a 
necessidade de manutenção de 
medidas preventivas no âmbi-
to escolar. Tais informações se-
rão complementadas nas pró-
ximas etapas do estudo, com 

dados no Ensino Fundamental, 
Médio e Superior”, afirmou. 

Felipe Proenço falou ainda 
sobre o valor da participação 
dos pais neste contexto. “Auto-
rizar o seu filho a participar da 
pesquisa é muito importante, 
pois através dos testes pode-
mos saber como o vírus está 
circulando na escola e se ela é 
um ambiente seguro para to-
dos”, explicou.

 Sobre a perspectiva de 
ampliação das atividades esco-
lares, o secretário estadual de 
Educação e da Ciência e Tecno-
logia, Cláudio Furtado, está oti-
mista em relação aos primei-
ros resultados. “Conseguimos 
atingir escolas da rede pública 
e privada e tivemos resultados 
promissores sobre a possibi-
lidade de aumentar a realiza-
ção de atividades educacionais 
presenciais em 2022. Cada es-
cola que participa do inquérito 
está possibilitando que o am-
biente seja avaliado em relação 
à segurança para alunos e pro-
fissionais”, comentou.

A primeira etapa do Con-
tinuar Cuidando Educação 
abrangeu 231 escolas de Edu-
cação Infantil, distribuídas em 
91 municípios das 14 gerências 
regionais de educação. Entre as 
escolas, 145 são municipais e 
86 são privadas. A próxima eta-
pa acontecerá nas escolas de 
Educação Fundamental, para 
estudantes e professores dos 
anos iniciais, que compreende 
alunos do 1º ao 5º ano.

Pesquisa epidemiológica em 
escolas tem resultado promissor

“Tem que se analisar também a 
taxa de transmissão e o número 
de casos diários ativos”. Do se-
cretário estadual da Saúde, Ge-
raldo Medeiros, ao se reportar, 
novamente, à questão da obri-
gatoriedade do uso de másca-
ras no país. Ele contestou o ar-
gumento do ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, de que a 
proteção pode ser retirada de-
vido ao avanço da vacinação.

OutrOs parâmetrOs  
Não é só uma ‘nova atitude’ do 
ponto de vista da atuação polí-
tica, é também no que diz res-
peito ao uso eficiente das redes 
sociais. Refiro-me ao deputado 
estadual Chió (Rede), que usa 
esse conceito – ‘nova atitude’ – 
como marca de seu mandato e 
demonstra desenvoltura para 
falar com o seu público-alvo, 
os eleitores, nesses tempos de 
novas canais de comunicação.  

O governador João Azevêdo explicou que, 
devido à prioridade dada à obra hídrica e 
à manutenção de leitos de UTI na Paraí-
ba, outras obras também importantes fo-
ram retiradas de pauta da reunião com a 
bancada federal. A dragagem do Porto de 
Cabedelo e o Centro de Convenções “são 
questões que já estão equacionadas”, ex-
plicou. Até porque terão também recursos 
próprios do Estado.

“Questões já eQuaciOnadas” 

Fala dO gOvernadOr ressalta priOridade da gestãO  
para a cOnstruçãO da adutOra dO BrejO, em 2022  

marketing pOlíticO 

“Independentemente do valor que a bancada encaminhe, nós assumimos o compromisso de 
concluir essa obra”. A declaração do governador João Azevêdo (Cidadania) corrobora a prio-
ridade que o Governo do Estado está conferindo à construção da Adutora do Brejo, obra de 
grande envergadura que resolverá a demanda hídrica na região. O governador participou, em 
Brasília, da reunião da bancada federal que definiu a destinação de recursos de emendas 
parlamentares a serem incluídas ao Orçamento Geral da União (OGU) para o exercício do 
próximo ano. “Tenho certeza que nós vamos contar com a sensibilidade de toda bancada, 
para que a gente consiga as emendas dos deputados, deputadas, senadores e senadoras 
para viabilizar essa obra, o mais rápido possível”, disse, em vídeo gravado e enviado à co-
luna pelo deputado estadual Chió (Rede), que fez as vezes de jornalista, “entrevistando” o 
gestor estadual no ‘calor’ da reunião na capital federal. As águas que abastecerão a região 
virão da transposição do Rio do São Francisco, com a ligação do sistema Boqueirão/Nova 

Camará. “A adutora sairá de Campina Grande, passando por Remígio, Arara, Casserengue, 
Solânea e Bananeiras”, explicou o governador.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A partir de janeiro, o governador João Azevêdo 
– conforme registrou a coluna, semanas atrás 
– espera ter uma definição quanto aos secre-
tários que disputarão cargo eletivo para fazer 
a recomposição nas pastas. Geraldo Medeiros, 
que, vez ou outra, é citado pela imprensa, des-
cartou a possibilidade de ser candidato: “Não 
tenho essa intenção. Nosso foco é o combate à 
pandemia”. 

geraldO nãO será candidatO: 
“eu nãO tenhO essa intençãO” 

FuturO pOlíticO (1) 

FuturO pOlíticO (2) 

Presidente da ALPB, o deputado Adriano 
Galdino (PSB) ainda não definiu seu futuro 
político, no que diz respeito a mudar de par-
tido. Em Brasília, ele se reuniu com o presi-
dente do Avante, Luís Tibé, mas não bateu o 
martelo quanto a filiar-se à legenda, partido 
que é presidido pela esposa dele, a prefeita 
de Pocinhos, Eliane Galdino.  

“Tive uma conversa importante, muito produtiva com 
o presidente Luís Tibé. Na próxima semana, vamos 
tentar conversar com o presidente do Republicanos 
[Marcos Pereira], assim como o Luciano Bivar e ACM 
Neto, do União Brasil”, afirmou Galdino. Chegou-se 
a especular-se que ele assumiria a direção do União 
Brasil, mas ele negou essa possibilidade.  
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Projetos Ouse Criar e Planejamento Estratégico

Fapesq é finalista no Prêmio Confap 
de Boas Práticas em Fomento à CT&I

Com os projetos Ouse 
Criar e Planejamento Estra-
tégico (PE), a Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado 
da Paraíba (Fapesq) é fina-
lista no Prêmio Confap de 
Boas Práticas em Fomento 
à CT&I, respectivamente, 
nas categorias Desenvolvi-
mento de Ecossistema de 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção e Gestão e Desenvolvi-
mento Organizacional.  

O Conselho Nacional 
das Fundações Estaduais 
de Amparo à Pesquisa 
(Confap) disponibilizou o 
resultado preliminar das 
propostas finalistas sub-
metidas pelas Fundações 
Estaduais de Amparo à Pes-
quisa (FAPs) nas três cate-
gorias do Prêmio Confap de 
Boas Práticas em Fomento 
à CT&I: ‘Desenvolvimento 
do Ecossistema de CT&I’; 

‘Gestão e Desenvolvimento 
Organizacional’ e ‘Moderni-
zação Administrativa’. 

As propostas vencedo-
ras das FAPs nas três cate-
gorias serão anunciadas no 
dia 9 de dezembro de 2021, 
na cerimônia de premiação 
nacional, que será realizada 
durante o Fórum Nacional 
Confap em Foz do Iguaçu-PR. 
Na ocasião, também será rea-
lizada a entrega do Prêmio 
Confap de CT&I – Professor 
Francisco Romeu Landi.

A premiação será con-
cedida às FAPs que tenham 
desenvolvido ações e proce-
dimentos criativos, diferen-
ciados, inovadores, eficien-
tes e eficazes no fomento ao 
desenvolvimento e execução 
da Política Nacional de CT&I 
e que, por consequência, te-
nham potencializado a inte-
ração entre academia, setor 

produtivo, governo e socie-
dade e elevado a qualidade 
e/ou a quantidade de pes-
quisas científicas apoiadas 
em seus respectivos estados.

 
Premiação
As FAPs classificadas em 

primeiro lugar, em cada uma 
das categorias, serão premia-
das com certificado, troféu e 
medalha. As classificadas em 
segundo lugar, em cada uma 
das categorias, serão premia-
das com certificado e troféu e 
os terceiros lugares, em cada 
uma das categorias, serão 
premiados com certificado 
e medalha. Além disso, as 
FAPs inscritas que atingirem 
a pontuação mínima para 
serem assim classificadas, 
receberão o selo Confap de 
“Boas Práticas”.

 O objetivo da premia-
ção é reconhecer e destacar 

as iniciativas de sucesso das 
FAPs, além de contribuir para 
o processo de integração e 
troca de experiências exitosas 
entre as Fundações dos dife-
rentes Estados brasileiros.

O resultado prelimi-
nar das propostas finalis-
tas do Prêmio Confap de 
Boas Práticas em Fomento 
à CT&I pode ser conferi-
do no link https://confap.
o r g . b r / n e w s / w p - c o n -
tent/uploads/2021/11/
R E S U LTA D O - P R E L I M I -
NAR-PRE%CC%82MIO-
CONFAP-DE-BOAS-PRA%C-
C%81TICAS-EM-FOMENTO
-A%CC%80-CTI.pdf

Mais informações sobre 
o Edital Nº 02/2021 do Con-
fap podem ser acessadas no 
link https://confap.org.br/
pt/editais/51/premio-con-
fap-de-boas-praticas-em-fo-
mento-a-ct-i-edicao-2021-

O Programa Continuar 
Cuidando Educação é 
uma ação conjunta das 
Secretarias de Estado da 
Educação, Ciência e Tecnologia 
e da Saúde que analisa 
de que modo se dá a 
transmissão da covid-19 
diante do aumento das 
atividades presenciais 
nas escolas

 Sobre a perspectiva de 
ampliação das atividades 

escolares, o secretário 
estadual de Educação e 
da Ciência e Tecnologia, 
Cláudio Furtado, está 

otimista em relação aos 
primeiros resultados
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Paraíba já aplicou 84,47% do total de imunizantes que foram recebidas através do Ministério da Saúde

A  Pa ra í b a  a p l i c o u 
5.237.858 de 6.200.954 doses 
enviadas pelo Ministério da 
Saúde, segundo informações 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), o equivalente a 
84,47% do montante total já 
recebido. Em entrevista con-
cedida à Rádio Tabajara na 
manhã de ontem, o secretário 
de Estado da Saúde, Geraldo 
Medeiros, informou que apro-
ximadamente 700 mil parai-
banos não retornaram para o 
recebimento da segunda dose, 
justificando o déficit momentâ-
neo. Além disso, algumas doses 
ainda são mantidas da Rede 
de Frio estadual para o envio 
posterior aos municípios.

O Ministério da Saúde, 
através do sistema de informa-
ção, confirma 2.993.882 pes-
soas vacinadas com a primeira 
dose e 2.062.507 completaram 
os esquemas vacinais, onde 
1.998.528 tomaram as duas 
doses e 63.979 utilizaram imu-
nizante de dose única. 

Também são registradas 
a aplicação de doses de refor-

ço em 7.322 pessoas com alto 
grau de imunossupressão e 
174.147 idosos a partir de 60 
anos.

Novos 681 casos de con-
taminação pela covid-19 na 
Paraíba foram registrados pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) ontem, sendo apenas 
três pacientes considerados 
moderados ou graves. O alto 
registro está atribuído a ins-
tabilidade apresentada pelo 
sistema e-SES, causando o 
acúmulo de casos leves nos 
últimos dois dias. Além disso, 
três mortes aconteceram entre 
quarta-feira e ontem, e foram 
confirmadas no boletim diário.

Entre as vítimas estão dois 
homens e uma mulher, com 
faixa etária de 46 a 106 anos. 
Diabetes foi a comorbidade 
mais comum. Os falecimentos 
foram confirmados para resi-
dentes em Campina Grande, 
João Pessoa e Pocinhos, todos 
com ocorrência em hospitais 
públicos.

Com a atualização, a Pa-
raíba totaliza 456.719 casos 
confirmados da doença, des-
tes 344.575 pacientes são 
considerados recuperados e 

9.461 óbitos. A SES contabili-
za 1.221.307 testes para diag-
nóstico da covid-19 realizados, 
confirmando casos em todas 
as cidades e mortes em 222. 
Riachão do Bacamarte segue 
sendo o único município sem 
falecimentos entre seus resi-
dentes. 

Dados do Centro Esta-
dual de Regulação Hospitalar 
confirmaram a internação de 
oito pessoas com sintomas da 
covid-19 entre o intervalo de 
publicação entre os boletins 
epidemiológicos, totalizando 
114 pacientes internados nas 
unidades públicas para o tra-
tamento da doença. A Paraíba 
tem uma ocupação de 25% 
nos leitos de UTI e 10% nos 
leitos de enfermaria para adul-
tos. O Sertão registra 44% de 
ocupação em leitos de UTI e 
11% nas enfermarias. A Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
por sua vez, tem a maior ocu-
pação em enfermaria, com 
13% e 29% em UTI. A região 
sediada por Campina Grande 
segue com as menores taxas, 
com 15% de ocupação em UTI 
e 6% em enfermarias.

Covid: 700 mil paraibanos não 
foram tomar a segunda dose

Padre Júlio Lancellotti  

“Brasil regride de avanço 
humanitário para barbárie” 

Indígenas ocupam Câmara de 
Conde e interrompem audiência

Fruto da crise econô-
mica, política e social, as dis-
paridades entre as classes 
estão cada dia mais latentes 
no Brasil. Com o avanço da 
desigualdade, o país assiste 
a escalada do desemprego, 
escalada da fome e a popu-
lação migrando para a vida 
nas ruas, em situação de vul-
nerabilidade social.

Enquanto muitos bus-
cam esquecer e invisibilizar 
tal população, as ações do 
Padre Júlio Lancellotti, em 
São Paulo, ganham desta-
que em busca da humani-
zação para os moradores de 
rua. Em entrevista ao Giro 
Nordeste, ontem, o padre 
ressaltou que o avanço da 
violência e esquecimento da 
população em vulnerabilida-
de podem ser classificados 
como uma regressão que o 
Brasil vive, saindo do avanço 
humanitário para a barbárie. 

“Na dialética da his-
tória os conflitos sempre 
estiveram presentes, como 
estão agora. Tivemos avan-
ços civilizatórios, que pre-
firo chamar de avanços 
humanizadores e hoje, em 
nome de um cristianismo 
que não sei de onde tiram, 
nós vamos tirando todos 
os avanços humanizado-

res e estamos voltando à 
barbárie, quando somos o 
país que mais mata mulhe-
res trans, um país em que 
o feminicídio aumentou 
durante a pandemia, a vio-
lência doméstica e contra a 
mulher atingiram índices 
alarmantes, o genocídio 
da população negra não 
diminuiu, a violência con-
tra a população nordestina 
não acabou… só agudiza”, 
afirmou.

Ainda para Júlio Lancel-
lotti, todos os movimentos 
de violência citados são re-
tratos do discurso de ódio.

“A retórica do ódio ela 
assumiu uma força muito 
grande, que defendem o ne-
gacionismo, a favor de polí-
ticas de massacres do nosso 
povo, dos povos indígenas, 
dos quilombolas e das cul-
turas ancestrais. Quando a 
gente desqualifica o interlo-
cutor, eles falam que somos 
comunistas e não tem mais 
conversa. Estamos vivendo 
uma involução no pensa-
mento, na inteligência e isso 
é proposital, o próprio pre-
sidente trabalha para isso. 
Dentro de nós também tem 
o machismo, o negacionis-
mo, mas precisamos des-
construir tudo o que não nos 
humaniza”, declarou o padre.

Para agir em busca da 
humanização, Padre Júlio 
Lancellotti defende que a 
população também passe a 
agir de forma direta.

“Acredito que uma coisa 
que podemos fazer e não nos 
custa nada é sermos solidá-
rios. Não olhar para essas 
pessoas com desconfiança 
ou descriminação porque 
elas são pessoas, seres hu-
manos sujeitos a todas as 
dificuldades. Todos nós po-
demos olhar com humani-
dade”, finalizou.

A audiência pública que 
discutia a permissão para 
construção de prédios com 
mais de dois andares na orla 
do Conde foi interrompida 
após a invasão de povos in-
dígenas na sessão, na tarde 
de ontem. 

Na ocasião, vereadores 
da cidade, representantes 
da prefeitura, entidades e 
representantes da socieda-
de civil estiveram presentes. 
De acordo com informações 
da assessoria de imprensa 
da Câmara de Vereadores, 
a confusão foi iniciada pela 
insistência dos povos indí-
genas em participarem, de 
forma ativa, da discussão. 
Com capacidade reduzida 
em virtude dos protoco-
los da covid-19, a ocupa-
ção máxima seria de 50%. 
Desse modo, foi pedido 
que representantes fossem 

eleitos para participar. Os 
manifestantes, no entanto, 
invadiram o local para rei-
vindicar contra o projeto de 
lei, ora proposto. O assessor 
de imprensa da Câmara, Ca-
cau Costa, chegou a dialogar 
com o Cacique Tabajara.

“Falei com o Cacique 
Tabajara e disse que ele po-
deria entrar na galeria com 
mais uma pessoa para com-
pletar os trinta. Além deles 
tinha construtores, pessoal 
do Creci, da Sudema… nós 
não teríamos como quebrar 
o protocolo. Demos início a 
audiência e, com 20 minu-
tos, quando a leitura do pro-
jeto foi feita e a apresenta-
ção foi iniciada começou um 
tumulto no hall de entrada, 
com os guardas municipais, 
quando dois ou três chega-
ram a ser agredidos pelos 
indígenas, que conseguiram 
entrar. Começaram a forçar 
a porta de vidro, forçaram a 
porta e conseguiram entrar. 

O presidente decidiu en-
cerrar a audiência pública”, 
declarou Cacau Costa, as-
sessor de imprensa da Casa 
e testemunha do ocorrido.

A audiência objetiva 
debater alterações na lei 
municipal que regulamen-
ta a ocupação do solo na 
área urbana e das praias 
do Litoral Sul do Estado, vi-
sando garantir que novos 
empreendimentos possam 
ser implementados. Tal ocu-
pação, no entanto, afeta a 
vida dos povos indígenas 
que residem no local.

Esta seria a primeira 
audiência que discutiria o 
zoneamento do solo. Uma 
nova audiência acontece-
rá no dia 24 de novembro. 
Ainda não foi decidido se 
será feita de forma virtual 
ou presencial, às 14h. Uma 
reunião com os 11 vereado-
res será realizada na próxi-
ma semana para que seja 
tomada a decisão. 

Foto: Reprodução

As ações do Padre Júlio Lancellotti ganham destaque em busca da humanização para os moradores de rua

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

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

Fux encerra hoje Congresso Internacional 
dos Tribunais de Contas em João Pessoa

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministro Luiz 
Fux, chega hoje à Paraíba para o II 
Congresso Internacional dos Tri-
bunais de Contas que teve início 
na última terça-feira (9). Ele fará 
a palestra de encerramento do 
evento que tem como tema “Os 
Tribunais de Contas e o mundo 
em transformação”. 

O presidente da Associação 
dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon), Fábio 
Nóbrega, comentou que a pales-
tra realizada pelo ministro terá 
tema livre, voltada para o que 

tem sido discutido no Congresso. 
O evento é direcionado para 

conselheiros dos Tribunais de 
Contas  de todo o país, e também 
do mundo. Entre as discussões e 
a troca de experiências, os desa-
fios da pandemia é o principal 
assunto, segundo o conselheiro 
Fábio Nóbrega. 

Além disso, o encontro tam-
bém  permite que sejam discutidos 
assuntos como o desenvolvimen-
to ambiental. “Um dos temas de 
controle é a questão ambiental. 
Estamos avaliando políticas públi-
cas, administrativas que atraem a 
nossa análise e repercute no meio 
ambiente”, comentou. 

O ministro da Controladoria 

Geral da União (CGU), Wagner 
Rosário, que participou da mesa 
de abertura do CITC, represen-
tando o presidente da Repúbli-
ca Jair Bolsonaro, enalteceu o 
mundo de transformação,  tema 
do Congresso. Ele se referiu à 
preocupação dos Tribunais de 
Contas, que de forma sistêmica 
buscam aprimorar os processos 
por meio da tecnologia. 

Já o ministro Benjamin 
Zymler, representante do Tribu-
nal de Contas da União (TCU), 
enfatizou que os Tribunais de 
Contas saíram fortalecidos após 
a pandemia, pois souberam 
aproveitar as ferramentas de 
tecnologia como instrumentos 

eficazes no sistema de auditoria, 
diante da ausência do contato fí-
sico. Participando de forma on-li-
ne no segundo dia do evento, ele 
reiterou a autonomia das Cortes 
de Contas e defendeu a interlocu-
ção com o governo, induzindo as 
boas práticas com vista à eficiên-
cia das políticas públicas.

O presidente do TCE-PB, 
conselheiro Fernando Catão, 
reafirmou que o propósito dos 
tribunais é trabalhar pela unida-
de do controle externo brasileiro, 
absorvendo as modernidades 
que o mundo tecnológico ofere-
ce, “buscando exercer nossas ati-
vidades com mais transparência, 
rapidez e eficiência”, frisou.

O prefeito de João Pes-
soa, Cícero Lucena partici-
pou, ontem, de um painel 
de discussão na Conferência 
das Nações Unidas sobre as 
Mudanças Climáticas, a COP 
26. O evento está ocorrendo 
em Glasgow, na Escócia, e 
se estende até hoje, reunin-
do autoridades políticas e 
científicas para discussões e 
decisões a respeito do meio 
ambiente e das mudanças 
climáticas.

“Apresentamos nossos 
projetos e ações de preser-
vação ambiental em João 
Pessoa e debatemos o papel 
do Executivo e Legislativo 
na elaboração e execução 

de medidas para a preser-
vação do meio ambiente”, 
explicou o gestor.

Participaram do mes-
mo painel o prefeito de 
Niterói (RJ), Axel Grael, e o 
governador de Minas Ge-
rais, Romeu Zema. “Estamos 
cientes do nosso papel. É 
nos municípios que as pe-
quenas decisões são toma-
das e estas ações, quando 
somadas, fazem a diferença”, 
destacou Cícero Lucena.

Cícero Lucena participa 
de painel na COP 26

A COP 26 discute as 
mudanças do clima

A retórica do ódio, 
ela assumiu uma força 

muito grande, que 
defendem o 

negacionismo, a favor de 
políticas de massacres do 
nosso povo, dos povos 

indígenas, dos 
quilombolas e das 
culturas ancestrais. 

Quando a gente 
desqualifica o 

interlocutor, eles falam 
que somos comunistas 

e não tem mais 
conversa 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 



Paraíba
Carga recuperada
A Polícia Civil da Paraíba recuperou um caminhão com 
uma carga avaliada em R$ 500 mil pertencente ao 
Magazine Luiza, que havia sido roubado. Página 7 Fo
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Flagrantes da “invasão” de áreas específicas para pedestres, ciclistas e outros praticantes de atividades físicas são comuns

Desrespeito aos espaços na 
orla de JP causa acidentes
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Ítalo Arruda  
Especial para A União

A orla de João Pessoa é um 
dos pontos mais frequentados 
da cidade.  Além dos espaços de 
lazer, o local também é atrativo 
para quem gosta de praticar es-
portes e atividades físicas. No 
entanto, o fluxo de pedestres, 
ciclistas e demais pessoas que 
circulam pelas calçadinhas das 
praias da capi-
tal tem exposto 
alguns proble-
mas e riscos 
para quem 
transita pela 
área, como o 
uso indevido 
de ciclofaixas 
e calçadas, por 
exemplo.

O estudan-
te David Gabriel pedala todos os 
dias pelas praias do Bessa, Tam-
baú e Cabo Branco. Ele conta que 
é muito comum a “invasão” de 
pedestres e praticantes de cor-
rida no espaço que é dedicado 
para os ciclistas. Há cerca de um 
mês ele registrou um acidente 
envolvendo um amigo e um 

idoso na ciclofaixa instalada nas 
proximidades do Tambaú Hotel. 

“A movimentação de pes-
soas na frente do hotel é muito 
intensa. Naquele dia, meu ami-
go não viu quando um idoso 
saiu da calçada para atraves-
sar a ciclovia e, sem tempo para 
frear, acabou batendo a bicicleta 
nele”, disse o estudante.

Situação semelhante acon-
teceu com a ciclista Cleane Ri-

beiro, em um 
outro trecho 
da mesma ci-
clofaixa citada 
por David. Ela 
relata que já 
atropelou um 
pedestre que 
cruzou a ciclo-
via, logo após 
desembarcar 
do veículo. 

“Além de fazer uma traves-
sia perigosa, porque no local não 
tinha faixa de pedestre, ele não 
olhou para o lado. Assim que 
desceu do carro, já foi cruzando, 
e eu não tive como evitar o aci-
dente”, afirmou Cleane, lembran-
do que ela e o pedestre sofreram 
apenas escoriações leves. 

Responsabilidade compartilhada
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) 

não permite que pedestres ou corredores 
transitem pelas ciclovias ou ciclofaixas. 
Nestes espaços, apenas veículos não mo-
torizados, mais conhecidos como ciclos 
(aqueles que possuem duas ou mais rodas 
como bicicletas, skates, patins, patinetes, 
triciclos, entre outros, inclusive elétricos), 
estão autorizados a circular, desde que 
respeitem a velocidade máxima permitida, 
que é de 21 km/h, conforme explicou a 
chefe da Divisão de Educação para o Trân-
sito da Superintendência de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa (Semob-JP), Gil-
mara Branquinho. Contudo, não é isso que 
alguns frequentadores da orla têm visto.

Gilmara Branquinho alerta que todos 
têm responsabilidade sobre a segurança 
do pedestre. Além disso, 
é importante manter uma 
velocidade que não colo-
que em risco os transeuntes 
que compartilham estes 
espaços. “Esses lugares 
em torno da orla também 
são espaços de lazer, as 
pessoas procuram esses 
ambientes para momentos 
de distração e diversão. Por 
isso, é importante utilizar 
uma velocidade mais baixa 
para que todos tenham segurança”, desta-
cou a chefe de Divisão para o Trânsito da 
Semob-JP. O problema, entretanto, não é 
isolado ao uso das ciclofaixas. Pedestres 
que passeiam pela orla também reclamam 
das condições em que as calçadas se en-
contram, principalmente, no horário entre 
o fim da tarde e o início da noite. 

“Todos os dias, esse calçadão fica 
lotado. São pessoas que vêm contemplar 
a orla, outras que vêm passear com os 
cães; pais que circulam com carrinhos 
de bebês; pessoas patinando, crianças 
andando de bicicleta. Eu tenho que ter 
muita atenção para não esbarrar em 
ninguém”, afirmou a funcionária pública 
Sandra Tavares, que, durante a noite, faz 
caminhada pela calçadinha que liga as 
praias de Tambaú e Cabo Branco.

“Neste caso, o que precisa ser colo-

cado em prática é o respeito ao espaço de 
cada um”, reforçou Gilmara Branquinho, 
lembrando que ciclos devem utilizar as ci-
clovias e ciclofaixas, e os pedestres, assim 
como as demais pessoas que não estão 
em posse deste tipo de equipamento ou 
veículo, devem transitar pelas calçadas e 
vias de passeios.

Semob-JP realiza campanha 
Neste período de final de ano, a 

movimentação nas praias de João Pes-
soa tende a aumentar, considerando a 
chegada das férias, do verão e também 
dos turistas. Pensando em contribuir 
com o ordenamento dos espaços que 
circundam a orla das praias de Manaíra, 
Bessa, Tambaú e Cabo Branco, equipes da 

Divisão de Educação para 
o Trânsito da Semob-JP 
estão realizando, desde 
a última sexta-feira (5), 
a campanha “Comparti-
lhando Espaços”.

O objetivo, de acor-
do com o superinten-
dente de mobilidade ur-
bana, George Morais, é 
estimular, por meio de 
abordagens educativas 
e orientativas, o respeito 

entre as pessoas que frequentam a orla 
da capital, seja para passeio ou lazer, 
seja para a prática de atividades físicas.

As ações acontecem três vezes por se-
mana (segundas, quartas e sextas-feiras), 
das 5h às 8h, na ladeira do Cabo Branco.

“Estamos nos antecipando e am-
pliando as abordagens para que as 
pessoas de adaptem e se conscientizem 
sobre a importância do compartilha-
mento dos espaços”, ressaltou George 
Morais. Além do trabalho de abordagem 
e orientação, a campanha da Semob-
JP também foca na intensificação das 
sinalizações nessas imediações, com 
cavaletes, cones e materiais visuais que 
chamem a atenção da população para 
um comportamento preventivo e seguro 
no trânsito e nos espaços em torno da 
orla pessoense.

Alerta
São vários os acidentes com 
ciclistas e outros praticantes 

de atividades físicas.

Pedestres em áreas destinadas aos ciclistas e vice-versa aumentam o risco de acidentes; Semob-JP orienta para que espaços sejam respeitados e que se tenha atenção

Foto: Ortilo Antônio

Código de Trânsito prevê 
em espaços como a orla 

marítima velocidade 
máxima de 21 km/h para 
veículos não motorizados, 

com bicicletas e skates
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Operação vai garantir tranquilidade aos visitantes que estarão em João Pessoa e outras cidades litorâneas na alta estação

Polícias Militar e Civil planejam 
ação de segurança aos turistas

Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Está chegando o período 
em que João Pessoa e demais 
cidades do Litoral paraibano 
aumenta o número de visitan-
tes, que vêm de todo o Brasil e 
de outros países. Para garantir 
a segurança desses turistas, a 
Polícia Militar da Paraíba e Po-
lícia Civil já estão organizando 
os esquemas de policiamen-
to reforçado e atendimento à 
população, durante as festas 
de fim de ano e os meses de 
janeiro e fevereiro de 2022, 
considerados de alta estação. 
Também continuará sendo re-
alizada a Operação Previna-se, 
que fiscaliza a prática das me-
didas sanitárias adotadas pelo 
Governo do Estado para evitar 
aglomerações e disseminação 
do novo coro-
navírus.

O reforço 
do policiamen-
to em áreas e 
pontos turísti-
cos da Paraíba 
acontece atra-
vés das unida-
des operacio-
nais de área e 
batalhões es-
pecializados 
da Polícia Militar. 

Na Região Metropolitana 
de João Pessoa e nos litorais 
Norte e Sul, a PMPB emprega 
as unidades da Força Regio-
nal, Batalhão Especializado 
em Policiamento Turístico 
( Beptur) com motocicletas, 
Batalhão Ambiental, Batalhão 
de Trânsito, Regimento de Po-
lícia Montada, entre outros, 
seguindo as orientações do 
planejamento operacional da 
corporação. 

Segundo o comandante do 
Beptur, major Bruno Rodrigues, 
está sendo realizado um plane-
jamento, com base nas infor-
mações recebidas pelo setor de 
estatística e operações, com o 
intuito de aumentar a sensação 
de segurança nos pontos turís-
ticos da capital como as orlas 
de Cabo Branco, Tambaú, Ma-
naíra e Bessa, além do Centro 
Histórico, Estação Ciências e 
Parque da Lagoa – e nas cida-

des litorâneas da Paraíba como 
Conde, Pitimbu, Lucena e Cabe-
delo, entre outras. 

“A partir de dezembro, 
contaremos com a intensifi-
cação das ações do Beptur, 
como também teremos refor-
ços de outros policiamentos 
especializados na área, como 
o Batalhão de Motos e da Cava-
laria”, comenta o major Bruno 
Rodrigues. 

O responsável pelo Bep-
tur nas áreas turísticas de João 
Pessoa e adjacências, pontua 
que a PM estará apostos para 
evitar prováveis imprevistos 
contra as pessoas que visitam 
as praias da Paraíba. “Esta-
mos concluindo as diretrizes 
da Operação Verão, mas com 
certeza vamos ampliar o efeti-
vo, que atualmente conta com 
100 policiais diariamente pelos 

pontos turísti-
cos da capital”, 
pontua major 
Bruno. 

Durante 
o período fes-
tivo de Natal e 
o Ano Novo e 
durante toda a 
alta estação, a 
Polícia Civil da 
Paraíba tam-
bém fortalece 

seu efetivo em determinadas 
delegacias do Estado, sobretu-
do nas cidades onde aumenta 
o fluxo de pessoas. 

A assessoria de comuni-
cação da Polícia Civil destaca 
que são feitas escalas de plan-
tão extra, de modo a atender 
as demandas nesses setores, 
não só na Delegacia Especiali-
zada de Atendimento ao Turis-
ta (Deatur), mas também nas 
unidades de cidades com alta 
de visitantes.

Operação Previna-se
A Operação Previna-se, 

que conta com a participação 
de órgãos das esferas estadual 
e municipal, acontece em to-
das as 223 cidades paraibanas 
desde o início da pandemia da 
covid-19. Ela consiste em fisca-
lizações nos estabelecimentos 
e eventos, a fim de que mante-
nham o que se determina nos 
decretos em vigor.

Segurança pública

Grande João Pessoa, CG e Patos têm 
392 câmeras de videomonitoramento

As cidades de João Pessoa, 
Bayeux, Santa Rita, Cabedelo, 
Campina Grande e Patos já con-
tam com o funcionamento de 
392 câmeras de videomonito-
ramento da Secretaria de Esta-
do da Segurança e da Defesa 
Social (Sesds). A ação faz parte 
do projeto que compreende a 
instalação de 1,6 mil câmeras 
em todo o Estado, diretamente 
ligadas aos Centros Integrados 
de Comando e Controle (CICC), 
em fase de construção.

Os prédios vão unir as for-
ças de Segurança da Paraíba e 
ainda outros órgãos do Estado 
e municípios em um mesmo 
ambiente, para otimização do 
atendimento prestado pelo 
Centro Integrado de Opera-
ções (Ciop).

A ação tem como objetivo 
diminuir o tempo de respos-
ta à população, auxiliando no 

planejamento e execução de 
trabalhos de prevenção e re-
pressão qualificadas à crimi-
nalidade, que envolvam os ór-
gãos operativos de segurança 
pública. “Os investimentos em 
tecnologia são fundamentais 
para garantir a continuidade 
dos trabalhos que vêm sendo 
desenvolvidos. Os CICC vão 
elevar a sensação de seguran-
ça, porque conseguiremos dar 
uma resposta mais rápida das 
polícias no atendimento das 
ocorrências”, explicou o secre-
tário Jean Nunes.

Segundo o gerente de 
Tecnologia da Informação da 
Sesds, Fabiano Abrantes Vieira, 
o Sistema de Monitoramento 
que inclui câmeras e os três 
Centros Integrados represen-
ta um investimento de R$ 100 
milhões. Uma tecnologia de 
ponta, com inteligência artifi-

cial que vai interligar, Polícia 
Militar, Polícia Civil, Corpo de 
Bombeiros Militar, Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran), Departamento de 
Estradas e Rodagens (DER, 
Agência Executiva de Gestão 
de Águas (Aesa) e Defesa Civil, 
Polícia Rodoviária Federal, Po-
lícia Federal, Receita Estadual, 
autarquias de trânsito, Compa-
nhia de Água e Esgoto (Cage-
pa), Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência (Samu), 
entre outros.

O que são os CICC 
Os Centros têm base na 

Lei Complementar 111/2012, 
que estabelece uma unidade 
do Centro Integrado de Opera-
ções em cada Região Integrada 
de Segurança Pública (Reisp), 
e são uma ferramenta de ges-
tão que envolve uma cadeia 

de comando com três compo-
nentes: autoridade, processo 
decisório e estrutura. Eles 
estão em fase de construção 
na capital, Campina Grande 
e Patos.

O objetivo é promover 
a atuação dos órgãos para o 
efetivo atendimento das de-
mandas sociais relacionadas 
à área. Os ambientes serão 
dotados de estrutura física, 
aparato tecnológico, e pessoal 
com conhecimento e treina-
mento especiais. Por meio de 
ações interinstitucionais e de 
integração operacional, esses 
profissionais irão acelerar o 
processo decisório, respon-
dendo às demandas de urgên-
cia e emergência, bem como 
gerenciamento de crises dian-
te de incidentes que exijam a 
atuação complexa do Sistema 
de Defesa Social.

Presença policial 
será particularmente 
reforçada durante as 
festas de Natal e Ano 
Novo, além dos meses 
de janeiro e fevereiro

Operação Verão reforçará o policiamento em pontos onde é registrado grande fluxo de turistas no Litoral da Paraíba, como o Busto de Tamandaré, em João Pessoa

Foto: Ascom PMPB

O superintendente do 
Hospital Universitário Lauro 
Wanderley (HULW-UFPB), 
Marcelo Tissiani, cumpriu 
agenda institucional em Bra-
sília esta semana e obteve a 
confirmação de deputados 
federais e senadores parai-
banos de que o hospital-es-
cola da Universidade Federal 
da Paraíba, vinculado à Rede 
Ebserh/MEC, será contem-
plado no orçamento 2022 
com emendas de bancada.  

A reunião com a ban-
cada paraibana na capital 
federal ocorreu na quarta-
feira (10), quando os par-
lamentares asseguraram 
ao gestor que o projeto 
de reforma da fachada do 
HULW será contemplado na 
destinação das emendas ao 
Orçamento Geral da União 
2022. 

“Já temos a sinalização 
de que o HULW será bene-

ficiado, mas ainda não há 
definição de valores”, infor-
mou o superintendente do 
Lauro Wanderley.  

Os parlamentares 
paraibanos têm R$ 240 
milhões para serem des-
tinados em emendas de 
bancada na Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) 2022, 
sendo R$ 16 milhões para 
cada. Tais emendas estarão 
centradas nos eixos saúde, 
segurança hídrica, infraes-
trutura e mobilidade urba-
na. As emendas que foram 
garantidas para o HULW 
serão contempladas na ru-
brica infraestrutura.  

Em seu pronuncia-
mento aos parlamentares, 
Marcelo Tissiani lembrou 
à bancada paraibana que 
o processo para a reestru-
turação da fachada do hos-
pital-escola começou em 
março deste ano, quando 

HULW garante verbas para ampliar hospital 

foram destinados, inicial-
mente, cerca de R$ 6,3 mi-
lhões ao Lauro Wanderley, 
posteriormente atualiza-
dos para mais de R$ 7 mi-
lhões.   

“Hoje, o processo de 
licitação já está realizado 
e empenhado. O início da 
obra está previsto para ja-
neiro de 2022, com prazo 
de dois anos para a entre-

ga”, afirmou Marcelo Tissia-
ni. Ele ressaltou que a ida a 
Brasília teve o objetivo de 
assegurar mais recursos 
necessários à conclusão da 
obra. 

Na capital federal, 
além de participar da ses-
são no Congresso sobre 
a destinação de emen-
das ao Orçamento Ge-
ral da União 2022, que 
contou com a presença 
de senadores, deputa-
dos federais, prefeitos e 
representantes de enti-
dades federais, além do 
governador da Paraíba, 
João Azevêdo, o superin-
tendente do HULW man-
teve contatos individuais 
com os deputados Agui-
naldo Ribeiro, Damião 
Feliciano, Edna Henrique, 
Efraim Filho, Frei Anastá-
cio, Gervásio Maia, Hugo 
Motta, Julian Lemos, Pe-
dro Cunha Lima, Rui Car-
neiro, Wellington Roberto 
e Wilson Santiago, além 
dos senadores Veneziano 
Vital do Rêgo, Daniella Ri-
beiro e Nilda Gondim.  

Hospital Universitário 
Lauro Wanderley 
receberá recursos 
para melhoria de 
sua infraestrutura 
através de emendas 
parlamentares 
paraibanas

Foto: Evandro Pereira
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Veículo e produtos estavam escondidos em matagal, próximo ao local usado como esconderijo da quadrilha

Uma carga avaliada em 
aproximadamente R$ 500 mil, 
pertencente ao Magazine Lui-
za, foi recuperada por agen-
tes da Delegacia de Roubos 
e Furtos de Veículos e Cargas 
(DRFVC). Também houve a 
apreensão de munições cali-
bres 12, ponto 40 e 9mm, além 
de carregadores de pistolas e 
submetralhadora, coletes ba-
lísticos, droga, equipamentos 
eletrônicos de bloqueadores 
para rastreadores de cami-
nhões dentre outros. Uma mu-
lher foi presa apontada como 
receptadora da carga roubada.

De acordo com o dele-
gado Carlos Othon, titular 
da DRFVC, o assalto aconte-
ceu ao caminhão da empre-
sa Magalu, na madrugada 
de segunda-feira (9), sendo 
levada para o sítio Capitão, 
zona rural de Santa Rita, na 
Região Metropolitana de 
João Pessoa.

A ação dos policiais da 
DRFVC, em conjunto com a 
Draco e Polícia Rodoviária 
Federal, aconteceu na ma-
drugada dessa quinta-feira 
(11), após denúncia do rou-
bo da carga. “Aquele local 
já vinha sendo monitorado 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Recuperado caminhão com 
carga de eletroeletrônicos

pelo nosso pessoal”, disse o 
delegado. Numa casa, no sí-
tio, foram apreendidos ma-
teriais e armas usadas pelos 
assaltantes e dentro do mata-
gal o caminhão com a carga. 
“Somente de aparelhos ce-
lulares tinham aproximada-
mente R$ 200 mil”, revelou 
Carlos Othon. 

Menos de um mês
Essa é a segunda apreen-

são de carga roubada, numa 
parceria das Polícias Civil e 
Rodoviária Federal em me-
nos de um mês na grande 
João Pessoa. Na madrugada 
do dia 27 de outubro, numa 
operação denominada de 
“Carga Pesada”, foi recupera-
da numa mata às margens 
da BR-230, próximo a Santa 
Rita, um caminhão das Lojas 
Magazine Luíza com produtos 
eletroeletrônicos.

A operação foi fruto de 
investigação das Delegacias 
de Repressão ao Crime Orga-
nizado (Draco) e de Roubos 
e Furtos de Veículos e Cargas 
(DRFVC) e também contou 
com o apoio do helicóptero 
Acauã, da Secretaria de Segu-
rança e Defesa Social.

No momento da abor-
dagem, os bandidos esta-
vam fazendo o motorista do 
caminhão de refém e houve 

troca de tiros com a polícia. 
Um dos assaltantes, identifi-
cado por Thallyson Alves de 
Santana, de 26 anos, morreu, 
ao dar entrada no Hospital 
de Emergência e Trauma de 
João Pessoa. Outro assaltan-
te conseguiu fugir pela mata. 
O motorista do caminhão foi 
resgatado pelos policiais e 
não sofreu agressão física.

Na entrevista realizada 
ontem, na Central de Polí-

cia, os delegados Victor Melo 
(Draco) e Carlos Othon de-
talharam que a ação para 
localizar o “quartel general 
da quadrilha” já vinha sen-
do realizada. Nos últimos 
três meses o grupo já havia 
praticado cerca de quin-
ze assaltos. “Conseguimos 
identificar a quadrilha e o es-
conderijo após levantarmos 
a ficha do assaltante morto”, 
explicou Melo.

Equipamentos eletrônicos e objetos usados pelos bandidos foram apreendidos durante a operação que desarticulou a quadrilha; suspeitos mantinham ‘quartel general’ em sítio na zona rural de Santa Rita

Foto: Ascom/PCPB

Polícia Civil descobre a 
venda de carne furtada

Policiais da Delegacia 
de Remígio com apoio da 
Polícia Militar prenderam 
um homem e apreende-
ram três armas de fogo, 
além de várias peças de 
carnes de animais em es-
tabelecimentos investiga-
dos por furto e receptação 
de animais. O delegado 
Cristiano Santana disse 
que os investigados são de 

Remígio e de Algodão de 
Jandaíra e tem participa-
ções direta com os furtos.

Segundo Cristiano San-
tana, de acordo com as in-
formações colhidas pelos 
policiais civis, os suspeitos 
furtam os animais para 
vendê-los a proprietários 
de açougues nos dois mu-
nicípios. “Já realizamos 
duas operações com esse 

foco e estamos na terceira 
fase dessa investigação”, 
pontuou. 

Cristiano enfatizou que 
esse tipo de crime tem ocor-
rido com certa frequência 
na região de Remígio. O de-
legado disse também que 
a Polícia Civil investiga 
outros nomes apontados 
como possíveis comprado-
res de animais furtados.

Um homem de 35 anos 
suspeito de estuprar a en-
teada de três anos foi preso 
na tarde dessa quarta-feira 
(10), na cidade de Cajazei-
ras, Sertão do Estado. 

O crime foi denuncia-
do pela criança à própria 
mãe que comunicou o caso 

à Polícia Militar. O suspeito 
foi localizado e levado para 
a Delegacia de Políca.

Segundo o delegado 
Ilamilto Simplício, o sus-
peito já cumpre pena pelos 
crimes de tráfico de drogas 
e roubos. Recentemente 
estava recolhido ao Presí-

dio Regional de Cajazeiras, 
sendo posto em liberdade 
há cerca de uma semana.

Na Delegacia de Polí-
cia de Cajazeiras, o suspei-
to foi autuado pelo crime 
de estupro de vulnerável  
e ontem foi levado para o 
presídio.

Homem é preso suspeito de 
estuprar enteada de 3 anos

Uma festa promovi-
da por membros de uma 
facção criminosa foi en-
cerrada na madrugada 
dessa quinta-feira (11) 
pela Polícia Civil, no bair-
ro de Praia do Sol, em João 
Pessoa. Dois foragidos da 
Justiça da Paraíba foram 
presos. Um deles possui 
mandado de prisão por 
furtos e arrombamentos 
realizados na capital.

De acordo com o 
delegado João Paulo 
Amazonas, um dos pre-
sos pertence à “gang da 
marcha ré”. O outro preso 
estava no local, descum-
prindo medida imposta 
pela Justiça e responde 
a processos por tráfico, 
adulteração de veículos e 
furto qualificado. 

No local, os policiais 
encontraram substâncias 
estupefacientes (loló) e 
munições de calibre 38.

Encerrada 
festa de 
facção 
criminosa

A Polícia Rodoviária 
Federal iniciou à meia-noi-
te dessa sexta-feira (12) a 
Operação Proclamação da 
República 2021 em toda a 
Paraíba. A ação se esten-
derá até as 23h59 da se-
gunda-feira (15), com re-
forço do policiamento nos 
trechos considerados mais 
críticos. 

A PRF acredita que o 
fluxo de veículos deverá 
ser intenso, principalmen-
te hoje no período da tar-
de e, na volta do feriado, 
na segunda-feira. A fim de 
prevenir e reduzir a gravi-
dade dos acidentes duran-
te o período de maior mo-
vimentação nas rodovias, o 
planejamento da Operação 
leva em consideração a 
análise de dados estatísti-
cos com foco no compor-
tamento dos motoristas e 
nas características dos aci-
dentes de trânsito. Durante 
a Operação serão intensifi-
cadas fiscalizações com uso 
de etilômetros (bafômetro) 
para coibir a embriaguez 

ao volante, principal causa 
de mortes em acidentes de 
trânsito nas rodovias fe-
derais paraibanas durante 
todo o ano de 2020. 

Também serão fisca-
lizadas as ultrapassagens 
proibidas, o excesso de ve-
locidade, o uso do cinto de 
segurança para todos os 
ocupantes do veículo, a uti-
lização do capacete de se-
gurança para motociclistas 
e passageiros em veículos 
de duas rodas, além de ou-
tras infrações.

A PRF dispõe do telefo-
ne de emergência 191 para 
informações, comunicação 
de acidentes, crimes e de-
núncias. A ligação é gra-
tuita e funciona 24 horas. 
Para aumentar a fluidez do 
trânsito e aumentar a segu-
rança, haverá restrição de 
trânsito para alguns veícu-
los de carga em rodovias de 
pista simples. Veja os dias e 
horários: sexta-feira (12) – 
16h às 22h; sábado (13) 6h 
às 12h e, na segunda-feira, 
das 16h às 22h.

PRF realiza operação 
durante o feriadão

Telefonia 

Imagens mostram furto  
de baterias em operadora

A Polícia Civil, em 
Campina grande, conse-
guiu prender um dos sus-
peitos de envolvimento 
com um grupo responsável 
por roubos de baterias de 
operadoras de telefonia 
móvel. Elton Barbosa, de 
28 anos, foi localizado em 
sua residência e conduzido 
para a Central de Polícia 
daquela cidade. Outro in-
tegrante da quadrilha con-
tinua foragido, no entanto, 
a polícia já conseguiu sua 
identificação.

A prisão de Elton 
aconteceu no fim da tarde 
de quarta-feira (10). Ele 
foi identificado através 
de imagens da câmera de 
segurança de uma das su-
bestações de uma opera-
dora de telefonia móvel. O 
vídeo mostra dois homens 
entrando no local e reti-
ram as baterias, inclusive, 

Elton ainda tenta encobrir 
uma câmera.

 De acordo com o de-
legado Demetrius Patrício, 
a prisão de Elton Barbosa 
ocorreu após a Polícia Ci-
vil cumprir três mandados 
de busca e apreensão. Du-
rante as ações, o irmão de 
Elton e outro parente dele 
também foram presos por 

porte ilegal de arma de fogo.
O delegado disse que a 

operação intitulada “Volts” 
teve como objetivo cum-
prir os mandados contra o 
bando de subtrair baterias 
de subestações de Cam-
pina grande, Puxinanã e 
Soledade. O outro suspei-
to que aparece na imagem 
continua sendo procurado. 

Elton Barbosa foi flagrado no momento em que entrava na subestação

Foto: Reprodução
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Aumento em relação a 2020 foi de 27,18%. Na maioria das vezes, a troca é resultante das colisões de veículos

Mais de seis mil postes foram 
substituídos no Estado este ano

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Areia

Destino Paraíba

Litoral Sul 

João PESSoA

O Hotel Globo, localizado 
no Centro Histórico da capi-
tal, está com duas exposições 
sendo realizadas pela Funda-
ção Cultural de João Pessoa 
(Funjope). Uma delas é a 1ª 
Expo ‘Artes Pretas’, que reúne 
obras de 12 artistas pretos e 
pretas. A outra é a I Mostra 
Educacional Popular de Arte, 
que acontece em parceria com 
a Secretaria de Educação e 
Cultura (Sedec), e traz relatos 
de experiências da rede muni-
cipal de ensino durante a pan-
demia da covid-19. A visitação 
vai até 30 de novembro, todos 
os dias, das 8h às 17h.

Sousa

A Paraíba comemora o resultado da participação do Destino Paraíba na 33ª edição do Festuris - Festival 
Internacional de Turismo de Gramado, retornando com a agenda lotada de ações e parcerias que foram 
iniciadas junto ao trade, durante a feira. Também foi fechada a participação da Paraíba em dois grandes 
eventos de Turismo, um em Porto Alegre e outro em Balneário Camboriú (SC). O estande da Paraíba esteve 
movimentado durante os quatro dias do Festuris. Mais de mil agentes de viagens foram buscar informações 
sobre os roteiros que podem ser feitos pelo Estado, tanto no litoral como no interior.

Para celebrar o período natalino repleto de luz e esperança, a Atura – Associação de 
Turismo Rural e Cultural de Areia- realiza o Natal Rural Iluminado. Os empreendimentos 
associados vão realizar, a partir do dia 26 de novembro e durante o mês de dezembro, 
uma extensa programação com foco no tema rural. A abertura do Natal Rural Iluminado 
será feita com uma Carreata de Mamãe Noel, Papai Noel e noeletes, que visitarão os en-
genhos e empreendimentos participantes. Todo fim de semana até o fim de dezembro, 
haverá o desfile da família Noel.Também haverá, nos engenhos, degustação de cachaças 
premiadas, petiscos e frios. Entre as atrações, cantores de Areia e a orquestra Vó Maria. A 
abertura do Natal Rural Iluminado será no dia 26 próximo, com uma carreata de Mamãe 
Noel, Papai Noel e os Elphos que visitarão os empreendimentos participantes. 

Os vereadores de Conde, repre-
sentantes da prefeitura, empresários 
e entidades da sociedade civil parti-
ciparam, ontem, na Câmara Munici-
pal, de uma audiência pública para 
debater alterações na lei municipal 
que regulamenta ocupação do solo, 
na área urbana e das praias do Lito-
ral Sul do Estado. De acordo com o 
secretário de Planejamento de Conde, 
Márcio Simões, o objetivo das mudan-
ças propostas pela prefeitura, e que 
serão discutidas pelos vereadores, é 
garantir que sejam implementados 
novos empreendimentos, gerando 
emprego e renda. A lei atual, de 2018, 
com restrições para construções, gera grandes perdas e faz com que a cidade deixe de aproveitar 
o avanço do setor imobiliário, principalmente em áreas de praia, que são mais valorizadas.

Começou ontem, e vai até o próximo domingo, na cidade de Sousa, a 5ª edição 
do Festissauro – Festival de Cinema do Vale dos Dinossauros, um dos festivais 
cinematográficos mais importantes do interior da Paraíba. As exibições e deba-
tes gratuitos acontecerão no Cinema Municipal do Centro Cultural Professora 
Dodora, com todos os cuidados e protocolos de biossegurança contra a covid-19. 
Os destaques desta edição ficam por conta de mais de 40 filmes distribuídos em 
mostras competitivas (nacional e regional) e convidados. Há filmes de todos os 
gêneros e para todos públicos, inclusive infantil e para pessoas com deficiência. 
No local do evento, também será realizado exposição de arte, oficinas e debates. 
O Festissauro prestará uma homenagem in memoriam ao poeta, artista plástico, 
ambientalista e contador de histórias Robson Araújo Marques, conhecido como 
“O Velho do Rio”, que dedicou 45 anos de trabalho aos cuidados às pegadas de 
dinossauros localizadas no Monumento Natural Vale dos Dinossauros, em Sousa.
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Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

De janeiro a outubro, a 
Energisa – empresa respon-
sável pela iluminação públi-
ca das cidades paraibanas 
– já realizou a substituição 
e reparos em mais de seis 
mil postes. Neste período, 
foram registradas 496 ba-
tidas em postes, em todo 
o Estado. Em 2020, foram 
cerca de 390 trocas por abal-
roamentos, um aumento de 
mais 27,18%. Na maioria das 
vezes, essa troca é resultante 
das colisões de veículos.  

De acordo com a assesso-
ria de comunicação da Ener-
gisa, João Pessoa é a cidade 
com mais batidas em postes. 
Até outubro, foram 98 casos. 
Campina Grande fica em se-
gundo lugar com 63 abalro-
amento em equipamentos 
públicos de iluminação, nas 
ruas e avenidas. A empresa 
ressaltou que mesmo com o 
trabalho constante de preven-
ção e manutenção da estrutu-
ra e cabeamentos elétricos, 
as batidas em postes vêm 
crescendo na Paraíba, sendo 
a maior causa de quedas da 
estrutura luminosa. 

Ainda segundo a empre-
sa responsável pelos postes 
da Paraíba, a maior incidência 
de postes danificados ocor-
re durante o verão, período 
em que acontecem diversas 

festividades, como Natal, 
Réveillon, Carnaval, além de 
confraternizações, passeios e 
viagens de férias. Nessa épo-
ca, os cuidados dos motoris-
tas precisam ser redobrados, 
evitando o uso de celular en-
quanto dirigem.

 A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura de João 
Pessoa (Seinfra), através 
de sua assessoria, informou 
que os postes ornamentais, 
que ficam em praças e can-
teiros dos bairros, são os 

mais danificados por co-
lisões de carros e motos. 
Mensalmente, pelo menos 
um poste é trocado pela pre-
feitura da capital.

Cobrança judicial
Os prejuízos causados 

com a queda dos postes não 
são só para os moradores das 
localidades, que tem o forne-
cimento de luz interrompido, 
ou dos que se locomovem pe-
las vias escuras, mas também 

para o condutor responsável 
pela colisão. A Energisa cobra 
judicialmente cerca de R$ 3,5 
mil pelo custo com o repa-
ro de cada poste danificado. 
Essa cobrança é feita após o 
órgão de trânsito competen-
te, fazer boletim de ocorrên-
cia, informando os dados do 
veículo e do condutor, em que 
são registrados os danos ao 
patrimônio. 

A assessoria da Energisa 
disse que após as batidas em 
postes, o restabelecimento da 
energia demora em média 
quatro horas, dependendo do 
local, da dificuldade de aces-
so e do tipo e quantidade de 
estruturas ou equipamentos 
envolvidos. 

Existem casos em que 
o dano à rede elétrica é tão 
grave que é necessário tro-
car mais de um poste. “Mes-
mo com nossa tecnologia 
para minimizar a quanti-
dade de clientes atingidos, 
a região mais próxima da 
ocorrência vai ficar compro-
metida durante um longo in-
tervalo de tempo”, informou 
a assessoria. 

As pessoas que se en-
volverem em qualquer tipo 
de acidentes envolvendo 
postes, a orientação da 
Energisa é não sair de den-
tro do veículo, exceto se for 
verificado a probabilidade 
de fogo. Pois, com a colisão, 
fios e cabos elétricos podem 

causar morte por choque elé-
trico. Vale ressaltar que usar 
o celular dentro do veículo 
após a colisão não oferece 
riscos. Assim, os condutores 
podem fazer contato imedia-
to e gratuito com o Corpo de 

Bombeiros (193) e Energisa 
(0800 083 0196),informan-
do o ocorrido.

Já para quem presencia 
um acidente, as orientações da 
Energisa é ficar longe dos cabos 
e não tentar socorrer vítimas que 

estiverem no local. O correto é 
comunicar aos órgãos compe-
tentes e aguardar a chegada dos 
profissionais da empresa, que es-
tarão munidos de equipamentos 
necessários e capacitados para 
solucionar o incidente. 

Para quem presencia um 
acidente, a orientação 

da empresa é ficar longe 
dos cabos e não tentar 
socorrer vítimas que 
estiverem no local

Os prejuízos para o condutor responsável pela colisão podem chegar a R$ 3,5 mil com os reparos do poste danificado

Foto: Divulgação
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‘Mariguella’
“Filme acende história apagada do Brasil”, diz Seu Jorge 
sobre o longa-metragem do político, escritor e guerrilheiro 
que está em cartaz na Paraíba. Página 12
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Os vencedores do Prê-
mio Políbio Alves de Litera-
tura, promovido pela Funda-
ção Cultural de João Pessoa 
(Funjope), recebem seus res-
pectivos diplomas hoje, em 
solenidade que se realiza 
a partir das 18h, no Teatro 
Santa Roza, localizado no 
centro da cidade. No total, 
10 autores foram contempla-
dos, sendo dois por catego-
ria, que são as de Romance, 
Poesia, Conto, Ensaio e Crô-
nica. Durante a cerimônia, 
obedecendo aos protoco-
los de segurança sanitária 
contra a covid-19, o escritor 
Políbio Alves também será 
homenageado e haverá apre-
sentação especial da Orques-
tra Sinfônica Municipal de 
João Pessoa (OSMJP).

“Vai ser uma noite de 
celebração da literatura. O 
grande objetivo nosso, com 
essa cerimônia, é encerrar 
o Prêmio Políbio Alves de 
Literatura, edital que foi lan-
çado no mês de março e tem 
um valor simbólico muito 
grande e um fato marcante 
para a Prefeitura de João 
Pessoa, porque é o primeiro 
edital de literatura feito em 
quase 10 anos”, afirmou o 
diretor executivo da Fun-
jope, Marcus Alves. O gestor 
informou que, entre os con-
vidados para participar da 
solenidade, estão escritores, 
críticos literários, livreiros e 
representantes de institui-
ções, a exemplo da Academia 
Paraibana de Letras (APL) 
e a Academia Paraibana de 
Poesia (APP).

Marcus Alves antecipou 
que a programação do even-
to inclui a participação espe-
cial da Orquestra Sinfônica 
Municipal de João Pessoa. “A 
OSMJP deverá fechar o even-
to. Os músicos estão todos 
vacinados contra a covid-19 
e será a primeira apresen-
tação da Orquestra dentro 
desse período de pandemia. 
Haverá, também, performan-
ce artística com a recitação 
de poemas de Políbio Alves 
e a entrega de uma plaquete 
para Políbio”, disse o diretor 
executivo da Funjope.

“Esse Prêmio Políbio 
Alves é muito importante, 
porque vem valorizar a lite-
ratura produzida na cidade 
de João Pessoa. E, diferen-

temente de outros editais, 
este traz a premiação e os 
recursos financeiros que 
garantem a publicação das 
obras”, ressaltou, ainda, Mar-
cus Alves. A propósito, na úl-
tima segunda-feira (dia 8), os 
escritores estiveram na sede 
da Funjope para assinar os 
contratos, conforme deter-
mina o edital, para garantir o 
depósito dos valores. O prê-
mio em dinheiro ao primeiro 
lugar, em cada categoria, é de 
R$ 6 mil e para o segundo de 
R$ 4 mil, perfazendo o total 
de R$ 50 mil.

A partir da solenida-
de de premiação, o diretor 
executivo da Funjope infor-
mou que se entra na fase de 
produção e editoração das 
obras. “Como estamos che-
gando ao final do ano, a pre-
visão é de que o lançamento 
será feito durante o primeiro 
semestre de 2022, de forma 
simultânea, para que todos 
os autores sejam honrados, 
num evento desse tipo”, disse 
Marcus Alves.

Obras selecionadas
Na categoria Romance, o 

primeiro lugar foi para Velho 
Flor, do jornalista, dramatur-
go, ator e escritor Tarcísio 
Pereira. O autor disse que 
são sete personagens e todos 

eles são a mesma pessoa. 
Há um conflito entre eles, 
quando se reúnem para que 
seja iniciado um processo 
de aniquilamento gradual 
de si mesmo. Um único ser 
que é pai, marido, professor, 
artista (entre outras ativi-
dades) e chega à conclusão 
de que não está dando conta 
de cada um desses ofícios. 
Matando cada pedaço, o per-
sonagem vai continuando até 
terminar sozinho, sem nada 
e com a decisão de se assu-
mir como uma nova criatura. 
Em segundo ficou o romance 
histórico Sanhauá, do jorna-
lista Ademilson José. A obra 
mescla ficção com fatos reais 
da história de criação da ci-
dade de João Pessoa e todas 
as lutas que envolveram in-
dígenas dos povos tabajaras, 
potiguaras, além de portu-
gueses, franceses, espanhóis 
e holandeses. “O livro tem 
pesquisa e ficção e é sobre as 
origens da Paraíba de 1534, 
quando os portugueses co-
meçam a instalar as capita-
nias, até 1654, quando os 
holandeses deixam o Esta-
do”, resumiu o autor, que 
respeita a cronologia dos 
fatos, desenhando uma linha 
do tempo com os principais 
acontecimentos e nomes que 
interferiram nos rumos da 

história, introduzindo nela 
personagens e enredos fic-
tícios. “Eu não conto como 
um livro de história. Ela está 
romanceada”, observou ele. 

No gênero Conto, a pri-
meira colocação foi Contos 
que não te contaram, de Mar-
cos Antônio Pessoa França. 
“O livro é uma reunião de 10 
contos, a maioria ambien-
tada no Nordeste, e inclui 
temas religiosos, fantasia e 
assombração, que mexem 
com o imaginário popular 
e onde estão personagens 
como beatas, romeiros, pro-
fessores, padres, coveiros e 
pistoleiros. O primeiro conto 
da obra é em âmbito inter-
nacional e se passa na Ingla-
terra, onde um rapaz pobre 
quer criar asas para morar 
em outro país, em busca de 
melhores condições de vida”, 
disse o autor. O segundo lu-
gar ficou com o projeto De 
quando o rio lavou as his-
tórias, de Bianca Rufino do 
Nascimento. 

Em Poesia, a obra Sole-
trar das Sombras, de Paulo 
Sérgio Limeira de Moura, 
obteve o primeiro lugar. O 
livro reúne 55 poemas iné-
ditos, todos no gênero hai-
cai, de origem japonesa, ou 
seja, curtos, com três versos 
metrificados e inspirados 

em elementos da natureza, 
a exemplo do vento, o va-
ga-lume e a abelha. Em se-
gunda posição ficou Bruxas 
Sussurram meu Nome ,  de 
Anna Amélia Apolinário da 
Silva. “É um poemário ma-
triarcal que encarna as vozes 
de mulheres insubmissas, 
enfeitiçantes, descortinando 
um mundo regido pela ma-
gia avassaladora de sibilas 
indomáveis, e é dedicado às 
minhas matriarcas, às mães 
do fogo que me acendem o 
verso e a vida”, disse ela.

Na categoria Crônica, o 
vencedor foi Unhas, política 
e Aristóteles, de Amanda K. A 
obra reúne aproximadamen-
te 40 crônicas, publicadas 
de maio de 2020 até maio 
passado, no Jornal A União. 
“Eu escolhi para dar título ao 
livro o de uma das crônicas, 
porque fala sobre o feminino, 
quando se refere a unhas, 
a política, de maneira sutil, 
mas não partidária, e a refe-
rência a Aristóteles é porque 
tenho escritos filosóficos, 
buscando o lado bom das coi-
sas”, disse ela, que também 
fala sobre figuras familiares 
que lhe marcaram na vida. 
Em segundo, a obra Lá e Cá, 
de Vânia Perazzo, que reúne 
46 crônicas narrando expe-
riências vividas pela autora 

no Brasil e no exterior, além 
de cinema e a pandemia da 
covid-19. “O estilo é simples, 
coloquial, e o objetivo maior 
é demonstrar que somos pe-
quenos seres humanos num 
imenso mundo de culturas 
diversas, mas com comporta-
mentos similares, diante dos 
conflitos que a vida oferece”, 
afirmou a autora. 

No gênero Ensaio, foi 
selecionada Vozes de Mu-
lheres, autoria de Sabrina 
Rafael Bezerra ficou com a 
primeira colocação. “Essa 
obra resulta da minha dis-
sertação de mestrado em 
História na Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
em 2016, e contém a traje-
tória de vida de mulheres 
pioneiras que foram perse-
guidas pela ditadura militar 
na Paraíba. Falo sobre a pri-
meira juíza, Helena Alves, 
a primeira professora do 
curso de Direito e, também, 
primeira mulher vereado-
ra em João Pessoa, Ofélia 
Gondim, eleita pela Arena, e 
da advogada das Ligas Cam-
ponesas em Sapé, Ophelia 
Amorim, que foi presa e 
saiu da Paraíba”, disse ela. E, 
no segundo lugar, O Fim do 
Enigma, do escritor, poeta, 
letrista e teatrólogo Gilvan 
Bezerra de Brito.

Autores recebem diplomas do 
prêmio literário Políbio Alves
Cerimônia acontece hoje, no Teatro Santa Roza, em João Pessoa, com apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal
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Em cima, da esq. para dir.: na categoria Romance, Tarcísio Pereira e Ademilson José foram os selecionados; em Crônica, Amanda K. e Vânia Perazzo; seleção de Poesia foi para Paulo Sérgio Limeira e 
(abaixo, da esq. para dir.) Anna Apolinário; Marcos Antônio França e Bianca Rufino foram os escolhidos em Conto; e, por fim, em Ensaio foram eleitas as obras de Sabrina Rafael e Gilvan Bezerra de Brito

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Políbio Alves receberá homenagem 
durante a solenidade da premiação

“É uma das coisas mais 
gratificantes da minha vida 
como escritor e ser humano. 
Desde 1980, quando cheguei 
do Rio de Janeiro, sempre disse 
que queria ser homenageado 
em vida. É um prazer inomi-
nável, que me deixa disposto 
a continuar escrevendo”, con-
fessou Políbio Alves para o 
Jornal A União, referindo-se 
ao tributo que recebe hoje, 
durante a cerimônia de entre-
ga de premiação da Fundação 
Cultural de João Pessoa que 
leva o seu nome. “É uma home-

nagem justa a Políbio Alves, um 
autor que está vivo e que con-
tinua produzindo suas obras”, 
garantiu o diretor executivo da 
Funjope, Marcus Alves. 

O autor lembrou já ter sido 
agraciado por outra homenagem 
prestada pela Prefeitura de João 
Pessoa. “Foi a realização do proje-
to Ano Cultural 2011, por meio da 
Secretaria de Educação, por causa 
do lançamento, naquela época, da 
quinta edição da obra Varadouro, 
que também foi estudada em sala 
de aula e da qual se escolheu 
um texto que se encontra inscrito 

numa placa de bronze no Centro 
Histórico da cidade”.

“Eu defendo que o autor pa-
raibano sempre seja lido nas esco-
las, porque vai divulgar a literatura 
e formar novos leitores. Nenhum 
país vai ser considerado de exce-
lência se não for culto e para isso 
tem que se passar pela educação”, 
confessou Políbio Alves.

Será entregue uma plaquete para 
Políbio no cerimonial de hoje: escritor 

defende que autor paraibano seja 
sempre lido nas escolas
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Atenção, Srs. 
passageiros...

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

Não sei vocês, mas na mesma medida em que adoro 
viajar, sou um viajante estressado. Chego cedo no aero-
porto, confiro 10 vezes se o passaporte está na bolsa, só 
sossego quando vejo a mala na esteira. Nem sempre foi 
assim. Lembro que quando fui na Grécia a primeira vez, 
comprei as passagens de ida e volta e fui (fomos) para pas-
sar um mês, sem ter sequer um hotel reservado. A ficha 
caiu quando chegamos em Atenas, cujo aeroporto, naque-
la época, era do tamanho do nosso Castro Pinto, antes 
da última reforma. Era meia-noite, todo mundo falando 
grego, obviamente, e toda autoconfiança de quem tinha 
aprendido 20 expressões importantes para viajantes, aca-
bou ali. Pedi a Hirllen que me desse alguns minutos para 
que me acostumasse um pouco e partimos pro abraço.

– “Parakalo, milate anglika?” (pronuncia do jeito 
que está escrito, caso esteja em caracteres itálicos) – Por 
favor, o senhor fala inglês?

Sim, o taxista falava inglês. Pedi que nos ajudasse 
a encontrar um hotel perto de Plaka, o bairro boêmio, 
situado à sombra da Acrópole. No caminho, repeti em 
voz alta as palavras que tinha aprendido. Ele deu risada 
me escutando e disse que eu falava grego muito bem. 
Podem rir junto, tá? Mas acreditei plenamente e me sen-
ti orgulhoso do meu pequeno vocabulário.

Já passava de uma da manhã quando chegamos ao 
hotel. Não era bem o que esperávamos, nem no aspecto, 
nem no preço. Mas àquela altura, “fazêuquê”? Fizemos o 
check-in e o recepcionista nos explicou que o nosso quar-
to, pelo fato do hotel estar passando por uma reforma, se-
ria a suíte da cobertura, por um preço até razoável.

Aceitamos e subimos. O elevador funcionava. O 
quarto era realmente imenso, embora algumas paredes 
ainda estivessem “no tijolo cru”, como dizemos aqui. Mas 
quando puxamos as cortinas, a Acrópole, inteira ilumina-
da estava bem na nossa cara. Chorei ali mesmo. O can-
saço foi todo embora. Tomamos um banho e saímos sem 
mapa. Sério, a gente faz dessas coisas. Pegamos o cartão 
do hotel e fomos. Foi divertidíssimo. Em algum momento 
encontramos um bar supersimpático chamado Bee, onde 
tocava Nara Leão e outras músicas brasileiras. Entramos 
e só e saímos dali de manhã, amigos de todo mundo.

No dia seguinte, que na verdade era o mesmo dia, fo-
mos passear e procurar uma agência, a fim de organizar 
um passeio por algumas ilhas. Foi facílimo. Tinha uma 
perto do hotel e compramos um pacote de 25 dias, que 
incluía Mikonos, Paros, Ios e Santorini. Isso com hotéis e 
traslados, por um preço que cabia nosso poder aquisitivo 
etário, se é que vocês me entendem.

Curtimos Atenas mais três dias, batendo ponto no 
Bee toda noite e fomos para o Pireus pegar o ferry boat 
que nos levaria para Mikonos. Jamais, jamais vou esque-
cer a sensação que o azul daquele mar provocou em mim. 
E ainda provoca. É tão profundo que dá vontade de mor-
rer, de mergulhar ali. E ao mesmo tempo, é de uma vonta-
de de viver sem tamanho. Creio que nunca encontrarei as 
palavras exatas para descrever. É tão bonito que dói.

Acho que foram os 25 dias mais felizes das nossas vi-
das. Os gregos são amáveis, alegres, intensos. Sabem que a 
sofisticação é simples. Azul e branca. Vinho, grego mesmo, 
e algumas azeitonas podem ser caminho sem volta para a 
felicidade, inda mais tendo o mar Egeu à frente. Cada ilha 
tem suas características e oferece a mesma beleza, só que 
de maneira diferente. Também não sei explicar isso. Miko-
nos hedonista; Paros relaxada; Ios, jovem e descontraída e 
Santorini, lindamente romântica, e de onde assisti o mais 
belo por de sol que essas retinas já contemplaram. Fize-
mos amigos gregos e troianos, acrescentei palavras ao 
meu vocabulário pequeno, que amei pronunciar. Aprendi 
com um rapaz chamado Panagiótes, que esse nome que 
vem de “Panaghia” (a Santíssima) e serve tanto para ho-
mem quanto para mulher. Achava que “petalúda” era um 
bicho com pétalas, até que minha amiga Anastácia me en-
sinou que é “flor que voa”. Bati na trave, mas continuou 
sendo poesia numa palavra só. Fae, uma garota apaixona-
da pelo namorado motoqueiro, pediu que lhe ensinasse a 
dizer “eu te amo” em português e me ensinou a dizer “fili-
se me sto stóma”, beije-me na boca.

Voltamos para Atenas numa noite de lua, também 
num ferry, com um amor novo que dura até hoje. Harry, 
um Anastácio que conhecemos em Mikonos e que nos 
reencontrou em Santorini. Nos despedimos no Pireus. Fi-
camos mais três dias em Atenas. O dono do Bee, quando 
soube que voltaríamos para o Brasil no dia seguinte, de-
clarou festa no bar.

Depois dessa, voltamos três vezes à Grécia, só para 
sermos felizes e mais nada.

Eu preciso pedir desculpas a vocês, leitores. Esse era 
para ser um texto sobre a parte estressante das viagens. 
Mas minha cabeça deu um “cangapé” e o assunto virou. Até 
porque Grécia e estresse não cabem no mesmo texto.

Filákia! Beijinhos!

Trilha Sonora 
Haris Alexiou - ‘To Tango Tis Nefelis’;
Natasa Theodoridou - ‘Den Epitrepete’;
Kéti Garbi - ‘Ti Theloune Ta Matia Sou’.

Colunista colaborador

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

Carlos Pena Filho:
o canto e a palavra

“Carlos Pena apenas pensa que 
morreu.”

(Edilberto Coutinho)

Situando-se entre a poesia concreta 
e a geração de 45, já houve quem dissesse 
que “Carlos Pena Filho (...) foi ele mesmo 
para ficar sempre sendo o que foi”. Na ver-
dade, optando pela contramão de um con-
texto inflacionado pelas experimentações 
vanguardistas, nem por isso deixou de cri-
ticar a geração de 45: “(...) geração existen-
te pelo que negou e inexistente pelo que 
poderia, mas não ousou afirmar”.

Embora tenha emitido um julgamento 
desfavorável a propósito da geração de 45, 
são muitas as ressonâncias formais e temá-
ticas desse movimento na obra do poeta 
pernambucano. A começar pelo soneto, 
que cultivou exaustivamente, passando 
pelos meses até a cor azul com que embe-
beu muitos dos seus poemas, Carlos Pena 
mostrava-se tributário aos poetas de 45. 
Geralmente não o foi no essencial, ou seja, 
na linguagem, cujo coloquialismo o inscre-
veu numa região antípoda ao tom solene e 
austero da retórica cultuada por essa gera-
ção do pós-guerra. Assim mesmo, aqui e ali 
tropeçava num certo verbalismo abstrato, 
evanescente, tão ao gosto da maioria dos 
poetas desse movimento.

Algumas vezes o coloquialismo de 
seu discurso encerra, a par da musicalida-
de que o reveste, um apelo profundamente 
popular. Tanto que alguns dos seus versos 
foram musicados por Capiba, dentre eles 
‘Claro amor’ e ‘Poema de Natal’. A exemplo 
de Vinícius de Morais, abriu uma via de 
mão dupla na sua poesia, permitindo que 
nela transitassem, sem riscos de abalroa-
mentos, o canto e a palavra.

Carlos Pena Filho soube mensurar a 
distância entre a emoção que se instala à 
flor da pele e a folha de papel. Distância que 
ele venceu através da linguagem, pois, não 
fosse assim, jamais conseguiria disciplinar 
os excessos de um temperamento regido 
mais pelo sentimento do que pela razão. 
Nada ou quase nada assimilou do movi-
mento de 22, nem o humor e tampouco a 
ironia, quando se sabe que Manuel Bandei-
ra, outro romântico congenial, lançou mão 
desses dois ingredientes para dissimular 
esse aspecto do seu temperamento.

Um acidente de automóvel interrom-
peu abruptamente uma poesia que mal 
se iniciara. A partir de então, a maioria da 
crítica decretou um silêncio quase tumu-
lar em torno de seus livros. Quando muito, 
contrariando o que a propósito de Carlos 
Pena Filho escreveu Mauro Mota – “(...) foi 
ele mesmo para ficar sempre sendo o que 
foi” –, passou a ser considerado um poeta 
apenas promissor, como se junto ao desas-
tre que o vitimara tão precocemente tives-
se perecido toda a sua obra. Uma obra “in-
teira que podia ter sido e que não foi”.

A longevidade de um autor nem sem-
pre assegura o percurso ascensional de 
sua poesia. Uma trajetória poética nem 
sempre corresponde à travessia das pisci-
nas olímpicas onde alguns atletas se supe-
ram e batem o seu próprio recorde. Às ve-
zes, acontece de o poema mais recente não 
superar em qualidade o que o precedeu.

Que Carlos Pena Filho valha pela 
poesia que lhe foi possível realizar até o 
instante em que a “indesejada das gen-
tes” o arrancou do nosso convívio. Ade-
mais, a se levar em conta o que sobre ele 
escreveu Mauro Mota, “quem morre no 
Recife engana a morte”. E “Carlos Pena 
apenas pensa que morreu”.
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Registro
Do escritor Celso Mariz, no livro Ci-

dades e homens, sobre Castro Pinto: “(...) 
Ele foi uma das admirações da minha mo-
cidade e posso dizer da minha vida. Sen-
ti-o de perto em momentos de expansão 
espiritual e cívica. Deslumbrei-me muitas 
vezes nos clarões de suas palavras. Mas os 
simples traços que eu posa gizar à luz des-
tas velhas impressões, por mais verdadei-
ras e acaso interessantes, não resumem 
nunca o que Castro Pinto significou como 
espírito e como caráter, como cérebro e 
como personalidade. (...) Este (Castro Pin-
to) gritou aos quatro ventos o seu progra-
ma de liberdade democrática dentro da 
Constituição, com a imprensa orientando, 
a verdade assegurada, o povo decidindo. 
Era uma coisa nova, bela e doida dentro 
dos sofismas da política individualista, 
que se praticava de canto a outro da Re-
pública. (...) Ele se valia conscientemente 
desse dom maravilhoso (a oratória) mas, 
dada a sua cultura, não era nunca desses 
que enganam pela música dos tropos va-
zios. Era rico de imagens e evocações. (...) 
façam perdurar o seu nome, guardem os 
testemunhos de sua personalidade que foi 
dos maiores padrões de inteligência e de 
sentimentos morais da Paraíba”.

Fundação 
Ernani SatyroFunes Cultural

 Carlos Pena Filho soube 
mensurar a distância entre a 

emoção que se instala à flor da 
pele e a folha de papel 

Até morrendo se vence
José Mota Victor

No dia 9 de julho de 1992, Edivaldo 
Motta saiu de Brasília com destino à Pa-
raíba. Tinha respirado com dificuldades 
na noite anterior. O deputado sergipano 
Francisco Rollemberg contou: “Éramos 
companheiros dos voos das quintas-fei-
ras à noite. Conversávamos, trocávamos 
ideias. Quinta-feira passada viajamos 
juntos, e, não sei por que, tive a impressão 
de que o deputado Edivaldo Motta estava 
preocupado, estava – talvez – a sentir 
alguma coisa, um prenúncio do que algo 
não estava bem. Ele fez a viagem até sal-
vador – trecho em que fui seu companhei-
ro – calado, quieto, não participou muito 
das nossas conversas”.

Na sexta-feira, na Paraíba, acordou 
cansado, cabisbaixo observava os dedos 
das mãos. Balançando na rede do seu 
quarto confessou:

– O clima de Brasília vai me matar! 
E me disse que na noite anterior 

tinha sonhado com Igor, brincando, ro-
deando sua cama a noite toda e teve mo-
mento que confundiu sonho e realidade. 
Era uma conversa muito estranha para 
mim depois do encantamento recente do 
meu filho.

Saiu de casa logo cedo e voltou depois 
de algumas horas para viajar para cidade 
de Patos, não era comum o seu silêncio 
daquela manhã. Fotografei aquele instante 
silencioso na minha memória, um retrato 
em preto e branco de um homem sentado, 
com os ombros caídos, os braços arriados 
e o olhar perdido no chão. No dia seguinte 
era o seu aniversário, iria completar cin-
quenta e três anos de idade.

A notícia da morte pegou todos de 
surpresa naquele entardecer da cidade. 
Edivaldo estava assistindo uma vaquejada 
na Fazenda Maria Paz, no município de 
São José de Espinharas. Sentiu-se mal e 
pediu para ir para casa da fazenda. Ao dei-
tar-se na rede deu o seu último suspiro. 
Não reclamou de nada. Deitou-se e encan-
tou-se. Quando o corpo chegou à casa da 
praça uma multidão já estava à espera. Foi 
velado durante toda a noite. O seu rosto 
estava sereno. Tinha-se a impressão que 
morreu em paz.

No dia 13, segunda-feira, o padre 
Severino Alencar Leite celebrou a missa 
e Edivaldo Motta foi conduzido para sua 
última viagem. Vieram pessoas de todos 
os lugares do estado. No meio da mul-
tidão uma figura me chamou atenção, o 
deputado Antônio Mariz, triste, de cabeça 
baixa com o seu indefectível cigarro na 
boca. Pessoas humildes choravam pelas 
calçadas e a multidão aplaudia quando 
o cortejo passava a caminho do cemi-
tério São Miguel. Era a última passeata. 
A cidade que o assistiu conduzindo as 
multidões nas grandes manifestações 
políticas estava agora silente, perplexa. 
O último discurso à beira do túmulo foi 
do governador Ronaldo Cunha Lima que 
emocionado iniciou:

“Amigo Edivaldo Motta eu lhe disse 
certa vez que não gostava de falar à beira 
de túmulo, mas hoje eu vou falar para 
você. É difícil imaginá-lo assim, é doloroso 
vê-lo assim, parado, calado, inerte, sem 
a espontaneidade dos seus gestos, sem a 
largueza das suas atitudes, sem a manifes-
tação da sua alma e do seu espírito. É difí-
cil, muito difícil vê-lo assim, contrastando 
com o que você foi na vida, na demonstra-

ção de seus gestos às vezes irreverentes, 
mas marcado pela coragem. Quem via as 
suas palavras às vezes irreverentes, não 
sabia que dentro da alma se escondia a 
pureza de um espírito e a doçura do cora-
ção. Disse bem o deputado Gilvan Freire. 
Você que tantas vezes conduziu o povo 
de Patos pelas ruas, assiste hoje o povo 
de Patos às ruas trazer você até aqui. Mas 
você não, talvez, certamente, não pensou 
nesse entardecer de Patos. Você nunca 
sonhou com o anoitecer de Patos, porque 
Patos amanhecia no seu ideal, e você vai 
viver o novo amanhã desta cidade. Você 
vai viver porque quando o homem morre 
não morre os seus sonhos, quando o ho-
mem morre não morre o seu ideal, outros 
carregam a sua bandeira, conduzem essa 
força, essa chama, essa flama, esse sonho, 
essa esperança, essa vontade, essa deter-
minação. Os seus amigos, os amigos que 
aqui ficam vão conduzir essa chama que 
você conduziu durante tanto tempo. Essa 
bandeira não vai cair.  Esse ideal não vai 
se apagar porque sua vida não morreu, ela 
reviverá, se multiplicará, se transmudará 
na ação daqueles que guardaram fideli-
dade aos seus passos e aos seus gestos. 
Dizem que os mortos guardam os últimos 
instantes da sua vida e você certamente 
vai guardar os últimos instantes. O últi-
mo abraço de Francisca, daquela que lhe 
amparou na vida e lhe amparou na morte. 
O adeus do seu povo, os aplausos do seu 
povo, as lágrimas do seu povo. Você em 
vida deu exemplos de grandeza, de hones-
tidade e de fidelidade. Agora só saudade e 
só lembrança e na lembrança a saudade 
dos seus exemplos”.

Nunca, em todos os tempos, a cidade 
assistiu tamanha manifestação de carinho 
por um homem público como naquela 
segunda-feira das Espinharas. Foi um 
sentimento de profunda perda que tomou 
conta do espírito pinharense. O comércio 
fechou suas portas e a cidade que não o 
elegeu na última eleição foi a rua prantear 
o “Perereca” que brincou na Praça João 
Pessoa e soube, como poucos, entender a 
alma sertaneja. O velho Guimarães Rosa 
afirmava que “As pessoas não morrem, 
elas se encantam”. E o próprio Edivaldo 
dizia que: “Até morrendo se vence”.

Foto: Funes/Divulgação

Advogado e político Edivaldo Fernandes Motta
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A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) realiza hoje uma ses-
são especial do projeto ‘Cine Banguê 
On-line’, dentro da programação do 
Novembro Pela Equidade Racial. Serão 
exibidos os curtas-metragens Egum, 
dirigido por Yuri Costa, e Casulos, rea-
lizado por Joel Caetano. A exibição gra-
tuita ocorre às 20h, no canal oficial da 
Funesc no YouTube (/tvfunesc). Após 
a sessão virtual, os filmes não ficarão 
mais disponíveis no catálogo.

Em Egum (Rio de Janeiro, 2020, 
23min. Classificação indicativa: 14 
anos), após anos afastado devido à vio-
lenta morte do irmão, um renomado 
jornalista retorna para a casa de sua 
família para cuidar de sua mãe, que so-
fre uma grave e desconhecida doença. 
Numa noite, o jornalista recebe a visi-
ta de dois estranhos, que têm negócios 
desconhecidos com seu pai. Esse en-
contro, juntamente com acontecimen-
tos que o levam a desconfiar que algo 
sobrenatural se abateu sobre sua mãe, 
fazem-no temer uma nova tragédia.

Já Casulos (São Paulo, 2017, 13min.  
Classificação indicativa: 12 anos), a 
protagonista só queria descansar, mas 
algo vindo de muito distante atrapalha 
seus planos: uma ficção científica so-
bre uma mulher que tem que enfrentar 
uma invasão muito inusitada em seu 
apartamento.

O ‘Cine Bangüê On-line’ é realiza-
do desde o ano passado e surgiu como 
uma alternativa nesse período de pan-
demia. Apesar da retomada das sessões 
presenciais com a flexibilização, o pro-
jeto continua com as exibições virtuais 
para dar visibilidade à produção de cur-
tas-metragens nacionais.

Já o Novembro Pela Equidade Racial 
é uma ação do Governo do Estado que 
integra diversas secretarias com progra-
mação em alusão ao Dia da Consciência 
Negra, comemorado em 20 deste mês.

Cine Bangüê celebra Mês 
da Consciência Negra

Foto: Divulgação

Cena do curta ‘Egum’, que será exibido virtualmente hoje na programação do Novembro Pela Equidade Racial

Imagem: Divulgação

Música

Paraibano lança 
EP com inéditas

O cantor e compositor Kennedy Costa lançou 
seu mais recente trabalho: o EP Cidade do Cabo 
Branco, com seis canções inéditas.

Esse novo projeto tem diferenças, em termos 
de sonoridade, em relação à sua obra anterior, Vem 
Ver a Tribo Dançar. “Quem ouvir, sentirá esse novo 
rumo que dei às minhas canções”, explica o músico. 
“Obviamente, há canções onde está refletida tam-
bém a intenção de cantar a minha aldeia”.

Kennedy afirma que o EP inclui ritmos que 
“nos conduzem às tradições culturais da nossa 
terra, para outros caminhos sonoros”.

Nesse novo EP, temos diversos feats de artis-
tas locais e de estados vizinhos: Totonho (na fai-
xa ‘Eu também sou preto’); o cantor e compositor 
potiguar Yranh Barreto (‘Um rei em outras ter-
ras’) e Clara Costa (‘Flor do bogarim’). Também 
há canções em parceria com os piauienses Acili-
no Madeira e Francisco Magalhães, e arranjos do 
músico e produtor Edú Araújo. A obra tem ainda 
a participação especial de músicos convidados, 
como Teinha (sax soprano e sax alto), Costinha 
(flauta transversal e sax soprano), Xisto Medeiros 
(baixo fretless) Beto Preah (bateria e percussão) 
e Ricardo Ribeiro (vocais).

Concebido neste momento de pandemia, o 
EP foi gravado no stúdio Sabiá. Cidade do Cabo 
Branco refere-se a uma cidade fictícia que talvez 
pudesse ser a capital da Parahyba. Na maioria 
dessas canções, há diversas referências a lugares, 
pessoas e paisagens da nossa cidade “que passam 
despercebidas pela visão dos mais insensíveis”, 
explica Kennedy Costa.

Algumas canções foram compostas em 2021, 
enquanto outras saíram da gaveta, mas ganharam 
uma roupagem contemporânea. “A ideia sempre 
foi encaminhar essas composições por meio das 
novas tecnologias, para que possamos alcançar 
pessoas fora e dentro do nosso país, para cami-
nhar mundo afora, levando a nossa sonoridade”, 
diz o artista.

Estão no EP as canções ‘Vem Meniná’ ( Ken-
nedy Costa); ‘Cabo Branco’ (Kennedy Costa e 
Acilino Madeira), ‘Um rei em outras Terras’ (Ken-
nedy Costa, Francisco Magalhães e Edu Araújo), 
‘Flor do Bogarin’ (Kennedy Costa e Acilino Madei-
ra), ‘Também sou Preto’ (Kennedy Costa) e ‘I Love 
You’ (Kennedy Costa). Seis músicas que levará o 
ouvinte a viajar pelos recantos da capital paraiba-
na, por amores e paixões, questionamentos sobre 
assuntos que estão na pauta atual do cotidiano, 
como racismo, entre outras.

O EP Cidade do Cabo Branco já está em todas 
plataformas digitais: Spotify, Deezer, Amazon 
Music, Youtube.

Sobre o artista
Natural de João Pessoa, Kennedy Costa sur-

giu junto com artistas da música paraibana que 
apareceram durante a década de 1980, como Es-
curinho, Milton Dornelas, Adeildo Vieira e Pau-
linho di Tarso.

Ele traz na sua bagagem musical os grandes 
ídolos daquela época (Zé Ramalho, Alceu Valen-
ça, Moraes Moreira), como também os grandes 
mestres da música nordestina Jackson do Pan-
deiro e Gonzagão.

Ricco Farias
Especial para A União

EstrEias

DEus não Está morto - o 
próximo capítulo (God’s Not Dead: 
We the People. EUA. Dir: Vance Null. Drama. 12 anos). 
Após uma inspeção inesperada de uma funcionária do 
governo local, famílias que educam seus filhos em casa 
são obrigadas a colocá-los na rede pública de ensino. 
A funcionária acredita que as crianças estão recebendo 
uma educação inferior em relação à escola tradicional 
e estão sendo doutrinadas por suas famílias a crerem 
na Bíblia. Surpreso com a interferência do governo, e 
acreditando no direito de educar seus próprios filhos, 
o reverendo Dave assume a defesa das famílias, e 
juntos vão a Washington para uma audiência histó-
rica. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h50 - 18h45; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 13h50 (exceto 
sáb. a seg.) - 17h.

a profissional (The Protégé. EUA. 
Dir: Martin Campbell. Ação e Suspense. 16 anos). 
Anna (Maggie Q) é uma matadora de aluguel ex-
tremamente habilidosa treinada pelo lendário as-
sassino Moody (Samuel L. Jackson), que a ensinou 
tudo que sabe e era a única figura paterna que ela 
já teve. Quando Moody é brutalmente assassinado 
por inimigos, Anna jura se vingar e acaba caindo em 
um jogo de gato e rato com um maníaco homícida 
(Michael Keaton), cuja obsessão por ela que vai além 
de suas habilidades como matadora. CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 14h45 - 18h45; CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 14h45 - 18h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (dub.): 16h15 - 21h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 16h30 - 21h20.

QuEriDo Evan HansEn (Dear 
Evan Hansen. EUA. Dir: Stephen Chbosky. Musical e 
Drama. 14 anos). Uma história que gira ao redor de 
Evan Hansen (Ben Platt), jovem ansioso e com difi-
culdades de se conectar com os outros, que acaba en-
volvido numa mentira sobre um colega de classe que 
cometeu suicídio, se aproximando da família do fale-
cido. Adaptação cinematográfica do musical vencedor 
do Tony e do Grammy de Steven Levenson, Benj Pasek 
e Justin Paul. CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 14h20 
(de sáb. a seg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
15h10 - 18h - 20h50.

continuaÇão

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. 
CENTERPLEX MAG 4: 14h30 (dub.) - 17h45 (leg.) 
- 21h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 17h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 15h - 18h15 - 
21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 14h - 17h15 
- 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D, 
leg.): 14h30 - 17h45 - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 
10 - VIP (leg.): 13h15 - 16h30 - 19h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 13h30 - 16h45 - 20h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4: 14h30 (dub.) - 17h45 
(dub.) - 21h (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 
(3D, dub.): 14h - 17h15 - 20h30; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 6 (dub.): 16h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 
(dub.): 19h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 17h 
- 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 14h30 - 
17h30 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
17h - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 14h30 
- 17h30 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
19h; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 16h.

a família aDDams 2: pé na 
EstraDa (The Addams Family 2. EUA. Dir: 
Conrad Vernon e Greg Tiernan. Animação, Comédia 
e Aventura. Livre). Pertubardos que seus filhos estão 
crescendo rápido, Morticia e Gomez estão fazendo 
coisas que não faziam antes: eles decidem colocar a 
família inteira no trailer assustador para uma mise-
rável viajem de férias. Percorrendo os Estados Unidos 
inteiro, a família Addams encontra primos distantes e 

novos amigos. O que poderia dar errado? CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4 (dub.): 14h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 13h30 (sáb. a seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
4 (dub.): 15h20 - 17h10; CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 15h20 - 17h10.

marigHElla (Brasil. Dir: Wagner Moura. 
Drama e Biografia. 16 anos). Comandando um grupo 
de jovens guerrilheiros, Marighella (Seu Jorge) tenta 
divulgar sua luta contra a ditadura para o povo brasilei-
ro, mas a censura descredita a revolução. Seu principal 
opositor é Lúcio (Bruno Gagliasso), policial que o rotula 
como inimigo público. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 20h20; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3: 18h - 21h15.

vEnom: tEmpo DE carnifici-
na (Venom: Let There Be Carnage. EUA. Dir: Andy 
Serkis. Aventura, Terror e Fantasia. 14 anos). Depois 
de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Ed-
die 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. CINÉPOLIS MANAÍRA 
4 (dub.): 16h40 - 19h - 21h20; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 3 (dub.): 13h40 - 15h50; CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 16h50 - 20h50; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 19h; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 16h50 - 
20h50; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 19h.

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

Longa-metragem ‘Querido Evan Hansen’ é uma adaptação cinematográfica do premiado musical da Broadway

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube
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Cantor e compositor Kennedy 
Costa apresenta o seu mais 
recente EP: ‘Cidade do Cabo 
Branco’, com seis novas 
canções



Cultura

Dono de uma voz pre-
miada e inconfundível, Seu 
Jorge acumula mais de dois 
milhões de ouvintes men-
sais nas plataformas de 
streaming e segue há duas 
décadas como referência 
da música brasileira. Ape-
sar do imenso sucesso no 
gênero, ele tem ampliado 
cada vez mais sua presença 
em outras áreas artísticas, 
entre elas a atuação.

“São duas disciplinas 
diferentes, a música foi a 
ferramenta mais viável para 
mim no início deste sonho 
todo, o de ser um artista de 
expressão no Brasil. Ano 
que vem faz 20 anos do lan-
çamento do filme Cidade 
de Deus, em que tive uma 
participação mais presente 
na produção cinematográfi-

ca. Depois disso tive muitas 
oportunidades no cinema 
de fazer filmes com direto-
res como Wes Anderson e 
tantos outros nomes, não 
parei mais de me relacionar 
com esse universo. É um 
presente muito grande fazer 
parte desse seleto grupo de 
integrantes da sétima arte”, 
conta com orgulho.

Sob direção de Wag-
ner Moura, com Adriana 
Esteves e Bruno Gaglias-
so no elenco, Marighella 
tem foco nos cinco últimos 
anos da vida do persona-
gem que é tido como um 
dos principais organizado-
res da luta armada contra a 
ditadura militar brasileira. 
O longa teve estreia mun-
dial no Festival de Ber-
lim de 2019, quando foi 
aclamado e aplaudido de 
pé pela audiência e agora 
chega ao Brasil mostrando 

toda a potência de Seu Jor-
ge como ator, que se entre-
gou ao personagem para 
trazer ainda mais verdade 
às telas.

“Todo filme traz uma 
especialização nova, uma 
reflexão sobre alguém, mas 
sempre com muito respeito 
e sem julgamento. Quan-
do contamos a vida de um 
personagem, vivemos uma 
experiência que nos capa-
cita muito. O filme acende 
uma história do Brasil que 
foi apagada. Me ative ao 
roteiro e tive o prazer de 
trabalhar com o Wagner 
Moura, um líder magnético, 
conheci grandes diretores, 
mas dele sou muito fã.”

Humildade
Seu Jorge conta sobre 

a diferença entre cantar e 
atuar, ressaltando a colabo-
ração em rede para que um 

filme aconteça. “Na música, 
para estar no palco, tenho 
muita gente que me aju-
da – iluminação, cenário e 
tudo mais –, mas quando 
eu estou lá sou eu e o públi-
co, no cinema é diferente. 
Primeiro a obra e depois a 
arte. Você tem de ter uma 
humildade muito grande. 
Entendo esse sentido no ci-
nema como um facilitador, 
sou uma esponja e tendo 
a absorver a responsabi-
lidade, na dinâmica do ci-
nema aprendi a confiar na 
expertise dos meus pares, 
atuar, fazer a minha parte e 
entregar, é um jogo coletivo 
muito bonito”, reflete.

Pixinguinha
Além de Marighella, o 

artista também é protago-
nista de Pixinguinha – Um 
Homem Carinhoso, cantor 
e compositor considerado 

o pai da música popular 
brasileira. “Fazer o perso-
nagem e entendê-lo foi ain-
da mais desafiador, pois ele 
era um homem sem confli-
tos. Ele foi uma criança ne-
gra que teve como base de 
sua criação o amor, o afeto e 
a alegria, nunca foi alguém 
de briga. Em comum temos 
o respeito pela música, pelo 
tempo que ela nos dedica e 

a quem reverenciamos com 
gratidão”, completa.

O cantor, compositor e 
ator se transforma a cada 
novo papel em que empres-
ta sentimentos para viver 
os de outra pessoa em uma 
constante renovação. “Aos 
51, estou no primeiro ano 
da minha segunda juventu-
de, reaprendendo e optan-
do por novos caminhos.”

Seu Jorge: “O filme acende 
história apagada do Brasil”

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Vivendo o guerrilheiro Marighella em longa-metragem homônimo, ator fala sobre as polêmicas em torno da produção

Alice Ferraz 
Agência Estado

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

‘Morte e vida Severina’ consagrou João Cabral

nnn “Pourquoi je vis, 
pourquoi je meurs / Pour-
quoi je ris, pourquoi je pleure 
/ Voici le S.O.S / D’un terrien 
en détresse”. 

Este é o início da 
letra de uma das mais belas 
canções compostas e gra-
vadas na França no início 
deste século. 

nnn Trata-se de ‘S.O.S. 
d’un terrien en détresse’.  
Traduzindo: “S.O.S. de um 
terrestre em desespero”.

No início da letra: “Por 
que eu vivo, por que eu 
morro? Por que eu rio, 

por que eu choro? 
Eis o S.O.S. de um 
terrestre em deses-
pero. Jamais tive os 
pés sobre a Terra. 
Gostaria mais de ser 
um pássaro [seria 
melhor ser um 
pássaro]. Estou mal 
na minha pele”.

nnn  Ironicamente, 
o seu intérprete, 
Grégory Lemarchal 
(foto), vítima de 

fibrose cística, morreu quinze 
dias antes de completar 24 
anos, em 30 de abril de 2007.

nnnnn

Afirmo sem temor de 
errar: Lemarchal se firmaria 
como um  grande intérprete 
da música na França, ao nível 
de um Charles Anazvour.
A morte de Grégory Lemar-
chal causou grande comoção 
em toda a França. Infeliz-
mente, suas músicas não 
foram divulgadas no Brasil, 
como mereciam.

Lemarchal cantava muitoDepois que Jean-Paul Sartre 
ganhou – e recusou – o Prê-
mio Nobel de Literatura, a 

grand’inteligência brasileira ficou sem 
querer que a um dos nossos fosse dada a 
honraria. Na época predominava a influ-
ência francesa.

Quando veio a anistia, o Nobel voltou 
a ser sonhado pela nteligência brasileira, 
especialmente para Jorge Amado. Sem-
pre admirei Jorge Amado, desde que li 
Os velhos marinheiros, mas torci sempre 
para que o Nobel fosse para João Cabral 
de Melo Neto (foto), de cuja poesia, como 
disse Caetano Veloso, no disco Estran-
geiro, veio a música do baiano. “Minha 
música vem da poesia de um poeta João, 
que não gosta de música”.

Cabral disse não gostar de música, 
que o fazia dormir. Abriu exceção para o 
frevo de Pernambuco. Ironia, pois escre-
veu um vigoroso momento da poesia bra-
sileira, Morte e vida Severina, que Chico 
Buarque musicou. Tímido, ele disse: “Não 
sou auditivo”. 

Não gostava de música, mas deixou a 
maior das músicas: fidelidade à cultura.

A vida de João, como a de todos os 
grandes foi um poema, como sua morte, 

em 1999; rezava com sua mulher, deu um 
suspiro e se foi.

João Cabral foi premiado com algo 
mais do que um Nobel: Morte e vida 
Severina foi encenado com camponeses, 
sem refletores dos palcos que confirmam 
o êxito na mídia.

Quando um autor consegue estar tan-
to junto ao povo – assim como foi Maiako-
vski na Rússia –, não precisa do Prêmio 
Nobel de Literatura.

Para João Cabral, morrer era o fim de 
tudo. Para os milhares de leitores seus, 
não houve fim. 

Cada vez que se lê João Cabral, há um 
novo recomeço. É só experimentar.

nnnnnnnnnn

Conhecido como “poeta engenheiro”, 
João Cabral fez parte da terceira geração 
modernista no Brasil, conhecida como 
Geração de 45.

Nesse momento, os escritores esta-
vam mais preocupados com a palavra e a 
forma, sem deixar de lado a sensibilidade 
poética.

De maneira racional e equilibrada, se 
destacou por seu rigor estético.

Morte e Vida Severina foi, sem dúvida, 
a obra que o consagrou. 

Além disso, seus livros foram 
traduzidos para diversas línguas (ale-
mão, espanhol, inglês, italiano, francês 
e holandês) e sua obra é conhecida em 
diversos países.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação

‘Marighella’ tem foco nos cinco últimos anos da vida do personagem, que é tido como um dos organizadores da luta armada contra a ditadura; no elenco, além de Seu Jorge e Adriana Esteves (foto maior), o paraibano Luiz Carlos Vasconcelos (acima) e Bruno Gagliasso (abaixo)

Primeiro filme dirigido por Wagner Moura, produção teve estreia mundial em Berlim

Foto: Divulgação
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Projeto de Lei aprovado pela Câmara Municipal prevê psicoterapia e cirurgia reparadora para vítimas de agressão

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) apro-
vou ontem o Projeto de Lei 
Ordinária (PLO) que torna 
prioritário o atendimento 
psicoterápico e de cirurgia 
plástica reparadora para a 
mulher vítima de violência. 
Os vereadores aprovaram 
outros quatro PLOs e ainda 
mantiveram um veto do Exe-
cutivo e derrubaram outro.

O PLO 108/2021, do ve-
reador Tarcísio Jardim (Pa-
triota), torna prioritário o 
atendimento psicoterápico 
e de cirurgia plástica repa-
radora para a mulher vítima 
de violência, da qual resulte 
dano à sua integridade física 
estética, na rede pública de 
saúde de João Pessoa. 

Segundo o documento, 
caracteriza-se o dano estéti-
co quando a mulher passa a 
apresentar, em decorrência 
da violência, qualquer defor-
midade ou deficiência em re-
lação aos parâmetros clínicos 
estéticos reconhecidos pela 
comunidade médica. Ainda 
estipula que é de responsabi-
lidade dos serviços públicos 
de saúde a adoção das medi-
das necessárias para que seja 
realizado, prioritariamente, 
procedimento cirúrgico, a 
fim de sanar a deformidade.

Na procuração deverão 
constar os poderes especí-
ficos, bem como o nome do 
órgão público e o advoga-
do deverá apresentar a sua 

identidade profissional no 
momento da apresentação 
da procuração. Também fica 
determinado que os órgãos 
públicos de João Pessoa não 
exijam de advogados: pro-
curação pública, reconhe-
cimento de firma na procu-
ração “et extra “, ou na “ad 
judicia et extra” ou autentica-
ção de cópia de documento. 

O plenário aprovou 
mais dois projetos. O PLO 
2284/2020, de autoria da ve-
readora Eliza Virgínia (PP), 
instituindo o 5 de maio como 
‘Dia Municipal de Valorização 
da Língua Portuguesa’, com o 
intuito de promover ativida-
des de incentivo ao estudo da 
Língua Portuguesa de forma 
lúdica, fomento a clubes de 
leitura; feiras e projetos lite-
rários. De acordo com o do-
cumento, fica expressamen-
te proibida a denominada 
‘linguagem neutra’ na grade 
curricular e no material didá-
tico de instituições de ensinos 
públicos ou privados, assim 
como em editais de concursos 
públicos, documentos, comu-
nicação e publicidade oficiais 
do município. Ainda estipula 
que se entende por ‘lingua-
gem neutra’ toda e qualquer 
forma de modificação do uso 
da norma culta da Língua 
Portuguesa e seu conjunto 
de padrões linguísticos, sejam 
escritos ou falados com a in-
tenção de anular as diferenças 
de pronomes de tratamento 

Mulher vítima de violência terá 
atendimento prioritário em JP

masculinos e femininos ba-
seando-se em infinitas pos-
sibilidades de gêneros não 
existentes, mesmo que venha 
a receber outra denominação 
por quem a aplica.

Também foi aprovado 
o PLO   548/2021, de Mar-
muthe Cavalcanti (PSL), que 
implementa, no âmbito da 
rede de saúde do município 
de João Pessoa o projeto de-
nominado ‘Hora do Colinho’, 
idealizado pela enfermeira 
Mariluce Ribeiro, que con-

siste no acolhimento huma-
nitário e afetivo de recém-
nascidos órfãos ou que por 
algum motivo tenham ficado 
privados da presença ma-
terna durante a hospitaliza-
ção, por meio do Protocolo 
Operacional Padrão (POP), 
em recebimento de ‘colinho 
terapêutico’ oferecido pela 
equipe multiprofissional 
competente.

Já o veto 59/2021 foi 
derrubado e habilita a pro-
mulgação do PLO 573/2021, 

do vereador Marmuthe Ca-
valcanti (PSL), prevendo que 
a Lei Lucas Santos seja im-
plementada na rede de en-
sino com assistência social 
e saúde básica do município 
de João Pessoa a crianças e 
adolescentes que passarão 
a dispor de um calendário 
psicossocial atualizado mês 
a mês, voltado ao acompa-
nhamento da saúde mental 
desse grupo, desenvolvido 
por uma equipe multipro-
fissional competente (psicó-

logo, psiquiatra, assistente 
social, pedagogo, educador 
físico, terapeuta ocupacio-
nal e fisioterapeuta), a fim 
de melhorar a qualidade de 
vida, auxiliar na superação 
de traumas ou entraves psi-
cológicos, facilitar a intera-
ção social e convívio cole-
tivo, fortalecer os vínculos 
familiares e comunitários, fo-
mentar o autoconhecimento 
e controle e evitar o possível 
desenvolvimento de doenças 
da psiquê.

Primeira-dama Lauremília Lucena terá gabinete para projetos sociais

Sob protestos dos verea-
dores Marcos Henriques (PT) e 
Junio Leandro (PDT), a Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP) aprovou ontem dois 
projetos de autoria do Poder 
Executivo: o primeiro cria um 
gabinete para a primeira-dama 
Lauremília Lucena coordenar e 
desenvolver projetos sociais, e 

o outro permite que diretores 
de escolas possam acumular 
a função de professor noutros 
estabelecimentos do município.

Os dois projetos não esta-
vam na pauta e foram incluídos 
por decisão do plenário, isso 
porque o vereador Marcos Hen-
riques cobrava discussão e pa-
receres em todas as comissões 
que determinam o Regimento, 
inclusive ou sobretudo, na de 
Direitos Humanos que ele pre-

side. Por decisão da maioria, os 
dois projetos terminaram apre-
ciados com pareceres orais dos 
dois relatores que foram indica-
dos durante a sessão. Odon Be-
zerra (Cidadania) relatou o pro-
jeto que cria o gabinete social 
da primeira-dama, enquanto 
que o Bispo Luiz relatou o que 
trata dos diretores de escolas. 

Passada a polêmica, os 
vereadores também votaram 
e aprovaram um projeto que 

estabelece o livre acesso a 
autos de processos adminis-
trativos em andamento aos 
advogados, nos órgãos pú-
blicos do município. O autor 
da proposta, vereador Odon 
Bezerra (Cidadania), comemo-
rou a aprovação da norma que 
ainda desobriga os bacharéis 
de reconhecerem firma nas 
procurações e autenticarem 
cópias de documentos.

“Desde o primeiro dia que 

cheguei nesta Casa, lutei para 
acabar com a obrigatorieda-
de de se reconhecer firma na 
procuração e também a pú-
blica forma nos documentos 
apresentados nos processos 
administrativos. Na Justiça, 
desde muito tempo isso não é 
mais exigido. O advogado tem 
o direito de juntar a prova sem 
a obrigatoriedade de se pagar 
em cartório”, justificou o autor 
da proposta.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Os vereadores da capital aprovaram ontem PL apresentado por Tarcísio Jardim priorizando atendimento médico a mulheres que tenham sofrido violência

Foto: CMJP

Esperança na COP26
John Kerry, enviado dos Estados Unidos à COP26, anunciou ontem acordo 
do país com a China para a redução das emissões de carbono. Os dois países 
são os maiores emissores de gases de efeito estufa no mundo. Página 14
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Ministro garante equipamento para Hospital Laureano
O ministro da Saúde, 

Marcelo Queiroga, atendeu a 
um pleito encaminhado pela 
deputada estadual Doutora 
Paula (Progressistas), e ga-
rantiu a liberação de R$ 5,5 
milhões para a aquisição de 
um acelerador linear para 
equipar o Hospital Napoleão 
Laureano. 

A reunião entre a depu-
tada e o ministro aconteceu 
na última terça-feira, em 
Brasília, antes de Queiroga 
vir à Paraíba. Segundo Paula, 
a conquista não se trata de 
um feito pessoal, mas fruto 
de um esforço em conjunto, 
com participação da Comis-
são de Saúde da Assembleia 
Legislativa da Paraíba e dos 
médicos integrantes da dire-
toria da Fundação Napoleão 
Laureano. 

“O ministro Marcelo 
Queiroga, como médico pa-
raibano, tem se preocupado 
muito com a saúde do Es-
tado. Neste ano, consagrou 
em suas ações, como minis-
tro, trazer esse equipamen-
to de fundamental impor-
tância para o tratamento de 
pacientes com câncer. Por 
essa razão, só temos a agra-
decer ao ministro”, declarou 
a deputada.  A parlamentar 
ressaltou ainda que o Napo-
leão Laureano é referência 
no tratamento do câncer na 
Paraíba e o acelerador linear 
vai revolucionar o serviço de 
saúde no hospital. 

Durante o encontro 
com o ministro, a deputada 
apresentou um documento 
relatando a atual situação 
do Napoleão Laureano, que 

informa também a perspec-
tiva de aumento dos casos 
de câncer no Estado da Pa-
raíba. 

De acordo com a de-
putada, dados do Instituto 
Nacional do  Câncer (INCA) 
indicam que a Paraíba deverá 
registrar 8.400 casos novos 
de câncer em 2022. Desse 
total, 70% serão atendidos 
no Hospital Napoleão Lau-
reano,  o que equivale a 5.800 

atendimentos previstos para 
o próximo ano. No relatório, 
a parlamentar informou ain-
da que atualmente o parque 
tecnológico do Serviço de 
Radioterapia no Laureano 
conta com três aceleradores 
lineares; um  microselectron, 
para braquiterapia de alta 
taxa de dose irideo-192; e 
uma fonte de estrônio para 
tratamento de queloides. 

Cada acelerador linear, 
segundo os fabricantes, trata 
70 pacientes por dia com a 
técnica 3D ou radioterapia 
conformacional. A vida útil 
de cada acelerador é de 15 
anos. “Os três aceleradores 
do Laureano já estão com se-
tenta por cento da vida útil, 
realidade que indica a urgên-
cia da aquisição de uma nova 
máquina”, acrescentou. 

A promessa de um 
novo acelerador linear 
foi feita pelo ministro 
Queiroga à deputada 

Doutora Paula
A deputada Doutora Paula se reuniu com o ministro Queiroga, em Brasília

Foto: Divulgação
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Após a conclusão das obras, preocupação está voltada ao uso adequado das águas da Bacia do Rio São Francisco

O deputado estadual 
Jeová Campos (PSB), que 
preside a Frente Parlamen-
tar da Água e da Agricultura 
Familiar na Assembleia Le-
gislativa, disse ontem que, 
nos próximos dias, uma co-
missão de parlamentares vai 
fazer uma visita técnica em 
todo Eixo Norte do Projeto 
de Integração de Bacias do 
Rio São Francisco.

Ele explicou que dessa 
visita deverá sair um docu-
mento que vai contribuir 
muito com as discussões e 
encaminhamentos relacio-
nadas àquela obra e que a 
iniciativa se faz importante 
porque também vai priorizar 
observações sobre o uso do 
solo e da água através de pro-
jetos que estão sendo pensa-
dos para a região.

“Antes, a preocupação 
era a conclusão das obras da 
Transposição. Agora, as aten-
ções devem se voltar para 
o uso adequado das águas”, 
justificou o deputado, ao sa-
lientar que, além de ser um 
recurso importante, as águas 
da Transposição simbolizam 
um investimento muito alto 
e que também por isso deve 
ter seu uso direcionado em 
prol do desenvolvimento dos 
arranjos produtivos e das co-
munidades”, afirmou.

De acordo com a propos-
ta do deputado, a Frente, jun-
to com Comissão de Desen-
volvimento, Turismo e Meio 
Ambiente da ALPB farão 
essa visita que se iniciará no 

município de Cabrobó (PE) 
e terminará na Barragem de 
Engenheiro Ávidos, no mu-
nicípio de Cajazeiras”, anteci-
pou Jeová, ao complementar 
que o objetivo de tudo isso é 
verificar in loco as políticas 
públicas que estão sendo de-
senvolvidas na região.

Jeová lembrou ainda 
que as obras do Eixo Norte 
do Projeto de Integração do 
Rio São Francisco com Bacias 
Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional foram recen-
temente concluídas e que a 
ideia é que a Assembleia dê 
sua colaboração também no 
uso racional dos recursos hí-
dricos oriundos do projeto. 

“Nos últimos sete anos, 
os deputados paraibanos de-
ram importante e relevan-
te colaboração em favor da 
conclusão das obras da trans-
posição de águas do Rio São 
Francisco, de modo destacado 
em prol da conclusão do Eixo 
Norte, que levará água para 
quatro estados nordestinos, 
Pernambuco, Paraíba, Ceará 
e Rio Grande do Norte”, disse. 

Ele disse que o momen-
to indica que todos devem 
continuar lutando para que 
as águas oriundas do São 
Francisco sejam bem apro-
veitadas pela população. 
“Paralelamente a tudo isso, 
também precisamos debater 
com os governos federal e 
estadual sobre as ações que 
serão desenvolvidas para a 
implementação da geração 
da energia renovável para o 
bombeamento dessas águas 
para atender esses quatro es-
tados nordestinos”, alertou. 

Transposição: deputados vão 
fazer visita técnica ao Eixo Norte

Edição: Satva Costa      Editoração: Ednando Phillipy14  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 12 de novembro de 2021

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Deputado Jeová Campos (PSB) disse que todos devem continuar lutando para que as águas oriundas do São Francisco sejam bem aproveitadas pela população

Foto: Facebook

Aprovação da PEC foi marcada 
por compra de votos, diz deputado

Bancada paraibana avaliará 
demandas do governador  

“A aprovação dessa PEC 
saiu muito cara para o país. 
Além de comprar votos, Bol-
sonaro se capitaliza para a 
campanha do próximo ano”. A 
afirmação foi feita, ontem, pelo 
deputado federal Frei Anastá-
cio (PT), ao destacar que tudo 
não passou de um grande ca-
lote e que o povo precisa saber 
que “muitos parlamentares 
receberam rios de dinheiro 
para votar a favor”.

“É dinheiro do povo que 
será usado na campanha elei-
toral do próximo ano e é as-
sim que Bolsonaro age para 

aprovar matérias que são do 
interesse dele”, disse o depu-
tado que também criticou o 
Poder Legislativo diante de 
tudo que aconteceu nas vota-
ções em dois turnos. 

Ele fez questão de ex-
plicar que “Bolsonaro ficará 
com mais de R$ 31 bilhões 
para gastar na campanha, isso 
sem falar nos milhões que ele 
já garantiu para muitos que 
votaram a favor da PEC. Até 
a grande mídia já divulgou 
que foram R$ 15 milhões para 
cada voto a favor. Isso é vergo-
nhoso”, disse.

O parlamentar disse ain-
da que parte desse dinheiro 
da PEC do Calote será usada 

para um programa eleitoreiro 
de Bolsonaro, que tem data 
definida para terminar. Ele 
informa que o programa ter-
minará no final de 2022, ano 
eleitoral, quando Bolsonaro 
tentará a reeleição.

“Bolsonaro destruiu 
o Bolsa Família e o auxílio 
emergencial. Com parte do 
dinheiro da PEC, ele anunciou 
que beneficiará 17 milhões 
de pessoas. Como o auxílio 
emergencial beneficiava 39 
milhões de pessoas, 22 mi-
lhões de brasileiros ficarão 
desamparados. É assim que 
esse governo atua, sempre 
com mentiras e na base da 
compra de votos”, disse.

Além de garantir que a 
bancada federal vai avaliar 
e fazer todo o possível para 
atender às demandas do 
governador João Azevêdo, 
o coordenador da bancada 
das Paraíba no Congresso 
Nacional, deputado Efraim 
Filho (DEM) disse que as 
emendas paraibanas ao Or-
çamento da União 2022 es-
tarão centradas em quatros 
pontos: saúde, segurança 
hídrica, infraestrutura e mo-
bilidade urbana.

A área que terá atenção 
especial da parte da banca-
da, segundo Efraim Filho, 
é a questão da segurança 
hídrica, principalmente na 
região do Brejo “que não 
sofria com problemas de 
abastecimento, mas agora 
vive à beira de um colapso”, 
pontuou. 

No cômputo geral, ele 
lembrou que os parlamen-
tares federais da Paraíba 
têm R$ 240 milhões em 
emendas de bancada na 
LOA 2022, sendo, R$ 16 mi-
lhões para cada. A metade 
desses recursos (R$ 120 
milhões), segundo ele, tem 
rubrica obrigatória para a 
área da Saúde.

Ao explicar a distribui-
ção dos recursos por áreas, 
Efraim Filho antecipou que 

Foto: Agência Câmara

Deputado petista disse ainda que Bolsonaro ficará com R$ 31 bilhões para gastar na campanha do ano que vem

ficou acertado que a maior 
parte dos recursos de in-
fraestrutura será destina-
da para uma única obra: a 
duplicação da BR-230, de 
Campina Grande a Praça do 
Meio do Mundo (encontro 
da BR-412 com a BR-230), 
entre Campina Grande, Boa 
Vista e Pocinhos.

Para essa obra, segun-
do ele, serão destinados 
R$ 40 milhões oriundos de 
emendas dos parlamenta-
res, o que representa 10% 
do valor total da obra que 
é de R$ 400 milhões para 
realizar a duplicação nesse 
trecho.

Ainda na área de in-
fraestrutura, Efraim Filho 
disse que também há pre-
visão de verba para o Hos-

pital Universitário de João 
Pessoa, para que seja reali-
zada obras de melhorias na 
fachada do prédio, que está 
com problemas estruturais.

Também deverá ser 
atendida a demanda do pre-
feito de Campina Grande, 
Bruno Cunha Lima (PSD), 
com recursos para obras de 
infraestrutura no mercado e 
praça central do município.

Na lista, tem, ainda, pe-
dido da prefeitura de João 
Pessoa, representada pelo 
vice-prefeito Léo Bezerra 
(Cidadania), para investi-
mentos em calçamento e 
asfaltamento de ruas na ca-
pital, com foco na modali-
dade nos centros urbanos e 
em bairros ainda com ruas 
de barro.

Efraim garante que segurança hídrica terá atenção especial  da bancada paraibana

Foto: Reprodução



Brasil

Recurso será transferido do atual orçamento do Bolsa Família, extinto na última segunda-feira, depois de 18 anos

O Congresso Nacional 
aprovou ontem um crédito 
especial que transfere R$ 
9,36 bilhões do atual or-
çamento do Bolsa Família 
para o pagamento do Auxílio 
Brasil. Depois de 18 anos, o 
Bolsa foi extinto na última 
segunda-feira, 8. 

O novo programa social 
do governo começa a ser 
pago no dia 17 de novembro.

O texto foi aprovado 
pelos deputados e pelos se-
nadores em sessão conjunta 
do Congresso. O projeto vai à 
sanção presidencial.

Novo programa
O novo Auxílio Brasil 

terá um reajuste de 17,84%, 
com o tíquete médio passan-
do a R$ 217,18. Hoje, o valor 
médio do Bolsa Família fica 
em torno de R$ 190.

As faixas que determi-
nam o alcance do programa 
também foram reajustadas. 
Para ser enquadrada como 
família em situação de extre-
ma pobreza, a renda familiar 
por pessoa passou de R$ 89 
para R$ 100. Já a faixa de po-
breza passou de R$ 178 para 
R$ 200 por pessoa.

O Congresso também 
aprovou nessa quinta outro 
projeto que cria o programa 
do Auxílio Brasil dentro do 
Plano Plurianual (PPA) de 
2020 a 2023.

O programa vai bene-
ficiar 14,6 milhões de famí-
lias. O governo almeja con-
templar mais de 17 milhões, 
mas isso ainda depende da 
aprovação da PEC dos preca-
tórios.

A proposta altera o cál-
culo do teto de gastos (a re-
gra que limita o avanço das 
despesas à inflação) e limita 
o pagamento de precatórios 
(dívidas judiciais), abrindo 
espaço de R$ 91,6 bilhões no 
Orçamento de 2022. Essa fol-
ga é essencial para permitir o 
pagamento dos R$ 400 pro-
metidos por Bolsonaro até o 
fim do ano que vem, quando 
o presidente buscará a ree-
leição, e também ampliar o 
número de famílias contem-
pladas.

A PEC já foi aprovada na 
Câmara dos Deputados, mas 
agora depende do aval do Se-
nado Federal.

Idiana Tomazelli
Agência Estado 

Congresso aprova R$ 9,3 bi 
para pagar o Auxílio Brasil
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Aprovado pelos deputados federais e senadores em uma sessão conjunta realizada ontem no Congresso, o projeto segue agora para a sanção presidencial 
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Troca de tributos

Bolsonaro prorroga a desoneração 
da folha de pagamento por dois anos

O presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, 
anunciou ontem a pror-
rogação, por mais dois 
anos, da desoneração da 
folha de pagamento dos 
17 setores da economia 
que mais geram emprego. 
O benefício acabaria este 
ano.

“Reunido com a mi-
nistra da Agricultura Te-
reza Cristina, com o nos-
so prezado ministro da 
Economia Paulo Guedes 
e mais de uma dezena de 

homens e mulheres repre-
sentantes do setor produ-
tivo do Brasil, resolvemos 
prorrogar por mais dois 
anos a questão que tem a 
ver com a desoneração da 
folha”, disse Bolsonaro na 
cerimônia de lançamento 
do programa “Brasil Fra-
terno - Comida no Prato”, 
no Palácio do Planalto.

A desoneração bene-
ficia as empresas porque 
reduz os encargos traba-
lhistas que são pagos por 
elas.

A medida consiste em 
trocar os tributos sobre 
os salários dos emprega-

dos por uma alíquota so-
bre o faturamento. Hoje, 
essas empresas podem 
escolher: ou pagam 20% 
de contribuição previden-
ciária sobre os salários 
dos funcionários ou uma 
alíquota que vai de 1% a 
4,5% sobre o faturamento 
bruto.

A prorrogação da de-
soneração da folha de paga-
mento de 17 setores era uma 
demanda de líderes produti-
vos e vinha sendo discutida 
pelo Executivo.

Na quarta-feira, 10, o 
líder do governo no Senado, 
Fernando Bezerra (MDB

-PE), afirmou que o Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
deveria julgar na semana 
que vem uma consulta sobre 
o tema, para abrir caminho 
à prorrogação da renúncia 
fiscal.

O Congresso também 
se debruçava sobre a ques-
tão, mas com uma validade 
maior. 

Também na quarta-feira, 
o deputado Marcelo Freitas 
(PSL-MG) apresentou pare-
cer favorável a projeto de lei 
para prorrogar a desonera-
ção na folha de pagamento 
para os 17 setores que mais 
empregam no país até 2026.

Eduardo Gayer
Agência Estado

No ato de filiação de 
Sérgio Moro, realizado nessa 
quarta-feira, 10, em Brasí-
lia, dois ex-ministros de Jair 
Bolsonaro prestavam aten-
ção ao discurso que o antigo 
colega de equipa ministerial 
fazia, repletos de críticas ao 
presidente. O general Carlos 
Alberto dos Santos Cruz, que 
comandou a pasta da Secre-
taria de Governo, e Luiz Hen-
rique Mandetta, ex-ministro 
da Saúde, eram dos principais 
nomes entre os ex-aliados 
de Bolsonaro que se apro-
ximaram de uma possível 
candidatura presidencial do 
ex-ministro da Justiça. Mas 
nas primeiras filas do auditó-
rio Ulysses Guimarães, par-
lamentares eleitos na onda 
do bolsonarismo, em 2018, 
já ocupavam as primeiras fi-
las para ouvir as palavras de 

Moro, deixando o presidente 
Bolsonaro de lado.

Nessa plateia de ex-bol-
sonaristas, além dos ex-mi-
nistros estavam, por exemplo, 
os deputados federais Júnior 
Bozzella (PSL-SP), Professora 
Dayane Pimentel (PSL-BA), 
Julian Lemos (PSL-PB) e Luis 
Miranda (DEM-DF).

“Todos têm o direito de 
apoiar e votar em quem qui-
ser. Mas ninguém tem boas 
justificativas para votar em 
Lula ou em Bolsonaro. Dito 
isso, estamos no jogo da de-
mocracia e cada um defende-
rá quem melhor lhe represen-
ta. Eu me sinto representada 
por Moro”, disse a deputada 
Professora Dayane.

“Moro é o herói de toda 
uma geração cansada de ver 
o Brasil ser saqueado por 
corruptos. Ele representa o 
significado mais genuíno do 
patriotismo. Deixou a toga e 
o ministério por convicção, 

por comprometimento com 
o país, e isso está na memória 
de todo brasileiro”, disse Boz-
zella nas suas redes sociais.

Pivô de uma crise direta 
com o presidente Bolsonaro, 
por conta de denúncias feitas 
pelo seu irmão em relação à 
pressão para aquisição de va-
cinas contra a covid, o deputa-
do Luis Miranda fez questão 
de posar para fotos ao lado de 
Moro.

“Nós continuamos com-
batendo a corrupção. Nós não 
nos aliamos a corruptos de 
nenhum lado. Nós não fecha-
mos os olhos para os erros de 
ninguém. Nós pagamos um 
preço alto por isso. Nós te-
mos a consciência tranquila. 
Nós vamos construir um país 
verdadeiramente diferente”, 
afirmou o deputado.

O general Santos Cruz 
concorda que Moro pode se 
tornar a opção preferencial 
para quem, como ele, ficou 

decepcionado com o governo 
Bolsonaro.

“Na campanha de 2018, 
existia um entusiasmo muito 
grande para encerrar aquele 
período do PT. O PT estava 
desgastado por escândalos fi-
nanceiros, escândalos de cor-
rupção. Então, existia um en-
tusiasmo geral para terminar 
aquele período e começar um 
novo. E Bolsonaro se apresen-
tou com um discurso do qual 
não cumpriu nada”, lembra o 
general.

Dentro de seu novo par-
tido, Moro já desperta a admi-
ração de aliados atuais de Bol-
sonaro, como os senadores 
Eduardo Girão (CE) e Marcos 
do Val (ES), que atuaram na 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Covid alinha-
dos ao governo Bolsonaro. Os 
dois compareceram ao ato de 
filiação. Girão considerou o 
discurso de Moro “sereno e 
forte”.

Ex-apoiadores do presidente migram 
na direção do ex-juiz Sérgio Moro
Marcelo de Moraes
Agência Estado

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse ontem, 
que o Brasil tem uma veloci-
dade potencial de crescimen-
to entre 3,5% e 4% por ano, 
mas voltou a reclamar dos 
impactos da pandemia de co-
vid-19 para justificar o ritmo 
atual da economia.

“Quando falamos de 
crescimento, falamos de 
educação, tecnologia, novos 
investimentos, marcos regu-
latórios novos. Estamos só 
começando esse trabalho. 
Mas acredito em uma veloci-
dade de cruzeiro de 3,5% a 
4% se tivermos essa sequên-
cia desobstruída”, afirmou o 
ministro, em participação no 
Itaú Macro Vision 2021.

Para 2022, Guedes re-
petiu ter confiança no cres-
cimento da economia bra-
sileira, ainda que em ritmo 
menor. “Deve haver uma de-
saceleração, é normal quan-
do estamos vindo do fundo 
do poço. Os juros sobem um 
pouco agora no combate à 
inflação. Estamos falando de 
uma desaceleração de uma 
retomada”, comentou.

Ele reafirmou que o 
governo acredita na apro-
vação da reforma adminis-
trativa até o fim deste ano. 
“Eu prefiro trabalhar forte. 
O fiscal está forte, estamos 
lutando sempre. Estamos 
em democracia, às vezes a 
gente perde a batalha. Você 
não consegue fazer tudo 
que quer, as reformas saem 

70% ou 80%”, completou.

Inflação
O ministro disse ainda 

que o governo está de olho na 
inflação e na redução de tari-
fas para setores específicos. 
“A ruptura de cadeias pro-
dutivas aconteceu em países 
mais avançados. Aqui a rup-
tura foi menor”, reiterou.

EUA
Paulo Guedes afirmou 

também que a inflação vai 
“surgir com toda a sua força” 
nos Estados Unidos. “Vamos 
ver Bancos Centrais do mun-
do passando aperto lá fora, 
o nosso aqui também. Está 
todo mundo junto nessa. 
Todo mundo ajudou a dar o 
empurrão e todo mundo vai 
ter que recuar”, comentou.

Mais uma vez, Guedes 
argumentou que, diferen-
temente de outros países, 
o Brasil tem dinâmica de 
investimento em alta. “O 
juro vai subir desaceleran-
do um pouco o crescimen-
to. É diferente do problema 
deles (EUA), que estão sem 
dinâmica de crescimento. O 
tempo vai dizer”, comple-
tou.

O ministro disse ver 
com “complexidade” o am-
biente externo, com pro-
blemas sérios. “Se fizermos 
uma transição rápida para 
a economia verde, explode 
as cadeias produtivas, por-
que ainda não há energia 
suficiente. Chamam até de 
inflação verde”, completou. 
“A notícia ruim é que o am-
biente não vai melhorar lá 
fora, vai piorar”, concluiu.

Guedes: Brasil pode 
crescer de 3,5% a 4%

Para a família ser 
enquadrada como em 

extrema pobreza, a renda 
por pessoa passou de 
R$ 89 para R$ 100

Valores

Por Eduardo 
Rodrigues e 
Lorenna Rodrigues 
Agência Estado



Mundo

Em declaração conjunta, as duas potências se comprometem com uma série de ações importantes para esta década

COP26: acordo entre China 
e EUA reacende expectativas
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Os maiores emissores de ga-
ses de efeito estufa do mundo, a 
China e os Estados Unidos (EUA), 
anunciaram ontem, durante os 
trabalhos da COP26, em Glasgow, 
na Escócia, um acordo bilateral 
que reacendeu alguma esperan-
ça na Conferência do Clima da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU). Trata-se de uma declara-
ção conjunta sobre o reforço da 
ação climática.

“O documento contém de-
clarações fortes sobre estudos 
alarmantes de cientistas, a redu-
ção das emissões de carbono e a 
necessidade urgente de acelerar 
ações para chegar lá”, afirmou à 
imprensa o enviado especial dos 
EUA, o antigo candidato presi-
dencial John Kerry, acrescen-
tando que  as duas potências se 
“comprometem com uma série 
de ações importantes para esta 
década, no momento em que elas 
são necessárias”.

“Podemos comprome-
ter-nos todos com a via de um 
desenvolvimento verde, com 
baixas emissões de carbono, e 
duradouro”, disse o presidente da 
China, Xi Jinping, que falou em vi-
deoconferência, paralelamente à 
Cúpula do Fórum de Cooperação 
Econômica Ásia-Pacífico (Apec). 
Ele não fez, no entanto, qualquer 

referência direta ao entendi-
mento com os Estados Unidos, 
firmado em Glasgow. Segundo o 
enviado chinês à COP26, o com-
promisso resultou de quase três 
dezenas de reuniões ao longo dos 
últimos 10 meses.

De acordo com a ONU, o 
mundo segue uma trajetória 
“catastrófica” rumo a um aque-
cimento de 2,7 graus Celsius até 
o fim do século, que levará a um 
conjunto de fenômenos climáti-
cos progressivamente devasta-
dores. Na prática, na declaração 
conjunta, chineses e norte-ame-
ricanos comprometem-se a fazer 
mais para travar o aquecimento 
global. Eles não dão detalhes de 
ações precisas: prometem, por 
exemplo, “tomar medidas refor-
çadas para erguer as ambições 
durante o ano de 2020” e renovar 
o compromisso com as metas do 
Acordo de Paris, para uma subida 
da temperatura planetária “bem 
aquém” de 2°C em relação à épo-
ca pré-industrial e, “se for pos-
sível”, atingir e solidificar 1,5°C.

As delegações de Pequim e 
Washington comprometeram-
se também a trabalhar, ainda 
em Glasgow, para um resulta-
do “ambicioso, equilibrado e 
inclusivo sobre o atenuar [das 
emissões poluentes], a adapta-
ção e o apoio” aos países menos 
desenvolvidos.

Papa Francisco diz que “tempo está acabando”
Agência Brasil

O papa Francisco pediu on-
tem que os católicos da Escócia 
rezem pelo sucesso da Confe-
rência das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas de 2021 
(COP26) em Glasgow porque “o 
tempo [para salvar o planeta] 
está acabando”.

Em carta, Francisco disse que 
lamentou não poder comparecer 
à abertura da conferência, como 
esperava inicialmente, mas pediu 
que todos se unam em oração 
por um resultado frutífero.

“Esta reunião foi concebida 
para tratar de uma das grandes 
questões morais do nosso tem-
po: a preservação da criação 
de Deus, dada a nós como um 
jardim a ser cultivado e como 
uma casa comum para nossa 
família humana”, disse ele na 
carta divulgada pelo Vaticano. 
Ele implorou por “sabedoria e 
força” dos participantes para 
que tenham em mente as ge-
rações futuras.

“O tempo está acabando; 
esta ocasião não deve ser des-

“É importante para o mundo”
Foi “um passo importante 

na direção certa”. Assim reagiu 
o secretário-geral das Nações 
Unidas, António Guterres, no 
momento do anúncio do enten-
dimento sino-americano.

“Para lá da COP, é impor-
tante para o mundo”, reagiu por 
sua vez Frans Timmermans, vi-
ce-presidente da Comissão Eu-
ropeia, em declarações à agência 
France Presse.

As reações ao compromisso 
entre norte-americanos e chine-
ses são cautelosas. Se a ONU e a 
União Europeia (UE) acenam ao 
que consideram um entendimen-
to encorajador, organizações não 
governamentais consideram-no 
escasso. A organização não go-
vernamental (ONG) Greenpeace 
diz que é necessário que as duas 
maiores potências internacionais 
demonstrem maior empenho. 
Citada pela BBC, a diretora da 
organização norte-americana 
WWF sustentou que o anúncio do 
entendimento veio trazer “nova 

esperança” quanto à meta de um 
aquecimento limitado a 1,5°C. 
Destacou que é preciso clareza 
“sobre o que ainda é exigido a 
ambos os países em relação à re-
dução de emissões nos próximos 
nove anos”.

O ex-primeiro-ministro 
australiano Kenin Rudd, que 
coordena a Sociedade Asiática 
dedicada às alterações climáticas, 
quis deixar claro que, no seu en-
tender, o acordo entre chineses 
e norte-americanos não é uma 
inversão completa de marcha, 
mas um passo largo: “O atual es-
tado da geopolítica entre China 
e Estados Unidos é terrível, por 
isso o fato de se poder extrair 
esse acordo entre Wahington e 
Pequim é significativo”.

Em síntese, o principal ne-
gociador chinês, Xie Zhenhua, 
disse haver, a esta altura, “mais 
acordo do que divergências” 
entre as duas potências. Vale 
lembrar que a China se recusou 
a assinar um acordo, no início 

desta semana, para limitar o me-
tano, optando por prometer um 
“plano nacional” para agir sobre 
a questão.

Novo esboço 
Um novo esboço da decla-

ração final da COP26 já está cir-
culando, embora ainda esteja em 
negociação.  Ao fim de 10 dias de 
conversações, as delegações en-
viadas à Escócia chegaram a um 
projeto de conclusões “pratica-
mente final”, segundo o presidente 
da cúpula que se pronunciou num 
dia de trabalhos dedicados às ci-
dades e regiões. Alok Charma ape-
lou à “abertura e flexibilidade” por 
parte dos negociadores, embora 
tenha reconhecido que subsiste 
“uma montanha para escalar”.

No projeto de conclusões, os 
países são chamados a fortalecer 
os cortes de carbono até o fim de 
2022.  O encerramento do en-
contro em Glasgow está previsto 
para hoje, embora as negociações 
possam ainda continuar.

Crise de imigrantes

Belarus ameaça cortar 
gás exportado para a UE
Agência Estado

O presidente de Bela-
rus, Alexander Lukashenko, 
ameaçou, ontem, cortar o 
fornecimento de gás e merca-
dorias através do país para a 
Europa se a UE impuser mais 
sanções a seu regime por cau-
sa da crise de imigrantes na 
fronteira com a Polônia.

A UE importa 40% do 
gás que consome dos russos. 
Deste volume, 20% do com-
bustível passa por Belarus, 
por meio de dois gasodutos 
que atravessam o país. Luka-

shenko fez a ameaça em res-
posta a um anúncio de Ursu-
la von der Leyen, presidente 
da Comissão Europeia, na 
última quarta-feira, de que 
o bloco ampliaria sanções 
ao regime de Belarus, acu-
sando Minsk de um jogo de 
poder geopolítico cínico ao 
encaminhar migrantes para 
as fronteiras da UE em uma 
tentativa de desestabilizar 
o bloco.

Na quinta-feira, Luka-
shenko advertiu que Minsk 
responderia a quaisquer san-
ções inaceitáveis. “Estamos 

aquecendo a Europa e eles 
estão ameaçando fechar a 
fronteira”, disse ele, de acor-
do com a agência de notícias 
estatal Belta. “E se cortarmos 
o gás para eles? Recomendo 
que os líderes da Polônia, 
Lituânia e outras pessoas 
sem cabeça pensem antes 
de falar. Não devemos parar 
de defender nossa soberania 
e independência”. Os preços 
do gás e dos combustíveis 
na Europa dispararam este 
ano em meio a preocupações 
com a baixa oferta antes do 
inverno. 

perdiçada para que não tenha-
mos que enfrentar o julgamento 
de Deus por nosso fracasso 
como zeladores fiéis do mundo 
que ele confiou aos nossos cui-
dados”, afirmou.

Em mensagem formal à 
conferência, lida em seu nome 
no dia 2 de novembro, Francisco 
disse que as chagas duplas infli-

gidas pela pandemia de covid-19 
e pela mudança climática são 
comparáveis àquelas causadas 
por um conflito global e que 
deveriam ser confrontadas da 
mesma maneira. No dia 8 de ou-
tubro, o Vaticano anunciou que 
o secretário de Estado, cardeal 
Pietro Parolin, comandaria sua 
delegação para a COP26.

Em carta, papa Francisco lamentou não poder comparecer à abertura da conferência

Foto: Fotos Públicas
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Programa mantido pelo Governo do Estado realizou parceria com a Funad para promover a inclusão social

O Governo do Estado, 
por meio do Programa Em-
preender PB, realizou, na 
manhã de ontem, assinaturas 
de 17 contratos para pessoas 
com deficiência, que agora 
têm oportunidade de abrir ou 
ampliar o seu negócio. Os in-
vestimentos somam R$ 106,8 
mil.

A assinatura simbólica 
aconteceu na Fundação Cen-
tro Integrado de Apoio ao 
Portador de Deficiência (Fu-
nad) e contou com a partici-
pação do secretário executivo 
de Empreendedorismo, Fabrí-
cio Feitosa, e da presidente da 
Funad, Simone Jordão.

De acordo com Fabrício 
Feitosa, a parceria firmada 
com a Funad possibilita que 
pessoas com deficiência física, 
visual, auditiva ou intelectual 
tenham atendimento prefe-
rencial para acesso ao crédito 
do Programa Empreender PB. 
“No início da gestão do gover-
nador João Azevêdo, em 2019, 
na comemoração dos 30 anos 
da Funad, lançamos esse dis-
positivo no edital do Progra-
ma Empreender, que autori-
za o atendimento prioritário 
para pessoas com deficiência. 
A Funad encaminha para o 
Empreender as pessoas que 
solicitam o crédito e, assim, 

Empreender assina contratos e 
atende pessoas com deficiência      

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona

Opinião Valdir Coscodai
Presidente do Ibracon | Colaboração

Este ano, o Brasil está dando um passo 
significativo para o compliance, transparência, 
eficácia e equilíbrio das finanças públicas 
governamentais no âmbito da União, estados 
e municípios, com a entrada em vigor do 
conjunto das Normas Internacionais de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - 
IPSAS (sigla para International Public Sector 
Accounting Standards). A adesão do nosso país 
ocorreu em 2015, sendo operacionalizada a 
partir de um acordo de cooperação firmado 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 
que editou a Portaria 548/15, estabelecendo 
cronograma de adoção e implementação até o 
final de 2024.

É fundamental que os gestores do setor 
público empenhem-se de modo efetivo para 
que as IPSAS sejam adotadas de modo integral. 
Se já estivessem em pleno uso, provavelmente 
teríamos mais responsabilidade fiscal, 
poderíamos ter evitado as famosas 
“pedaladas” e outras manobras de cunho 
fiscal, de graves consequências, inclusive 
políticas, e possivelmente haveria menos 

unidades federativas em situação fiscal 
delicada, incapacitadas, portanto, de atender 
devidamente a população com a oferta de 
serviços públicos.

As IPSAS estabelecem uma nova 
dimensão à gestão pública, com um olhar 
mais técnico e gerencial e menos político. 
Um aspecto relevante é que alteram o regime 
contábil de caixa modificado (até então 
prescrito pela legislação brasileira sobre 
orçamento) para o regime de competência, 
cujos relatórios financeiros permitem 
identificar as transações passadas de maneira 
mais íntegra. Com esse método, há um 
diagnóstico mais preciso e realista dos ativos 
e passivos, fundamental para o planejamento, 
ampliando a previsibilidade das receitas e 
despesas.

O impacto é bastante positivo, por 
exemplo, na condução da política fiscal e 
elaboração das leis orçamentárias, na previsão 
de investimentos em empresas estatais, 
redução do déficit, e na maior visibilidade do 
endividamento público. Ou seja, tudo o que o 
Brasil precisa neste momento para emergir 

da crise econômica e voltar a crescer de modo 
sustentado no cenário pós-pandêmico.

A aderência ampla dos entes da 
Federação às IPSAS também possibilitaria 
uma padronização da contabilidade pública no 
Brasil, facilitando a interação de União, estados, 
municípios e dos três Poderes e conferindo 
parâmetros mais equânimes e definidos para 
que a sociedade, exercendo um legítimo direito 
democrático, possa acompanhar e cobrar 
eficácia na gestão do erário. 

Além disso, os órgãos de controle passam 
a dispor de informações mais completas 
e plenamente auditáveis, e a utilização de 
normas padronizadas facilita a inserção 
global, considerando que muitas práticas 
estabelecidas em acordos e tratados dos quais 
nosso país é signatário passam por um modelo 
mais eficiente de contabilidade pública, como 
o instituído pelas IPSAS. Trata-se de algo 
importante para as relações multi e bilaterais.

O Ibracon - Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil participa do processo 
de tradução das IPSAS para adoção no país. 
O órgão fez parte do curso “Auditoria no 

Setor Público (NBASP e NBC TASP)”, fruto 
de parceria com o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) e o Instituo Rui Barbosa, 
que tratou do tema com quase quatro mil 
inscritos e alcançou número superior a 14 mil 
visualizações no YouTube. A entidade também 
promove o “Programa de Capacitação nas 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público (NBC TSP)”, em ação conjunta 
com o CFC e a Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), que objetiva capacitar gratuitamente os 
profissionais da Contabilidade interessados e/
ou atuantes no setor público. 

O Ibracon defende e considera decisiva 
a implementação das IPSAS por todos os 
órgãos e instituições do setor público. Afinal, 
é determinante que haja avanço de modo 
qualitativo no atendimento às demandas 
relacionadas a serviços de educação, saúde, 
saneamento básico, moradia, segurança 
e investimentos estratégicos. Mais do que 
um dever constitucional e legal, trata-se de 
imposição para que voltemos a crescer de 
modo substantivo e sustentado e tenhamos 
melhores perspectivas de desenvolvimento.

Ganhos com normas internacionais de contabilidade pública

Ibovespa 

-1,74%
R$ 5,404

-2,06%
R$ 6,185

-2,04%
R$ 7,221

1,54%
107.594 pts

O menor preço do 
gás de cozinha (GLP), de 
13 quilos, praticado em 
João Pessoa é de R$ 98, 
segundo uma pesquisa 
realizada pela Autarquia 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor da Paraíba 
(Procon-PB). O valor é re-
ferente aos pagamentos 
efetuados à vista, com op-
ção de entrega em domi-
cílio, e pode chegar a R$ 
115, dependendo do esta-
belecimento.

A pesquisa foi realiza-
da pelo Setor de Pesquisa 
e Estatística do órgão, en-
tre os dias 9 e 10 de no-
vembro, em distribuido-
res da capital. A variação 
ao consumidor é de R$ 
17,35% e diferença nomi-
nal de R$ 17.

No caso do botijão 
de gás com pagamento a 
prazo, o menor preço com 
entrega foi de R$ 104,46 e, 
sem entrega, R$ 102. Já o 
maior preço no pagamen-

to a prazo do botijão (com 
ou sem entrega) foi de R$ 
120, segundo a pesquisa. 
A diferença nominal da 
venda a prazo com entre-
ga é de R$ 15,54 e os pre-
ços variaram a 17,65%.

Botijão novo
Para adquirir o boti-

jão novo, com pagamento 
na modalidade à vista, o 
consumidor precisa pagar  
entre R$ 250 e R$ 300. A 
economia apontada pela 

pesquisa foi de até R$ 50 
com variação do produto 
que chega a 20%.

O consumidor que re-
side na capital paraibana 
e que optar por aquirir 
o botijão novo com pa-
gamento a prazo, vai pa-
gar preços que variaram 
entre R$ 250 e R$ 282. A 
economia mostrada pela 
pesquisa realizada pelo 
Procon-PB foi de até R$ 
32 e a variação chegou a 
12,80%. 

JP: menor preço do gás de cozinha é R$ 98

Acesse a pesquisa completa 
realizada pelo Procon-PB 

por meio do QR Code

buscamos atingir um público 
que possui uma necessidade 
especial e, consequentemente, 
tem dificuldade de acesso ao 
mercado de trabalho. Acredi-

tamos que o empreendedoris-
mo possa ser uma alternativa 
de inserção profissional e so-
cial e estamos realizando esse 
trabalho ao longo do tempo 

para levar mais acessibilidade 
e oportunidades para pessoas 
com deficiência”, destacou.

A presidente da Funad, 
Simone Jordão, ressaltou que 

a ação do governo é uma ati-
tude de grande sensibilidade 
e compromisso com a inclu-
são social. “Esse atendimen-
to representa a condução do 

governo no fortalecimento 
de priorizar os grupos que 
têm mais dificuldade de ter 
acesso. As pessoas com de-
ficiência em nível nacional, 
não só na Paraíba, têm mui-
ta dificuldade no acesso ao 
emprego e ao empreende-
dorismo. Esse trabalho que 
o Empreender está fazendo, 
para todos nós, é uma honra 
muito grande. Ao estabelecer 
essa parceria, ganhamos um 
verdadeiro presente para as 
pessoas com deficiência”. 

Thiago Fernandes, de 
João Pessoa, foi um dos em-
preendedores que assinaram 
contrato. Ele trabalha no 
ramo de massas e contou que 
com o crédito vai investir na 
compra de máquinas para 
o seu negócio. “Eu trabalho 
com massas para pessoas 
com intolerância à lactose e 
ao glúten e estou desenvol-
vendo meu negócio através 
do Empreender, que me ofe-
receu esse recurso. Agora 
vou ter a oportunidade de in-
vestir e capacitar minha vida 
profissional para que eu pos-
sa ter uma rentabilidade com 
todo esse benefício. Meus 
planos são de ampliar o ma-
quinário, melhorar a qua-
lidade do produto e, assim, 
expandir minha empresa”.

Foram celebrados, ontem, 17 contratos com pessoas portadoras de alguma deficiência e que, agora, terão oportunidade de abrir ou ampliar seus negócios

Foto: Secom-PB

ERRAMOS 

O nome da gestora 
do Programa do Ar-
tesanato Paraibano 
(PAP) é Marielza Ro-
driguez e não Mariel-
za Rodrigues como 
informamos na maté-
ria intitulada “Artistas 
superam a pandemia 
e retomam produção 
criativa”, publicada 
na edição do último 
domingo (7). Por este 
equívoco, pedimos 
desculpas.
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De acordo com estudo do Dieese, cerca de 83 milhões de brasileiros serão beneficiados com rendimento adicional

Até dezembro de 2021, 
o pagamento do 13º salário 
tem o potencial de injetar na 
economia brasileira cerca de 
R$ 232,6 bilhões. Este mon-
tante representa aproxima-
damente 2,7% do Produto 
Interno Bruto (PIB), aponta 
estimativa do Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). De acordo com o es-
tudo, cerca de 83 milhões de 
brasileiros serão beneficia-
dos com rendimento adicio-
nal, em média, de R$ 2.539.

Entre os brasileiros que 
devem ser favorecidos com 
o pagamento do 13º salário, 
51 milhões, ou 61% do total, 
são trabalhadores no merca-
do formal. Dentre eles estão 
os empregados domésticos 
com carteira de trabalho as-
sinada, que devem receber 
aproximadamente R$ 155,6 
bilhões, e aposentados ou 

pensionistas da Previdência 
Social (INSS), que receberão 
R$ 45,4 bilhões. Aos apo-
sentados e pensionistas da 
União serão destinados valo-
res de R$ 11 bilhões; aos apo-
sentados e pensionistas dos 
estados, R$ 15,8 bilhões; e 
aos aposentados e pensionis-
tas dos regimes próprios dos 
municípios, R$ 4,7 bilhões.

A parcela mais expres-
siva do 13º salário, cerca de 
49,3%, deve ser paga nos es-
tados do Sudeste. No Sul de-
vem ser pagos 17,2% do mon-
tante e no Nordeste, 15,4%. 
Já as regiões Centro-Oeste e 
Norte cabem, respectivamen-
te, 8,5% e 4,8%. A pesquisa 
destaca que os beneficiários 
do Regime Próprio da União 
receberão 4,7% do montante 
e podem estar em qualquer 
região do país.

O maior valor médio 
para o pagamento deve ser 
efetuado no Distrito Fede-
ral, no valor de R$ 4.541, e o 
menor, no Maranhão e Piauí, 

Sofia Aguiar 
Agência Estado

Pagamento do 13o salário vai 
injetar R$ 233 bi na economia
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A maior parcela do mon-
tante a ser distribuído caberá 
aos ocupados no setor de ser-
viços (incluindo administra-
ção pública), que ficarão com 

63,1% do total destinado ao 
mercado formal; os empre-
gados da indústria recebe-
rão 17,3%; os comerciários 
terão 13,4%; aos que tra-

balham na construção civil 
será pago o correspondente 
a 3,1%, mesmo porcentual a 
ser recebido pelos trabalha-
dores da agropecuária.

a R$ 1.691 e R$ 1.729, res-
pectivamente. Essas médias, 
entretanto, não incluem o 
pessoal aposentado pelo Re-
gime Próprio dos estados e 
dos municípios, pois não foi 
possível obter esses dados.

Para os assalariados for-
mais dos setores público e 
privado, que correspondem 
a 49,8 milhões de trabalha-
dores, excluídos os emprega-
dos domésticos, a estimativa 
é de que R$ 154 bilhões se-
rão pagos a título de 13º sa-
lário, até o final do ano.

É a média de 
rendimento extra que 

deve receber cada 
brasileiro até dezembro

R$ 2.539

Valor recebido pelos trabalhadores no final do ano costuma circular na economia a partir das vendas no comércio

Foto: Ortilo Antonio

A Secretaria e Proteção e 
Defesa do Consumidor do Mu-
nicípio de Cabedelo (Procon) 
realizou a pesquisa pré-Black 
Friday a fim de monitorar os 
valores de alguns eletroele-
trônicos e eletrodomésticos 
e preparar os consumidores 
para as ofertas que acontecem 
sempre na última semana do 
mês. A iniciativa visa acompa-
nhar os preços de alguns dos 
produtos mais solicitados pela 
população e identificar falsos 
descontos divulgados no dia 
da promoção. 

O levantamento da equipe 
de fiscalização do órgão bus-
cou identificar supostas prá-
ticas de publicidade enganosa 
ou descumprimento de oferta, 
garantindo informações claras 
e que os produtos divulgados 
pelos estabelecimentos na 
ação promocional tenham um 
real desconto aplicado.

Para evitar transtornos, 
o Procon orienta que os con-
sumidores comparem preços 
em estabelecimentos dife-
rentes, analisem as vantagens 
oferecidas e, ao realizarem as 
compras, respeitem o seu pla-
nejamento financeiro, evitan-
do, assim, situações de endivi-
damento.

De acordo com o secre-
tário do Procon de Cabedelo, 
Jeremias Dornelas, a promo-
ção não desobriga os estabe-
lecimentos a procederem com 
trocas ou reparos de produtos 
com defeito. “Por isso, é essen-
cial exigir a entrega de cupom 
fiscal no ato da compra, a fim 
de garantir a documentação 
necessária para resolução de 
possíveis transtornos. Aos que 
optarem por realizarem suas 
compras na internet, a iden-
tificação de CNPJ, endereço e 
canais de contato da loja no 
site são indispensáveis. Por se 
tratar de compra a distância, 
assim como aquelas realiza-
das por telefone, o direito de 
arrependimento está garanti-
do para o consumidor por até 
7 dias, a contar da entrega do 
produto”, detalhou

Durante a semana da 
Black Friday os fiscais estarão 
nas ruas para atender às de-
núncias dos consumidores e 
garantir a efetividade de seus 
direitos. Para esclarecer dú-
vidas e realizar denúncias, o 
consumidor pode acionar o 
Procon de Cabedelo através do 
canal de atendimento 151, que 
funciona de segunda a sexta-
feira, das 8h às 14h.

Procon faz pesquisa de 
preços para Black Friday

A safra agrícola de 2022 
deve totalizar 270,7 milhões 
de toneladas, alta de 7,8% 
em relação à estimativa de 
2021, ou 19,5 milhões de 
toneladas a mais. Se confir-
mada, será um novo recorde 
histórico. Os dados são do 
primeiro Prognóstico para a 
Safra Agrícola divulgado on-
tem pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Em 2021, a safra al-

cançou 251,2 milhões de 
toneladas, resultado 1,2% 
menor do que o de 2020, de 
acordo com o Levantamen-
to Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA) de outubro. 
O resultado do mês ficou 
0,1% maior em relação à 
estimativa divulgada em se-
tembro, ou 236,1 mil tone-
ladas a mais.

A estimativa da área a 
ser colhida pelos produto-
res agrícolas brasileiros em 
2021 é de 68,5 milhões de 
hectares, com alta de 4,6% 
frente a 2020.

Safra agrícola de 2022 
deve ser recorde no país
Bruno Villas Bôas
Agência Estado

O Governo Federal 
resolveu dobrar, de R$ 20 
mil para R$ 40 mil por 
ano, o limite de venda de 
agricultores familiares ao 
Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE), 
que oferece alimentação 
escolar e ações de educa-
ção alimentar. O anúncio 
foi feito pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
durante o lançamento do 
programa “Brasil Frater-
no - Comida no Prato”, no 
Palácio do Planalto.

“Ministro Milton Ri-
beiro, da Educação aca-
ba de majorar o limite 
para venda da agricultu-
ra familiar de 20 para 40 
mil reais. Prefeituras in-
vestem nisso e agora po-
dem investir um pouco 
mais”, disse Bolsonaro, 
no evento.

Como integra a ali-
mentação escolar, o pro-
grama fica no guarda-chu-
va de Ribeiro.

Em 13 de outubro, o 
presidente havia dito du-
rante uma cerimônia de 
entrega de títulos de pro-
priedades rurais em Mi-
racatu (SP) que o governo 
iria “no mínimo dobrar” o 
limite de vendas da agri-
cultura familiar ao PNAE.

Venda na 
agricultura 
familiar é 
ampliada

Eduardo Gayer
Agência Estado

Programa oferece 
alimentação escolar 
e ações de educação 

alimentar, ficando sob 
a tutela do Ministério 

da Educação

IBGE: vendas no comércio 
caem 1,3% em setembro

As vendas no comércio 
varejista caíram 1,3% na pas-
sagem de agosto para setem-
bro. É a segunda queda se-
guida, embora menos intensa 
que a verificada em agosto 
(-4,3%), após a alta de 3,1% 
de julho. Os dados da Pesqui-
sa Mensal de Comércio (PMC) 
foram divulgados ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O gerente da pesquisa, 
Cristiano dos Santos, afir-
mou que desde o começo da 
pandemia de covid-19, em 
março de 2020, os dados do 
comércio têm variado mui-
to, volatilidade típica de um 
“novo rearranjo da estrutura 
econômica como um todo”. 
“Desde o início da pande-
mia, temos uma sequência 
de grande amplitude. Houve 
uma grande baixa em abril de 
2020, depois um cenário de 
recuperação bastante rápida 
que culmina em outubro, uma 
queda novamente para pata-
mares de pandemia no início 

do ano de 2020. Em seguida, 
tivemos um crescimento tam-
bém forte, que posicionou o 
mês de maio como o segundo 
nível recorde, após outubro 
e novembro do ano passado. 
Agora, a trajetória experimen-
ta uma nova queda.”

De acordo com Santos, 
o impacto da pandemia na 
receita das empresas está di-
minuindo, com apenas 2,3% 
delas dando essa justificativa 
para a diminuição ou cres-
cimento. Ela ressaltou que o 
principal fator que influenciou 
os resultados do comércio em 
setembro foi a alta da inflação, 
além de mudanças nos juros 
que afetaram o crédito.

Segundo o IBGE, seis das 
oito atividades pesquisadas 
tiveram taxas negativas em se-
tembro. As maiores quedas fo-
ram em equipamentos e mate-
rial para escritório, informática 
e comunicação (-3,6%), móveis 
e eletrodomésticos (-3,5%) e 
combustíveis e lubrificantes 
(-2,6%). Porém, a atividade de 
maior peso na formação da 
taxa de setembro foi hipermer-
cados, supermercados, pro-

dutos alimentícios, bebidas e 
fumo, que caíram 1,5%.

No comércio varejista 
ampliado, que inclui, veículos 
e materiais de construção, o 
volume de vendas caiu 1,1% 
em setembro na compara-
ção mensal. Na comparação 
anual, o comércio varejista 
caiu 5,5%, reflexo da queda 
em sete das oito atividades. 
Apenas artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de per-
fumaria e cosméticos tiveram 
crescimento, de 4,3%.

As quedas em relação 
a setembro de 2020 foram 
de 22,6% em móveis e ele-
trodomésticos; -14,8% em 
equipamentos e material 
para escritório, informáti-
ca e comunicação; -6,9% em 
outros artigos de uso pes-
soal e doméstico; -4% em 
combustíveis e lubrificantes. 
Hipermercados, supermer-
cados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo caíram 3,7%; 
livros, jornais, revistas e pape-
laria diminuíram em 3,4% as 
vendas; e o setor de tecidos, 
vestuário e calçados ficou es-
tável, com queda de 0,1%.

Akemi Nitahara
Agência Brasil

Paraíba também registra recuo
De acordo com a pesquisa do IBGE, 

o volume de vendas do comércio varejis-
ta paraibano apresentou a terceira me-
nor variação do país no acumulado em 
12 meses (-0,7%). No mesmo período, a 
receita nominal do setor no Estado, em-
bora tenha tido alta de 9,7%, registrou 
também a terceira menor variação do 
Brasil, inferior à média de 15,1%. 

Já frente aos resultados de agosto 
deste ano, o volume de vendas paraiba-
no teve retração de 1,4%, em setembro, 
próxima à observada na média do Brasil 
(1,3%). Por outro lado, foi verificado um 
crescimento de 0,6% na receita no Esta-
do, enquanto no cenário nacional houve 
redução de 0,2%.

Este ano, até o mês pesquisado, o 

volume brasileiro de vendas do comércio 
varejista apresentou expansão de 3,8%, 
no comparativo com o mesmo período 
de 2020, ao passo que o paraibano 
teve queda de 1,1%. Contudo, nos dois 
recortes territoriais, o saldo da receita foi 
positivo, de 16,3% e 10,4%, respectiva-
mente, embora o indicador da Paraíba 
tenha sido o terceiro menor do Brasil.

Varejo ampliado
No comércio varejista ampliado, 

que inclui as atividades de veículos, 
motos, partes e peças e de material de 
construção – foram observadas variações 
positivas no acumulado de 12 meses, 
tanto no volume de vendas (6,1%), como 
na receita (16,9%). 
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Manifestação, que faz parte da identidade do NE, recebeu o aval do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

O Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan) reconheceu 
ontem, por unanimidade, o 
repente como patrimônio 
cultural do Brasil. Referência 
para a identidade da região 
Nordeste, o repente é conhe-
cido também como cantoria 
e tem como fundamentos 
verso, rima e oração. Os re-
pentistas ou cantadores se 
espalham pelas capitais e in-
terior dos estados do Nordes-
te brasileiro e também nas 
regiões para onde ocorreram 
migrações de nordestinos. 
A votação foi feita pelos 22 
membros do Conselho Con-
sultivo do Patrimônio Cultu-
ral, órgão vinculado ao Iphan.

Em entrevista à Agência 
Brasil, o diretor do Departa-
mento de Patrimônio Imate-
rial (DPI) do Iphan, Tassos 
Lycurgo, declarou ter ficado 
“triste” porque não conse-
guiu comemorar rimando. 
Na avaliação dele,  o reconhe-
cimento pelo Iphan vai bene-
ficiar todo o Nordeste, bem 
como estados do Brasil, como 
o Rio de Janeiro. “O Nordeste 
está em todo o Brasil. Existe 
influência nordestina em to-
dos os lugares. É um bem cul-
tural do qual já se tem notícia 

no século 19. Isso é muito ca-
racterizador da cultura nor-
destina. É um negócio muito 
bonito mesmo”.

O dossiê de registro ela-
borado documenta mais de 
50 modalidades de repente, 
nas quais estão incluídos os 
versos heptassílabos, cuja 
acentuação tônica obrigató-
ria está na sétima sílaba; e 
versos decassílabos, em que 
o acento obrigatório está na 
terceira, sexta e décima síla-
bas de cada verso.

Com o reconhecimento 
pelo conselho consultivo, o 
repente foi inscrito no Livro 
de Registro das Formas de 
Expressão, onde também es-
tão catalogados bens como a 
roda de capoeira, o maracatu 
nação (PE), o carimbó (PA) e 
a literatura de cordel. A partir 
de então, o repente passa a 
ser alvo de políticas públicas 
para a salvaguarda da mani-
festação, que devem incidir 
ainda sobre um universo de 
bens associados que inclui 
a embolada, o aboio, a glosa 
e a poesia de bancada e de-
clamação.

Alegria
O pedido de registro do 

repente como patrimônio 
cultural foi formalizado em 
2013 durante a gestão do 
repentista Chico de Assis à 

frente da Associação dos Can-
tadores Repentistas e Escri-
tores Populares do DF e En-
torno (Acrepo). “A gente vem 
nessa luta há muito tempo”, 
relembrou Assis que recebeu 
a notícia do reconhecimento 
com satisfação.

Outro repentista satis-
feito é João Santana. “É uma 
alegria pela conquista, apesar 
de saber que esse é o primei-
ro passo de uma nova fase”. 
Ele acredita que a decisão vai 
abrir portas para os repentis-
tas brasileiros. “Acreditamos 
que, com isso, nós possamos 
ter um olhar dos entes fo-
mentadores da cultura, dos 
meios de comunicação, um 
olhar mais atencioso para 
com o repente”.

Forró
O próximo bem que será 

analisado pelo conselho con-
sultivo vinculado ao Iphan é 
o forró. Tassos Lycurgo disse 
que a reunião ainda não tem 
data definida, mas adiantou 
que a análise do pedido será 
feita em dezembro.

“É um mês muito impor-
tante porque o dia 13 é ani-
versário de Luiz Gonzaga e é 
também o Dia do Forró. Tem 
a ver também com o Nordeste 
que é muito representativo 
dessa nossa característica 
brasileira da miscigenação, 

Alana Gandra 
Agência Brasil

Repente é reconhecido como 
patrimônio cultural do Brasil
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da união de vários vetores, 
dando essa identidade bra-
sileira. Então, o forró é muito 
importante”.

Também conhecido 
como o Rei do Baião, Luiz 
Gonzaga foi considerado uma 
das mais completas, impor-
tantes e criativas figuras da 
música popular brasileira. Le-
vou para todo o país a cultura 
musical do Nordeste, como 
o baião, o xaxado, o xote e o 
forró pé de serra. Suas com-
posições descreviam a pobre-

za, as tristezas e as injustiças 
de sua árida terra, o Sertão 
nordestino.

Lycurgo lembrou ainda 
que, juntos, o cordel, já regis-
trado; o repente, reconheci-
do hoje; e o forró, que deverá 
ser apreciado em dezembro, 
formam um trio muito im-
portante, “caracterizador da 
identidade nordestina e, por-
tanto, da brasileira também”,

Revalidações
Durante a reunião, fo-

ram apreciadas também as 
revalidações do título de Pa-
trimônio Cultural do Círio 
de Nossa Senhora de Nazaré 
(PA), do modo artesanal de 
fazer queijo de Minas (MG) e 
do modo de fazer renda irlan-
desa, tendo como referência 
este ofício em Divina Pastora 
(SE). De acordo com o Decreto 
3.551/2000, os bens culturais 
registrados devem passar, 
pelo menos a cada dez anos, 
por processos de revalidação 
dos títulos.

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Os repentistas ou cantadores se espalham pelas capitais e interior dos estados do Nordeste mostrando suas rimas e versos

Arquitetura

Empresários devem fazer investimentos em JP

A cidade de João Pes-
soa possui, atualmente, um 
grande potencial para proje-
tos arquitetônicos voltados a 
ambientes mais confortáveis, 
adequando elementos con-
temporâneos e antigos. Este 
foi um dos temas comentados 
na visita dos arquitetos Wag-
ner Melo e Maiza Neri durante 
a manhã de ontem, à Rádio Ta-
bajara, em João Pessoa, onde 
foram recebidos pela diretora
-presidente da Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC), 
Naná Garcez. Eles possuem 
uma empresa em Pernambu-
co e vieram à capital identi-
ficar novas possibilidades de 
mercado, voltadas à edificação 
de casas e apartamentos que 
possam aprimorar inclusive 
as áreas verdes.  

“João Pessoa tem um 
potencial muito grande, por-
que é muito mais aberta a 
uma arquitetura com espa-
ços mais confortáveis dentro 
de casa do que Recife, que é 
mais voltada ao comercial”, 
considerou Wagner Melo.

Os dois são sócios do Stu-
dio Ême Arquitetura, empre-
sa com sede em Pernambuco, 
e acreditam que em João Pes-
soa, a tendência é a valoriza-
ção do aconchego em casa e 
no trabalho. Por isso, vieram 
para a cidade acolher novos 
mercados direcionados a an-
cestralidade, isto é, o retorno 
às raízes históricas dos pais e 
avós, tanto para edificações 
verticais  como horizontais, 
utilizando elementos natu-
rais como plantas.

Os arquitetos destacam 
o grande espaço territorial de 

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Valorização da casa veio para ficar
Na pandemia, as pessoas 

buscaram melhorar seus am-
bientes porque iam passar muito 
tempo em casa e agora retor-
nando às atividades presenciais, 
seguem cuidados de seus lares 
com grande atenção, desta vez, 
pensando em um melhor descan-
so. Segundo Maiza Neri, a ten-
dência hoje é um maior número 
de pessoas querendo aumentar 
o bem-estar sem sair para outros 
locais, tendo conforto, identida-
de, podendo cuidar das plantas 
e mais dos seus pets. 

“Eu volto para essa casa com 
mais satisfação. É realmente dar 
valor ao aconchego interno. E 
estamos conseguindo conciliar 
a tecnologia, com uma vivência 
saudável, trazendo até as plantas 
que não precisam mais ser arti-
ficiais. É um conjunto de coisas 
que realmente veio para ficar”, 
comemora. 

O arquiteto Wagner Melo 
observa que desde a Lei Seca, em 
2008, as pessoas já cogitavam 
a possibilidade de uma melhor 
estrutura para beber com os 
amigos em casa,  e a covid-19 
veio consolidar os investimentos 
em mais espaços de convivên-
cias, churrasqueiras, varandas 
maiores, e espaço gourmet para 
receber melhor os convidados.

“Antes, se vivia uma vida 
acelerada e não parava para 
prestar atenção, por exemplo, 
em uma parede que poderia 
colocar um quadro ou fazer um 
jardim vertical. E quando o mo-
rador voltou para dentro de casa 
e começou a olhar o espaço, 

surgiu a vontade de  melhorar 
a casa, o que não era possível   
por falta de tempo”.

Passado e presente
As cidades da região Nor-

deste compartilham as peculia-
ridades de dividir seus espaços 
entre a  arquitetura histórica e 
os grandes prédios empresariais. 
Neste sentido, Maiza Neri acre-
dita que essa cultura já existia 
muito forte em João Pessoa e a 
pandemia veio enraizar e per-
petuar questões como a maior 
busca pela cultura local.

De acordo com a profissio-
nal, esse aspecto foi perdido 
em muitas cidades e agora 
está retornando as pesquisas 
pela idealização de espaços 
com mais sentimento e objetos 
com memórias afetivas. Os dois 
arquitetos entendem que antes, 
os pais e avós eram  mais liga-
dos a cuidar de suas casas e 
tal aspecto foi perdido entre as 
gerações atuais.

Porém, este é o momento 
de recordar essas atividades, 
utilizando desta vez a tecnologia, 
principalmente as redes sociais, 
para buscar novas tendências 
e ações. “É ter um objeto não 
apenas porque é de um design 
conceituado, é trazer aquele ele-
mento que faz parte da sua vida. 
Hoje, as pessoas vão resgatar a 
cadeira de balanço, a jarra que 
foi da avó, a rede, enfim. Esse 
movimento é muito interessan-
te para João pessoa e agora é 
possível fazer com que ele fique 
maior ainda”, declarou.

João Pessoa, propício à cultu-
ra da moradia, valorizando o 
contato entre as pessoas. “Está 
havendo um movimento na 
arquitetura em Recife resga-
tando o conceito de moradia, 
fazendo uma arquitetura que 
dê vontade de ficar em um 
grande terraço com a família. 
E João Pessoa já tem esse mo-
vimento há muito mais tempo”, 
acrescenta o arquiteto. 

O casal comenta que di-
ferente de Recife, onde os 
empresários são mais preo-
cupados com  a parte comer-
cial, financeira e o quanto se 
consegue produzir em poucos 
metros quadrados, a Paraíba 
é voltada a construções mais 
perto da natureza e do espaço 
aberto, o que é uma tendência 
para o setor brasileiro. 

Um dos elementos utiliza-
dos é a biofilia, ou seja, inserir 
traços naturais para os lares e 
espaços corporativos. “Signifi-
ca restaurar o que os arquitetos 
sempre fizeram, que  é trazer 
o verde com jardins internos, 
mas que com essa arquitetu-

ra frenética, comercial, foi se 
perdendo ao longo do tempo”, 
completa Wagner Melo. 

O Studio Ême Arquitetura 
possui três anos  e seus só-
cios trabalham no segmento 
há mais de 15 anos. A empre-
sa está presente em diversas 
mostras de arquitetura e de-
sign do Nordeste e atualmen-
te, está na Casacor 2021, que 
acontece até o dia 5 de de-
zembro no Shopping Center 
Recife. A mostra apresenta 
uma livraria regional. “Tanto 
essa parte corporativa, de in-
teriores e de construção são o 
nosso foco e é o que estamos 
buscando nesse mercado de 
João Pessoa”, afirmou Maiza. 

A empresa possui dois 
projetos na região de Campi-
na Grande e agora estuda as 
oportunidades nos segmentos 
residencial e corporativo na 
capital, pensando, principal-
mente, em aumentar o espa-
ço verde nos ambientes em-
presariais visando aumentar 
a qualidade dos locais, com 
mais luz natural e plantas.

Arquitetos visitaram a Rádio Tabajara, onde foram recebidos por Naná Garcez (C) 

Foto: Evandro Pereira
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Cerca de 51 mil pacientes 
são atendidos mensalmente 
pelo Centro Especializado de 
Dispensação de Medicamentos 
Excepcionais (Cedmex), aqui 
no Estado. A média mensal das 
unidades farmacêuticas (me-
dicamentos) distribuídas, nas 
12 Gerências Regionais da Saú-
de (GRS) espalhadas em toda 
a Paraíba, gira em torno de 2,2 
milhões.  Aproximadamente 100 
patologias, crônicas e com trata-
mento de alto custo na grande 
maioria, são tratadas com os 
medicamentos oferecidos gra-
tuitamente pelo centro.

Atrofia muscular espinhal, 
diabetes, hiperplasia, esclerose 
múltipla, síndromes coronaria-
nas agudas e transtornos esqui-
zoafetivo e de bipolaridade são 
alguns dos problemas de saúde 
tratados através dos 344 tipos de 
fármacos oferecidos pelo Ced-
mex-PB. “É uma estratégia de 

acesso a medicamentos no âm-
bito do SUS, caracterizado pela 
busca da garantia da integra-
lidade do tratamento medica-
mentoso, em nível ambulatorial, 
cujas linhas de cuidado estão de-
finidas em Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas (PCDT) 
publicados pelo Ministério da 
Saúde”, colocou Wenia Brito, di-
retora do Cedmex PB. 

Sofrendo com os sintomas 
da psoríase, doença dermato-
lógica crônica, há pelo menos 
dois anos, Maria Clara (nome 
fictício) conta que tem feito o 
tratamento graças ao lugar. O 
salário que ganha como caixa 
de supermercado não daria para 
arcar com os custos dos medica-
mentos, além das despesas da 
casa. “O tratamento alivia mui-
to já que minha pele, no auge 
da crise, costuma ficar rachada, 
com sangramento e eu também 
sofro com coceira e ardência”. 
A entrevista fala emocionada 
sobre o serviço. “Nós sofremos 
muito preconceito, muitas pes-

soas acham que as irritações 
na pele são contagiosas, e o tra-
tamento nos garante também 
autoestima. Ter acesso a ele faz 
toda diferença na minha vida”. 
Wenia Brito lembra que o Ced-
mex passou a ter novo horário 
de funcionamento em João Pes-
soa desde abril do ano passado. 
“Para cumprir de maneira mais 
efetiva o decreto do Governo do 
Estado, a fim de conter a epide-
mia do novo coronavírus. O ho-
rário para atendimento passou 
a ser das 7h às 15h30”, reforçou. 

 Para dar entrada em 
processo no Serviço Social do 
Cedmex, o usuário deve apre-
sentar cópia do cartão do SUS, 
RG, comprovante de residência, 
receita (validade de 30 dias), 
Laudo de Solicitação – LME (va-
lidade de 60 dias) e termo de 
consentimento mais exames, 
caso necessário. O Cedmex, em 
João Pessoa, está localizado na 
Avenida Maximiano Figueiredo, 
nº 453, no Centro de João Pessoa, 
atendendo pelo 3214 2627.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Para mais efetividade no processo, o Governo do Estado mudou o horário para atendimento, que passou a ser das 7h às 15h30

Cedmex distribui 2,2 milhões de 
remédios por mês na Paraíba

Foto: Marcos Russo

Secretarias do Governo da Paraíba, Fapesq e Empaer assinaram acordo com o objetivo de planejar e incrementar políticas públicas

Órgãos estaduais se únem para 
incentivar a agricultura familiar

A Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tecno-
logia, a Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar e Desen-
volvimento do Semiárido, a 
FapesqPB e a Empaer assina-
ram um termo de cooperação 
para ações conjuntas entre os 
órgãos. É um reforço no diálo-
go entre esses setores da ad-
ministração pública estadual 
com o objetivo de planejar e 
estabelecer políticas públicas 
voltadas para a agricultura fa-
miliar, além de incrementar as 
já existentes. 

“É muito importante esse 
convênio porque mostra o 
efeito da multisetorialidade 
de áreas como educação e agri-
cultura familiar”, disse Cláudio 
Furtado, secretário de Estado 
da Educação e da Ciência e Tec-
nologia. “Você junta a área que 
é responsável pela produção 
dos nossos alimentos e a edu-
cação contribuindo ali com o 
investimento na formação no 
apoio cada vez mais na pro-
fissionalização da agricultura 
familiar, para que a gente possa 
ter maior produtividade e al-
cance. Para que as pessoas do 
campo possam viver do que 
produzem, gerando riqueza 
para o Estado e maior qualida-
de de vida”.

“Eu acredito muito em 

sentar para ver o que a gente 
pode melhorar para a agricul-
tura familiar, onde a gente pode 
colaborar com as secretarias”, 
acrescenta Bivar Duda, secre-
tário de Estado da Agricultura 
Familiar e Desenvolvimento do 
Semiárido. “A gente dialogou 
sobre o APL da mandiocultura, 
sobre o APL da apicultura, e 
sobre o PBTec, que é uma rea-
lidade: mais de mil alunos da 
agricultura familiar inscritos 
este ano”.

“Essa iniciativa demons-
tra claramente a sensibilidade 
para um grande gargalo que 
a gente tem na adminstração 
pública que é o diálogo entre 
as políticas públicas”, analisa 
Roberto Germano, presidente 
da FapesqPB. “Quando você 
une esforços onde a política 
de um setor pode colaborar 
ou fortalecer outro setor, ela se 
transforma evidentemente em 
uma política mais forte para 
melhor estruturar o setor de 
desenvolvimento regional, so-
bretudo voltado para os APLs”.

 “Eu, quando assumi a Se-
cretaria Executiva de Ciência 
e Tecnologia, achei por bem 
iniciar uma interação com ou-
tras secretarias – notadamente 
aquelas cuja centralidade da 
sua ação são políticas que eu 
acho importantes para a socie-

dade”,  afirma Rubens Freire, 
secretário executivo de Ciência 
e Tecnologia. “E a produção de 
alimentos no Brasil, em torno 
de 75% daquilo que está na 
nossa mesa, vem da agricultu-
ra familiar”. 

Ele considerou que a 
agricultura familiar não con-

seguiu incorporar os avanços 
tecnológicos da área de que 
se aproveita o agronegócio 
de larga escala e que a Se-
cretaria Executiva de Ciência 
e Tecnologia precisa tentar 
compensar esse desequilí-
brio. E, para isso, já há proje-
tos concretos.

“Nós já desenvolvemos 
uma plataforma que será 
testada experimentalmente 
pela cooperativa Frutiaçu, em 
Mamanguape, para tentar via-
bilizar a comercialização de 
seus produtos para os grandes 
consumidores”, diz ele. “Não é 
um ‘uber’, não uma platafor-

ma de entrega de feira. E, sim, 
tentar comercializar em esca-
la”. Editais da FapesqPB que 
financiam pesquisas nas áreas 
de floricultura e produção de 
cachaça também são aponta-
dos como ações práticas para 
incentivar esses arranjos pro-
dutivos locais (APLs).

O secretário de Estado da Educação, Cláudio  Furtado (centro), disse que o acordo é importante para que as pessoas do campo possam viver do que produzem 

Foto: Diego Nóbrega
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Paradesporto parabeniza o Governo do Estado pela lei 
que estabelece paridade nas premiações e benefícios

O governador da Paraí-
ba, João Azevêdo, sancionou 
a Lei 12.124 que estabelece 
igualdade de premiações e 
benefícios entre atletas e 
paratletas em competições 
esportivas e paradesporti-
vas realizadas, apoiadas e/
ou patrocinadas por órgãos 
e entidades do Poder Públi-
co Estadual. A lei entrou em 
vigor no último dia 9 quan-
do foi publicada no Diário 
Oficial do Estado (DOE). O 
descumprimento sujeitará 
o infrator a advertência e 
multa. 

A lei foi comemorada 
pelos paratletas. Para Jean 
Azevedo, gerente executivo 
do paradesporto na Paraí-
ba, a determinação chega 
para somar e conferir ainda 
mais força ao paradespor-
to paraibano, reconhecido 
dentro e fora do país. “É 
uma soma muito impor-
tante porque era distante a 
relação entre o desporto e 
o paradesporto e com essa 
lei nós vamos conseguir dar 
mais incentivo aos nossos 
atletas”. 

Jean lembra das difi-
culdades enfrentadas. “Veio 
em um momento muito im-
portante, inclusive porque 
não era muito valorizado e 

o Governo do Estado vem 
valorizando o paradesporto 
dentro de uma perspectiva 
de avanço”. 

Jean Azevedo lembra 
que o paradesporto também 
trabalha com atletas de alto 
rendimento e que existe um 
custo em torno disso. “O 
atleta quando atinge esse 
nível tem que treinar to-
dos os dias, ter alimentação 
apropriada, acompanha-
mento psicológico, nutricio-
nal, entre outras demandas.. 
Então o momento é de gra-
tidão, porque com essa lei a 
tendência é a evolução”.

O bicampeão mundial 
de jiu-jitsu paradesportivo, 
Rômulo Martins, destacou a 
relevância da determinação 
que objetiva mudar o cená-
rio atual de desigualdade. 
“Muitíssimo importante, in-
clusive vou divulgar para 
os meus alunos e paratletas 
que conheço. Essa lei é es-
sencial”. O paraibano, que 
pratica jiu-jitsu desde 98 e 
compete no paradesporto 
desde 2017, conta que em 
campeonatos mistos há sim 
diferença no tratamento en-
tre atletas e paratletas. “Tem 
premiação em dinheiro para 
os atletas convencionais e 
para nós não. A impressão 
que a gente tem é que estão 
fazendo um favor em abrir 
espaço para nós”. Rômulo, 

que chegou a vender água 
nas ruas de João Pessoa para 
participar de campeonatos 
fora do país, sabe o quanto 
uma premiação em dinheiro 
faz a diferença na vida do 
atleta. “E com a lei,com 
certeza os eventos pas-
sarão a premiar os pa-
ratletas, até porque 
é mais interessan-
te do que pagar 
multa”. 

A redução 
nas desigualda-
des dentro do 
esporte é uma 
t e n d ê n c i a . 
Em 2020,  a 
Confederação 
Brasileira de 
Futebol (CBF) 
e q u i p a r o u  a s 
cotas de diária 
e  p re m i a ç ã o 
entre mulhe-
res e homens 
enquanto esti-
verem à servi-
ço da seleção 
brasileira,  aca-
bando a dife-
rença de gêne-
ro em relação à 
remuneração e 
apoiando assim o 
futebol feminino, 
historicamente 
desprivilegiado 
em relação ao 
masculino.

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Premiação passa a ser igual 
para atletas e paratletas
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Lewis Hamilton
Uma das grandes atrações do GP Brasil de Fórmula-1, 
Lewis Hamilton, em coletiva, falou de Verstapen e 
sobre o amor pelo Brasil e por Senna. Página 22
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O paratleta bicampeão mundial 
de jiu-jtsu, Rômulo Martins (C), 
destacou a lei que objetiva mudar o 
cenário atual de desigualdade

Felipe, Itamar, Fred, Juba, Clayton e Gabriel fora do belo

Após o término da Série 
C, para o Botafogo, o clube 
começou já a trabalhar vi-
sando a próxima temporada. 
O planejamento completo só 
terá início após o jogo do pró-

ximo dia 18, contra o Vitória, 
em Salvador, valendo uma 
vaga para a fase de grupos da 
Copa do Nordeste. Mas, já está 
certo que alguns atletas não 
farão mais parte do elenco 
para 2022. O clube já acertou 
as dispensas do goleiro Felipe, 
do atacante Itamar, do meia 

Clayton, do lateral esquerdo 
Gabriel Araújo, do zagueiro 
Fred e do atacante Juba.

Segundo o presidente do 
clube, Alexandre Cavalcanti, 
o Botafogo passa por dificul-
dades financeiras e entrou em 
acordo com esses jogadores, 
para diminuir a folha salarial 
de novembro. Eles, inclusive, 
já não vão jogar contra o Vi-
tória. “Nós tínhamos que en-
xugar a folha salarial e esses 
jogadores não estão nos pla-
nos do clube para a próxima 
temporada. Nos reunimos, de 
forma amigável, com os joga-
dores e fizemos um acordo 
bom para eles e para o clube”, 
disse o presidente.

Ontem, o vice-presidente 
de futebol, Afonso Guedes, 
informou que até o dia do 
jogo contra o Vitória não ha-
verá mais dispensas. Após 
a partida, a diretoria vai se 
reunir com a comissão técnica 
e definir qual a base de joga-
dores que será mantida para 
a temporada 2022. A ideia 

é renovar com boa parte do 
elenco e fazer apenas algumas 
contratações pontuais.

O elenco se reapresentou 
na última quarta-feira e está 
realizando os treinos no pe-
ríodo da tarde. Nessa semana, 
as atividades seguem hoje e 
no sábado. O domingo será de 
descanso, e a reapresentação 
será na próxima segunda-
feira. A viagem para Salvador 
deverá ser na próxima quar-
ta-feira. A partida contra o 
Vitória está programada para 
quinta-feira, às 21h30, no Es-
tádio do Barradão, na capital 
baiana.

O clube encara a parti-
da contra o rubro-negro da 
Bahia como fundamental para 
definir como será a próxima 
temporada. Caso o clube não 
consiga a vaga para a fase de 
grupos da Copa do Nordeste, 
só disputará o Campeonato 
Paraibano de 2022 e perderá 
uma premiação em torno de 
R$ 1,5 milhão, isso se o clube 
não avançar para a segunda 

etapa da competição. O Brasi-
leiro da Série C deverá come-
çar no mês de abril.

Campinense
O Campinense já está em 

Goiânia, onde fará hoje, no CT 
do Vila Nova, o último treino, 
antes da decisão da Série D, 
amanhã, às 16 horas, no Está-
dio Aníbal Toledo, em Apare-
cida de Goiânia. O adversário 
da Raposa será a Apareciden-
se, que na primeira partida 
das finais contra o rubro-ne-
gro, venceu por 1 a 0, no Ami-
gão, em Campina Grande.

Apesar da vantagem da 
Aparecidense, que só pre-
cisa de um empate para ser 
campeã, o otimismo do elen-
co e da comissão técnica do 
Campinense está em alta. O 
técnico Raniele Ribeiro acre-
dita que se o time jogar como 
jogou no segundo tempo no 
último sábado, terá tudo para 
vencer, mas espera uma Apa-
recidense um pouco diferente, 
tomando a iniciativa do jogo. 

“Normalmente, pelo que es-
tudei da Aparecidense, o time 
joga sempre no ataque e com 
uma marcação alta dificultan-
do a saída de bola do adversá-
rio, mas em Campina Grande 
jogou de forma reativa, o que 
me surpreendeu. Porém, te-
mos que estar preparados 
para enfrentar adversidades, 
se quisermos ser campeões”, 
disse o treinador.

Dos jogadores que esta-
vam no departamento médi-
co, apenas o goleiro Camilo 
foi vetado e não viajou com 
a equipe. Rafinha, Marcos 
Nunes, Juliano e Mauro Igua-
tu, que tinham problemas, 
foram liberados e seguiram 
como opção para o técnico 
Ranielle Ribeiro, em Goiás. 
Alguns deles, ainda fizeram 
tratamento durante a via-
gem e farão também hoje e 
amanhã em Goiânia, para ver 
se terão condições de jogar 
por um longo período, ou se 
entrarão durante a partida 
por poucos minutos.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O goleiro Felipe foi 
muito criticado no 
último jogo do 
Botafogo, que 
selou a eliminação

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo



Em São Paulo, para o GP de Fórmula-1, piloto também relata idolatria por Senna e da “briga” com Verstappen

Heptacampeão mundial 
de Fórmula 1, Lewis Hamil-
ton é um dos maiores pilotos 
de todos os tempos. Com 
uma relação muito própria 
com o Brasil, onde venceu 
seu primeiro mundial, ele 
está no país desde a última 
quarta-feira para o Gran-
de Prêmio de Interlagos-SP, 
que acontece neste domingo. 
Antes de pilotar nos treinos 
livres para acerto do carro, 
o inglês concedeu entrevis-
ta coletiva para veículos do 
Brasil e da América Latina.

Entre esses, o Jornal A 
União, o único da Paraíba a 
participar do evento virtual 
promovido pela Petronas, 
patrocinadora e fornecedora 
de combustíveis da Equipe 
Mercedes. Na entrevista que 
durou cerca de uma hora, 
Hamilton abordou diversos 
temas como a sua relação 
com o Brasil, a disputa do 
Mundial de Fórmula 1 deste 
ano, o GP de Interlagos, além 
de abordar temas sociais e 
ambientais. O piloto falou 
da sua idolatria por Ayr-
ton Senna, da amizade com 
Neymar e disse ser fã dos 
surfistas Gabriel Medina e 
Ítalo Ferreira.

Durante a coletiva, Ha-
milton também destacou a 
importância de trabalhar 
para gerar mais oportuni-
dades na indústria do auto-
mobilismo. Nesse sentido, 
defendeu a necessidade 
de se buscar uma maior 
diversidade no meio. Ele 
também destacou a impor-
tância do envolvimento de 
pessoas, como ele, em cau-
sas sociais como a luta con-
tra a discriminação racial. O 
piloto foi um dos que mais 
se engajou nas campanhas 
do “Black Lives Matter”, ao 
longo de 2020.

Lewis Hamilton também 
destacou que quer conti-
nuar influenciando pessoas 
e defendendo causas como a 
preservação ambiental. Tam-
bém no ano passado, ele se 
posicionou sobre as queima-
das que levaram a destruição 
de grandes áreas em biomas 
do Brasil como a Amazônia e 
o Pantanal.

Além dessas questões, 
evidentemente, também se 
falou muito sobre Fórmula 1, 
com destaque para a disputa 
contra Max Verstappen e a 
Equipe RBR. Além de comen-
tar sobre as mudanças que 
virão para a próxima tem-
porada, a exemplo de uma 
maior aderência para os car-
ros. Além do desafio de redu-
zir a pressão aerodinâmica 
durante as aproximações 
para ultrapassagens. Alte-
rações que prometem fazer 
da Fórmula 1 mais competi-
tiva e emocionante. Confira 
alguns temas abordados na 
entrevista:

Relação com o Brasil
“Vim ao Brasil ,  pela 

primeira vez, já na Fórmula 
1. Antes, nunca havia tido 
um contato mais próximo. 
Lembro que quando cheguei, 

pela primeira vez, fiquei 
emocionado. Desde criança, 
jogava jogos de videogame, 
principalmente futebol. Mui-
tas vezes era com meu irmão 
que sempre escolhia a Ingla-
terra. Eu ficava com o Brasil 
por conta da camisa amarela 
que eu acho muito bonita e 
parecia com a cor do capace-
te que eu usava na época.

Depois, ainda com 23 
anos, ganhei meu primei-
ro campeonato aqui. Hoje 
mesmo, nas redes sociais, 
estava vendo um replay da 
última parte daquela cor-
rida, em 2008. Vendo o ví-
deo, consegui reviver aque-
le momento. Desde então, 
muita coisa mudou, hoje 
estou com 36 anos. Acho 
que não desfrutei como de-
veria daquele título. Hoje 
em dia, estou muito mais 
maduro nessa jornada da 
vida. Sei quais são meus ob-
jetivos, minhas convicções, 
o que acredito e o papel que 
posso desempenhar como 
piloto e fora das pistas.

Tenho um enorme ca-
rinho pelo Brasil. Me sinto 
muito bem quando estou no 
país, é como estar em casa. 

No entanto, ainda conheço 
pouco. Quando parar de 
correr, uma das coisas que 
quero fazer é passar mais 
tempo aqui, conhecer mais 
lugares e a diversidade que 
sei que existe ”.

Sobre Ayrton Senna
“Todos sabem da impor-

tância de Ayrton Senna para 
mim. Tudo que ele represen-
tou e como foi capaz de to-
car e influenciar as pessoas, 
especialmente no Brasil. É o 
meu grande ídolo nesse es-
porte, uma referência. Acre-
dito que eu ainda não tenha 
conseguido, na Inglaterra, 
influenciar as pessoas e re-
presentar esse espírito que 
ele conseguia para o povo 
brasileiro. Porém, sei que 
são realidades muito dife-
rentes e sei que conto com 
um apoio muito grande tam-
bém no meu país”

Pautas sociais
“Tenho buscado através 

do que represento e da visi-
bilidade que tenho, defender 
as coisas que acredito. Pen-
so que podemos influenciar 
causas e pessoas, positiva-
mente. Dentro da própria in-
dústria que estamos, é preci-
so buscar mais diversidade e 
garantir mais oportunidades. 
Não é justo que uma família 
tenha que dizer para uma 
criança que ela não pode 
conquistar um sonho. Isso 
não pode ocorrer apenas por 
essa família não ter alguém 
conhecido ou condições de 
dar essa oportunidade. Estou 
empenhado em buscar gerar 
essas chances.

Pessoas na minha posi-
ção precisam se manifestar 
sobre as causas da sociedade 
e do meio ambiente. É preci-
so influenciar esses espaços 
dentro do ambiente onde 
vivemos e fora dele. Ques-
tões como as queimadas e o 
desmatamento no Brasil, por 
exemplo, precisam fazer par-
te da nossas vidas. Podemos 
ajudar nessas questões e não 
apenas esperar pelos gover-
nos de uma ou outra nação.

Verstappen
“Nos últimos dois anos, 

vivemos essa pandemia. Ain-
da estamos passando por ela. 
Há uma série de pressões no 
carro e fora dele. Então, esta-
mos trabalhando duro para 
realizar nossas metas. Tem 
sido difícil, sentimos a falta, 
por exemplo, do contato com 
as pessoas.

Todos os anos são em-
polgantes, é sempre um mo-
mento diferente e com novos 
desafios. Mas este ano, os 
times estão super compe-
titivos e temos uma bata-
lha acirrada com outro time 
muito forte. Nós seguimos 
trabalhando e buscando me-
lhorar todos os dias, tenho 
certeza que hoje somos um 
time melhor do que éramos 
anos atrás.

Eu e todo time Mercedes 
estamos muito focados em 
lutar pelo título. Este ano a 
briga tem sido ainda mais 
competitiva do que nos úl-
timos anos. Sou muito leal a 
todos na Mercedes. Tenho a 
palavra ‘lealdade’ tatuada e 
sei que temos condições de 
conquistar mais um título”.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Hamilton fala sobre o amor
pelo Brasil e de temas sociais

Aconteceu numa tarde, em pleno sábado. O jovem 
confirmou que não havia mais chances para sua história 
de amor. Nos últimos meses, era unilateral. Sua então na-
morada havia tentado encerrar por diversas vezes. Dizia 
que não o amava. Ele insistia. Até que, separados, ela re-
velou a paixão por outra pessoa. Poupando-o de todos os 
motivos, disse apenas que seu novo amor a deixava ser 
quem ela era, sem tentar controlar sua vida. Ele caiu em 
si. Destituído de qualquer esperança, resolveu afogar a dor 
na mesa do bar.

Não há ambiente mais democrático que o bar, seja 
para sofrer ou festejar. Para os que sofrem, o amparo dado 
pelo garçom, treinado para questões de amor, é quase um 
colo. E se a ferida é boa, há até quem se aprochegue, mesmo 
desconhecido. 

Aquele não era um bar qualquer, pois a simbologia do 
boteco que se situa numa avenida chamada Esperança é 
capaz de mover o universo em torno daqueles que creem 
na boemia como instituição sagrada. 

Enquanto uns roíam a dor de um amor perdido, falta-
vam unhas a se roer na mesa ao lado. Pai e filha, torcedores 
do Botafogo da Paraíba, aguardavam de frente para a TV o 
time entrar em campo para a partida mais importante do 
ano, aquela que poderia garantir o acesso à tão sonhada 
Série B do Brasileirão. 

Time já no gramado para o aquecimento, chega o 
garçom. Após servir mais uma dose para o jovem de-
samparado e seu novo amigo na mesa ao lado, pede li-
cença para tirar o volume da televisão, pois a cantora 
de forró começaria seu show com o marido, que coman-
dava os teclados. Pai e filha concordam, prontos para 
sofrer em silêncio absoluto.

Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim
Meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco*

Bastou a dupla começar a tocar para se ouvir um grito 
vindo da mesa mais animada do bar. Três amigas celebra-
vam o aniversário de uma delas, ao mesmo tempo em que 
vibravam por tão rara saída, a primeira sem seus filhos 
em anos de dedicação exclusiva à maternidade. Lindas, le-
ves, com as crias sendo devidamente cuidadas pelos pais. 
“Uhuuuul!”, disseram as três, mais um amigo que estava 
junto, porém sequer sabia dançar. A agitação foi logo no 
início daquela música que para muitos é considerada um 
hino do Nordeste. 

Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju
Dancei rumba e até maracatu, pra te fazer feliz

O mesmo bar onde se chorava por desamor havia 
sido cenário para o início de muitas histórias de amor. 
Mas naquela tarde, a esperança de pai e filha alvinegros 
da estrela vermelha se findava em seu próprio jogo. A 
derrota acachapante para o Ituano fazia com que a de-
cisão ficasse por conta de outra partida. O controle es-
tava perdido. 

E você não gosta mais de mim
Vem dizer que eu não soube dar amor

Na mesa do rapaz que fora por bom motivo trocado, 
um chegado, mais experiente, dizia para o jovem que há 
males do amor piores do que aquele ali. “Mas tudo dói, é 
fato”, admitia o companheiro de copo.

E achar que a vida é mesmo assim
Cada um leva um barco sofredor

Os corações da torcida pessoense sintonizavam suas 
vibrações em Belém. Jogando em casa, o Paysandu já sem 
chances de mais nada precisava vencer o Criciúma para 
manter acesa a chama do Belo. Mas foi o time de Santa Ca-
tarina o vencedor, colocando água no chope do pai, da filha 
e de mais da metade de toda João Pessoa. O forró continua-
va a tocar em meio à alegria de quem só queria dançar for-
ró, de quem chorava por um amor perdido, e da torcida que 
sofria pelo sonho adiado.

Meu baião, coração
Arranca essa dor do meu peito, pra eu não chorar

*Trechos em itálico são integrantes da letra da música 
Anjo Querubim, de autoria de Petrúcio Amorim

Barco sofredor

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador
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O inglês Lewis Hamilton ganhou o seu primeiro título mundial no Brasil, em 2008, pilotando uma McLaren

Foto: Reprodução/Instagram

Os treinos livres para 
o Grande Prêmio de 
Interlagos, em São 

Paulo, começam hoje e a 
disputa entre os pilotos 
da Mercedes e Red Bull 

promete bastante
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Nas contas do técnico do Atlético Mineiro, 75 
pontos são suficientes para garantir a conquista

A manutenção da van-
tagem de 10 pontos sobre 
o Palmeiras no Brasileirão, 
com somente sete rodadas 
para disputar, aumenta a eu-
foria do torcedor atleticano 
em voltar a gritar “é cam-
peão”. Após 50 anos, o clube 
está muito perto do feito e 
até o comedido técnico Cuca 
admite que “o título está en-
caminhado.” Timidamente, 
contudo, pede calma.

Nas contas do treinador, 
75 pontos são suficientes para 
a conquista. O time soma 68 e 
ainda tem três compromissos 
caseiros: Juventude, Flumi-
nense e Red Bull Bragantino. 

Agência Estado

Cuca vê título 
muito perto, 
mas alerta: 
“Gritar na 
hora certa”

Unifacisa joga hoje contra o Bauru

Ex-zagueira da seleção reforça Kashima

Atlético segue
sem presidente

Max Verstapen se encontra com Nélson Piquet em Brasília

Depois de vencer o Pinheiros por 86 
a 67, no ginásio Henrique Villaboim, 
em São Paulo, o Basquete Unifacisa 
volta a jogar, hoje, pela Liga Nacional 
de Basquete contra o Bauru, ainda 
no interior paulista. O time paraiba-
no está na sexta colocação do NBB 
e soma agora, duas vitórias fora de 
casa e uma derrota. Na vitótia sobre o 
Pinheiros, o grande destaque foi Cres-
cenzi, o cestinha da partida com 22 

pontos, seguido de gerson, líder nos 
rebotes, com oito e André goes com 
seis assistências. A primeira metade 
da partida terminou com os donos 
da casa vencendo por 26 a 24. A 
Unifacisa venceu o terceiro quarto da 
partida por 26 a 12, virando o placar e 
abrindo uma vantagem de 12 pontos. 
No último quarto, nova vitóra dos pa-
raibanos, agora por 26 a 19, fechando 
o placar geral em 86 a 67.

O Kashima anunciou a contratação 
da zagueira Tatiana Mariana para 
reforçar o time que disputará o 
Campeonato Paraibano Feminino 
2021. Ela, que já vestiu a camisa da 
Seleção Brasileira e jogou com Mar-
ta, Formiga e tantas outras, atuou 
no Flamengo, São Paulo, grêmio, 
Palneiras e Internacional-RS.
“O Kashima é uma tradição fazer 
times competitivos e agora, a vinda 

de uma atleta que jogou nada mais 
nada menos com Marta é algo que 
motivará e muito o nosso clube”, 
disse o jornalista Marcos Lima, pre-
sidente do Kashima. O Campeonato 
Paraibano de Futebol Feminino terá 
início no próximo dia 20, conforme 
a FPF, e contará com a participação 
de oito clubes:   Botafogo-PB, Pe-
rilima, VF4, Avaí, Treze, Mixto-PB, 
Femar e Kashima.

Novas eleições vão acontecer no 
Atlético de Cajazeiras, depois da 
renúncia, no início do mês, do pre-
sidente Eduardo Jorge. Especulou-
se que o vice Renê Matis poderia 
assumir o destino do clube, mas o 
presidente do Conselho Deliberativo, 
Alysson Lira, o Neguinho de Bo-
queirão, disse que Renê Matias não 
é sócio do clube sertanejo, o que 
impossibilita a sua ascensão auto-
mática ao cargo. “O atual biênio da 
gestão do Atlético de Cajazeiras só 
encerra em novembro de 2022, mas 
diante de tudo que aconteceu esta-
remos convocando uma reunião ex-
traordinária para definir se teremos 
novas eleições ou mandato tampão. 
A reunião servirá para oficializar 
aos sócios e detalhar todos os 
procedimentos para inscrições de 
chapas”, concluiu. A porticipação 
do Atlético no Estadual de 2022 
ainda não está confirmada.

Os pilotos de Fórmula 1 estão no Brasil para o gP de São Paulo após um ano de hiato provocado pela pandemia de covid-19. Antes 
das entrevistas e de se concentrar nos treinos e na corrida marcada para o domingo, Max Verstappen, líder do Mundial de Pilotos, 
decidiu fazer uma visita ao "sogro", Nelson Piquet, em Brasília. O holandês da Red Bull namora a filha de Piquet, Kelly, e antes de 
desembarcar em São Paulo passou por Brasília para falar com o tricampeão mundial. Ele chegou à capital federal com seu jatinho 
particular. Nelsinho Piquet, filho do tricampeão mundial e ex-piloto da Fórmula 1, fez o registro de seu pai com Verstappen nas redes 
sociais. "O que vocês acham que era tópico da conversa?", escreveu o brasileiro, atualmente na disputa da Porsche Cup.

Curtas
Foto: Reprodução/Instagram

Lógico que o título está 
encaminhado. Nós 

também somos realistas, 
está encaminhado, mas 
ainda não é. Então, é 
como eu já falei antes, 
esperou tanto tempo, 

vamos esperar mais 

“Faltam sete jornadas, 
o Palmeiras está dez pontos 
atrás, faltam 21 pontos. O Fla-
mengo fica oito atrás se ven-
cer os dois jogos atrasados. 
Tem confronto direto. Pode 

ter certeza que no dia que 
acontecer eu falo ‘a gente é 
campeão’. Mas falta um pou-
co. Não sei se são sete, oito ou 
nove pontos, mas faltam. E a 
gente tem que buscar”, diz.

O título está perto e a 
equipe já garantiu a primeira 
vaga brasileira na edição 2022 
da Copa Libertadores. Mesmo 
na final da Copa do Brasil, já 
se garantiu pelo Nacional.

Basta, portanto, seguir fazen-
do o dever de casa bem feito 
- são 13 vitórias seguidas em 
Belo Horizonte pelo Brasilei-
rão e 40 na temporada.

“Lógico que o título está 

encaminhado. Nós tam-
bém somos realistas, 
está encaminhado, mas 
ainda não é”, enfatiza o 
treinador. “Então, é como 
eu já falei antes, esperou 
tanto tempo, vamos esperar 
mais um pouco. A gente grita 
na hora certa”, cobra.

O treinador foi bastan-
te ovacionado após a vitória 
por 3 a 0 sobre o Corinthians 
e festejou como um menino, 
correndo de um lado para 
o outro após fazer o sinal da 
cruz e se benzer. Depois da 
frustração de perder a final da 
Libertadores com o Santos, no 
começo do ano, agora ele ten-
ta se conter prestes a conquis-
tar um novo grande título.

Em nota após rebaixamento, Chapecoense destaca orgulho e superação

A vitória do Santos sobre 
o Red Bull Bragantino, por 2 a 
0, na quarta-feira, decretou o 
rebaixamento da Chapecoense 
para a Série B do Brasileiro. 
Pouco depois, o clube soltou 
uma nota em suas redes sociais 
com o título: “A maior de todas 
paixões não tem divisão!”.

Apesar de lamentar a que-
da para a Série B com sete 

rodadas de antecedência, a 
Chapecoense tenta passar uma 
mensagem positiva para seus 
torcedores de que o clube está 
pronto para dar a volta por 
cima já na próxima temporada.

A nota
A maior de todas as nossas 

paixões tem nome, cor e uma 
trajetória que dispensa apre-
sentações; Tem uma história 
de superação; de conquistas 

por mérito e luta e, também, 
de derrotas amargas e difíceis 
de digerir. Hoje, infelizmente, 
enfrentamos mais uma destas: 
os números confirmaram o 
nosso descenso de divisão.

O ano tem sido difícil, é 
verdade, mas também é ver-
dade que - apoiados nas nos-
sas próprias páginas heroicas - 
temos a obrigação de lembrar 
que isso também vai passar. 
Sobrevivemos e nos reergue-

mos após os momentos mais 
difíceis dos nossos 48 anos 
Agora, não seria diferente...

Seguiremos em frente. 
Seguiremos entre gigantes! 
Porque, aqui,  a grandeza 
sempre será sobre o tamanho 
do coração e sobre o amor 
e que colocamos em tudo o 
que fazemos por essa camisa. 
Sobre o orgulho que sentimos 
por saber que, mesmo com 
tantas dificuldades e forças 

contrárias, continuamos em 
frente. Levantando e sacudin-
do a poeira. Prontos para dar 
a volta por cima

E por falar em orgulho e 
amor, não deixe que o seu se 
abale. Lembre-se da nossa 
rica história. Lembre-se de 
tudo o que enfrentamos e 
vencemos juntos. E lembre-se 
que tudo passa, mas a Chape 
fica! Porque a maior de todas 
as paixões não tem divisão.

Agência Estado

Cuca diz que o importante é o Atlético 
continuar fazendo o dever de casa 

para, em pouco tempo, quebrar 
um jejum que já dura 50 anos
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Programa de Prevenção de Violências Autoprovocadas ou Autoinfligidas foi publicado no Diário Oficial do Estado

Lei previne automutilação e 
tentativa de suicídio na PB

A Paraíba passou a contar 
com o Programa de Prevenção 
de Violências Autoprovocadas 
ou Autoinfligidas, por meio 
da Lei 12.104/21, de autoria 
da deputada estadual Camila 
Toscano (PSDB), publicada no 
final do mês de outubro no 
Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a parla-
mentar, a legislação tem o ob-
jetivo de prevenir, identificar e 
promover o acolhimento espe-
cializado, por meio de equipe 
multidisciplinar, das pessoas 
que, em virtude de sofrimento 
psíquico, cometam contra si 
atos de violência.

A deputada explicou que 
são considerados violência au-
toprovocada atos praticados 
pela pessoa contra si, incluin-
do a tentativa de suicídio, o 
suicídio, a autoflagelação, a au-
topunição e a automutilação.

“A dor emocional, quando 
mal administrada, pode gerar 
transtornos psíquicos e cul-
minar na autoagressão. Não 
raro, pode associar a ocorrên-
cia de autolesão à depressão, ao 
transtorno obsessivo compulsi-
vo e à ansiedade, enfermidades 
identificadas com frequência 
em grupos de maior vulnera-
bilidade social. Logo, é preciso 
resgatar vínculos, fortalecer a 
autoestima e solidificar valo-
res para que se restabeleça o 
desenvolvimento psicossocial 
sustentável”, destacou Camila.

O Programa de Prevenção 
de Violências Autoprovocadas 

607 — Papa Bonifácio III
1209 — Felipe de Plessis, grão-mestre
dos Cavaleiros Templários
1914 — Augusto dos Anjos, poeta (PB)
2000 – Wilson Gonçalves, advogado, professor,
jurista, jornalista e político (PB)
2018 — Stan Lee, escritor e editor norte-americano

Mortes na História

Obituário

Cristiana Lôbo
11/11/2021 – Aos 64 anos, em São Paulo, 
em decorrência de um mieloma múltiplo. 
Jornalista e colunista de política que atuou 
no jornalismo por mais de 30 anos. Come-
çou a carreira cobrindo a política do es-
tado de Goiás, até se mudar para Brasília. 
Contratada pelo jornal O Globo, foi setorista do Ministério da 
Saúde – época em que viu ser criada a carteira de vacinação. 
Acompanhou de perto também as decisões do Ministério 
da Educação. Ainda em O Globo, trabalhou na coluna Pano-
rama Político. Depois de 13 anos, assumiu a coluna política 
do jornal o Estado de São Paulo. A estreia na televisão foi na 
GloboNews, em março de 1997.

Foto: Zé Paulo Cardeal/Globo

Cosmo Andrade da Silva 
(Cosmo do Gesso)
9/11/2021 – Aos 41 anos, no Assenta-
mento Nova Vida, entre as cidades de 
Sousa e Aparecida, no Sertão paraiba-
no, vítima de uma descarga elétrica, 
em uma cerca de arame farpado onde 
um fio de alta tensão teria caído no dia anterior.

Foto: Redes Sociais Frederik Willem de Klerk
11/11/2021 – Aos 85 anos, na Cidade do 
Cabo, de câncer de mesotelioma. Ex-pre-
sidente da África do Sul que ganhou o 
prêmio Nobel da Paz em 1993 junto com 
Nelson Mandela, por sua contribuição para 
o fim do apartheid. Mandela o sucedeu e 
foi o primeiro presidente negro do país, nas primeiras elei-
ções multirraciais da África do Sul.

Foto: NTB/AP

Aforismo
“Entendemos e encaramos 
a morte como um processo 

natural, mesmo que em alguns 
momentos possamos sentir 

medo da dor da carne, próprio 
da nossa fraqueza humana.”

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

Da Redação

João Baptista
9/11/2021 – Aos 92 anos, em Ceilândia 
(DF), de causas naturais. Padre da Paró-
quia São José, de Taguatinga Norte (DF). 
Nascido em Catalão (GO), o religioso 
exercia o ministério desde novembro de 
1954, quando foi ordenado sacerdote pelo 
arcebispo Dom Luz do Amaral Mousinho. Era frei agostinia-
no com formação em Franca (SP) e Ribeirão Preto (SP) e foi 
parte da Paróquia São José por 32 anos, além de ter passado 
pelas paróquias de Santa Teresinha e São Sebastião, também 
em Taguatinga Norte, e Santa Rita de Cássia.

Foto: Facebook

ou Autoinfligidas observará os 
seguintes princípios: dignidade 
humana; proximidade; ações de 
sensibilização e de capacitação 
dos agentes e profissionais en-
volvidos no atendimento; in-
formação; sustentabilidade; e 
evidência científica.

São diretrizes do Pro-
grama de Prevenção de Vio-
lências Autoprovocadas ou 
Autoinfligidas: a perspectiva 
multiprofissional na aborda-
gem; o atendimento e a escuta 
multidisciplinar; a discrição 
no tratamento dos casos; a in-
tegração das ações; a institu-
cionalização dos programas; 
o monitoramento da saúde 

mental dos profissionais que 
fazem o acompanhamento dos 
pacientes; e o fornecimento de 
indicadores e de informações 
básicas à comunidade, inclusi-
ve escolar, a respeito de situa-
ções que caracterizem suicídio, 
automutilação e depressão.

Também são diretrizes: o 
desenvolvimento de ações vol-
tadas à solidificação de valores 
no desenvolvimento psicosso-
cial, com solidariedade, como 
inspiração para que as pessoas 
sejam íntegras em relação aos 
próprios sentimentos e emo-
ções; e a promoção do resgate 
da cidadania e do respeito aos 
direitos humanos.

Foto: Assessoria

A deputada estadual Camila Toscano é a autora do projeto que levou à criação da lei

Longa-metragem francês 
aborda a finitude da vida

Uma das mais aclama-
das atrizes do cinema francês, 
Catherine Deneuve, brilha no 
filme ‘Enquanto Vivo’, no pa-
pel de uma mãe que transmi-
te e toca todos os sentidos ao 
se deparar e acompanhar o 
processo da finitude da vida 
de seu filho, que sofre de uma 
doença terminal.

Dirigido por Emmanuel-
le Bercot – vencedora de vá-
rios prêmios ao longo de sua 
carreira de cineasta e tam-
bém como atriz –, o drama 
também integrou a seleção 
oficial da última edição de 
Cannes e retrata um homem 
(Benoît Magimel) condenado 
cedo demais por uma doen-
ça, bem como o sofrimento 
de uma mãe (Catherine De-
neuve) diante do inaceitável.

A dedicação de um mé-
dico e de uma enfermeira 
para acompanhá-los num ca-
minho impossível. Ao longo 
das quatro estações de um 
ano eles terão que lidar com 
a doença, domesticá-la, e 
compreender o que significa 
morrer enquanto vive.

Esse filme, ao mesmo 
tempo sombrio e luminoso, 
aborda o tema da empatia 
com muita delicadeza e emo-

Da Redação ção; uma produção comoven-
te e que debate o processo da 
aceitação da morte, sem me-
nosprezar as singularidades 
de cada personagem e suas 
questões. A produção tem 
estreia prevista no país para 
o ano que vem, com distribui-
ção da Bonfilm.

Realizada entre 25 de 
novembro e 8 de dezembro, a 
12ª edição do Festival Varilux 
de Cinema Francês, além de 
‘Enquanto Vivo’, traz ainda 
outras 16 produções inéditas 
da recente cinematografia 
francesa, dois clássicos e uma 

mostra especial em homena-
gem ao ator Jean-Paul Bel-
mondo aos cinemas de deze-
nas de cidades brasileiras.

O Festival Varilux de Ci-
nema Francês é realização 
da produtora Bonfilm e tem 
como patrocinador principal 
a Essilor/Varilux, além do Mi-
nistério do Turismo, Secre-
taria Especial da Cultura, o 
Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa e a Pre-
feitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, Secretaria Municipal 
da Cultura.

Catherine Deneuve é uma das mais aclamadas atrizes do cinema francês

Foto: Divulgação

Mariana Rodrigues
9/11/2021 – Aos 30 anos, em João Pes-
soa (PB), em decorrência de um infarto. 
Servidora técnico-administrativa e vio-
linista da Orquestra Sinfônica da Uni-
versidade Federal da Paraíba (UFPB), 
desde 2013. Atuava no Laboratório de 
Música Aplicada (Lamusi), do Centro de Comunicação, 
Turismo e Artes (CCTA). Deixa marido e filha.

Foto: Divulgação

Breves & Curtas
# Escapa das abelhas, mas morre pelas piranhas
Um homem morreu no último dia 30 após ter pulado no lago 
de uma fazenda para fugir de abelhas, se afogado e ter sofrido 
um ataque de piranhas. A vítima tinha 30 anos e participava de 
uma pescaria com dois amigos. O caso ocorreu na zona rural de 
Brasilândia de Minas (MG). O grupo foi atacado por um enxame 

de abelhas quando pescava na beira do lago. Os três pescadores 
pularam no lago para fugir dos insetos. Dois conseguiram nadar 
e sair da água, mas a vítima acabou se afogando.

# Polonesa morre por restrição ao aborto I
A morte de uma mulher de 30 anos por choque séptico na 
22ª semana de gravidez colocou os holofotes sobre uma 
nova restrição da lei de aborto da Polônia. O hospital que a 
tratou disse que os médicos e parteiras fizeram tudo que po-
diam para salvar a vida dela, mas o aborto não foi realizado, 
embora o feto estivesse sem líquido amniótico, segundo um 
advogado da família.

# Polonesa morre por restrição ao aborto II
Ativistas dos direitos reprodutivos dizem que ela é a pri-
meira pessoa a morrer como resultado de uma restrição 
recente da lei de aborto da Polônia. A mulher, identificada 
apenas como Izabela, morreu em setembro, mas seu caso só 
foi divulgado no último dia 29, gerando revolta entre alguns 
poloneses e protestos em Varsóvia, Cracóvia.

# Atual Superman bissexual gera ameaça de morte
Jon Kent, o filho de Clark Kent e atual Superman nas páginas da 
DC Comics, se assumiu bissexual em uma edição recente das 
HQs do herói, e isso incomodou muita gente. Agora, segundo o 
TMZ, a polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, precisou ser 
chamada para proteger a casa dos ilustradores do quadrinho, 
após uma série de ameaças de morte aos artistas. O reforço 
policial também está protegendo os escritórios da DC Comics.

# Tatuador debocha de assassinato e é demitido
Um tatuador foi demitido do estúdio em que trabalhava em 
Manaus, no Amazonas, após surgir uma foto onde ele apare-
ce fantasiado de ex-goleiro Bruno e “brincando” com a morte 
da modelo Eliza Samúdio. Na imagem, ele veste uma camisa 
do Flamengo com o nome do arqueiro nas costas e um saco 
de lixo escrito Eliza. A postagem foi feita por um estagiário 
de 20 anos, que teria alegado não conhecer os detalhes do 
crime. Ele também foi afastado.



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 12 de novembro de 2021

Geral
25

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Emmanuel Noronha

Trabalho tem como objetivo a fiscalização e promoção dos serviços na área visando a saúde do homem

MPPB acompanha ações do 
Novembro Azul na capital

O Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) promo-
veu, na tarde de ontem, uma 
audiência, por videoconfe-
rência, com representantes 
das secretarias de Saúde do 
Estado (SES-PB) e do Muni-
cípio de João Pessoa (SMS-
JP) sobre as ações que vêm 
sendo implementadas para 
promoção da saúde do ho-
mem nos serviços de aten-
ção básica em João Pessoa 
e sobre a programação do 
“Novembro Azul”, mês alusi-
vo à prevenção do câncer de 
próstata.

A audiência integra o 
procedimento administra-
tivo 002.2021.051967, ins-
taurado pela 49ª promotora 
de Justiça de João Pessoa, 
Jovana Tabosa, para acom-
panhar e fiscalizar a elabo-
ração e execução de políti-
cas públicas voltadas a esse 
público. Participaram da 
audiência o gerente munici-
pal de Atenção Básica, José 
Gilliard Abrantes; o coor-
denador da Área Técnica de 
Saúde do Homem da SMS-
JP, Vilton Késsio Ferreira 
de Brito; representantes do 
setor jurídico do Município, 
Coriolano Ramalho e David 
Feitosa, e o coordenador da 
Saúde do Homem da SES-PB, 
Hélio Soares.

Jovana destacou a im-
portância de ações integra-
das e de políticas públicas 
voltadas à sensibilização dos 
homens para os cuidados 
que devem ter com a própria 
saúde, principalmente para 

superar questões culturais 
e o preconceito em relação 
à realização de exames para 
detecção precoce do câncer 
de próstata.

Também questionou 
os gestores sobre a existên-
cia de campanhas educati-
vas sobre o assunto, sobre 
o fluxo de atendimento nos 
serviços de atenção básica, 
sobre os dados estatísticos 
existentes no município em 
relação às doenças de maior 
prevalência entre homens 
e atendimentos na área de 
urologia e sobre a existência 
de recursos financeiros des-
tinados a essas ações.

Ações
Késsio Brito explicou o 

que o Município está fazen-
do para promover a saúde 
integral do homem, apresen-
tou o calendário de ações e 
destacou os slogans da cam-
panha “Novembro Azul”: 
“Cuidar da saúde também 
é coisa de homem” e “No-
vembro Azul sempre” para 
evidenciar o caráter contí-
nuo do trabalho. Disse que a 
SMS-JP vem se empenhando 
para qualificar os profissio-
nais da atenção básica em 
relação ao atendimento do 
público masculino e à bus-
ca ativa dos pacientes que 
apresentaram exame PSA 
alterado para complemen-
tação do diagnóstico do cân-
cer de próstata e início de 
tratamento. Também falou 
sobre medidas implemen-
tadas para facilitar o fluxo 

MPPB promoveu videoconferência sobre ações nos serviços de atenção básica, no mês alusivo à prevenção do câncer de próstata

Foto: Divulgação/MPPB

de atendimento na área de 
urologia para homens, com a 
realização do procedimento 
da vasectomia no Hospital 
Santa Isabel por demanda 
espontânea (basta o homem 
se dirigir ao hospital para 
ser orientado e atendido).

O coordenador da Aten-
ção Básica, por sua vez, in-
formou que o Município está 
em processo de implantação 
do prontuário eletrônico, o 
que deverá otimizar o sis-
tema de informações, pos-
sibilitando acesso a dados 
mais fidedignos sobre os 
atendimentos realizados aos 
homens. Falou também da 
estratégia usada pelo mu-
nicípio em incentivar os pa-

cientes a realizarem exames 
médicos anuais no mês de 
aniversário para fomentar a 
cultura da prevenção.

Já o representante da 
SES-PB explicou que a secre-
taria vem desenvolvendo um 
trabalho de orientação junto 
aos municípios em relação às 
ações de promoção da saúde 
do homem, atentando para 
barreiras socioculturais e 
institucionais (relacionados 
ao trabalho e emprego) que 
dificultam esse cuidado e 
requerem, por exemplo, que 
serviços funcionem em ho-
rários ampliados.

Também falou que a 
maior causa da mortalidade 
masculina no Estado são as 

doenças do coração e cau-
sas externas (como violên-
cia e acidentes de trânsito, 
por exemplo) e destacou 
que a mudança de hábitos 
e comportamentos poderia 
evitar essas mortes. Infor-
mou ainda que a SES-PB está 
fomentando os municípios 
a fazerem o cadastro dos 
pacientes do sexo masculi-
no na atenção básica para 
melhorar os dados e indi-
cadores existentes (o que 
poderá orientar de forma 
mais assertiva as políticas 
públicas desenvolvidas para 
este público) e que aguarda 
a programação do Ministério 
da Saúde, em relação ao No-
vembro Azul, para discutir, 

inclusive a possibilidade de 
recursos financeiros para 
ações de saúde voltadas ao 
público masculino.

Deliberações
Ficou deliberado que a 

SMS-JP deverá disponibilizar, 
no prazo de 10 dias, o ofício 
circular enviado aos distri-
tos sanitários e policlínicas, 
orientando os profissionais 
sobre as ações contínuas 
que devem ser realizadas em 
2021 para a promoção da 
saúde do homem nos servi-
ços de atenção básica.

Também deverá enviar à 
Promotoria de Justiça dados 
estatísticos e informações 
sobre as doenças de maior 
prevalência na população 
do sexo masculino e a ata da 
reunião realizada para qua-
lificar os agentes comunitá-
rios de saúde (ACSs) sobre 
as ações destinadas a esse 
público e sobre a busca ativa 
dos pacientes que apresenta-
ram exame de PSA alterado 
para que possam comple-
mentar seu diagnóstico e, 
se for o caso, iniciar o trata-
mento do câncer de próstata 
o mais rápido possível.

A SES-PB, por sua vez, 
encaminhará cópia da Porta-
ria 3069/2020, que institui 
o projeto piloto e o incentivo 
financeiro federal de custeio 
para o desenvolvimento de 
ações de promoção para o 
cuidado integral à saúde do 
homem e prevenção do cân-
cer de pênis na atenção pri-
mária à saúde.

‘Projeto das Profissões’ 

Comunidade escolar conhece 
as práticas de vários cursos

Os alunos das 2ª e 3ª 
Séries do Ensino Médio 
do Colégio AZ João Pessoa 
tiveram uma experiência 
bem proveitosa na quarta-
feira (10). O terceiro dia do 
Projeto das Profissões, atra-
vés de uma parceria com o 
Centro Universitário Unipê, 
apresentou como se dá a 
prática de cursos como Di-
reito, Fisioterapia, Medicina 
Veterinária e Odontologia 
com professores e graduan-
dos em stands montados no 
ginásio da escola. Encanta-
dos com os recursos dispo-
níveis e as possibilidades 
de atuação, os alunos saí-
ram do evento com mais 
informações para decidi-

rem sobre seus futuros.
No stand da Fisiote-

rapia, que foi um dos mais 
visitados, a professora Ali-
ceana Menezes apresen-
tou diversos instrumentos 
utilizados nas terapias. O 
equipamento de estímulo 
muscular foi o mais con-
corrido entre os alunos, 
que fizeram fila para expe-
rimentar. Assim como a te-
rapia com ventosas e pisto-
la. “Usamos o estimulador 
com a finalidade de melho-
rar o tônus e também para 
o caso de estimular neu-
rologicamente algum ner-
vo que foi acometido por 
lesão. Mas, também temos 
modulações de correntes 

analgésicas que fazem com 
que o corpo estimule opioi-
des”, explicou a professora, 
entusiasmada com a curio-
sidade dos alunos.

Além desse, também ti-
veram boa visitação o stand 
de Direito, considerado um 
dos mais tradicionais, o 
stand da Odontologia e da 
Medicina Veterinária, este 
ainda ganhando espaço en-
tre os alunos. No de Direi-
to, a professora e Mestre 
em Ciências Jurídicas pela 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Waleska 
Vasconcelos, acompanhada 
por seus discentes, apre-
sentou todas as possibili-
dades de atuação na área.

Foto: Divulgação Justiça cobra melhorias no 
Conselho Tutelar de Tavares

Destilaria Tabu realiza Dia 
de Campo em Caaporã

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) recomendou 
ao prefeito de Tavares (muni-
cípio do Sertão do Estado) a 
adoção de providências para 
estruturar o Conselho Tutelar 
do município. Dentre as medi-
das que deverão ser adotadas 
está a mudança da sede para 
um prédio que assegure as con-
dições adequadas de funciona-
mento com acessibilidade.

A recomendação foi expe-
dida pelo promotor de Justiça 
de Princesa Isabel, Eduardo 
Barros Mayer, que instaurou 

procedimento para apurar re-
presentação que aportou na 
Promotoria de Justiça com in-
formações sobre as más con-
dições de funcionamento do 
Conselho Tutelar de Tavares, o 
que estaria comprometendo o 
funcionamento regular do ór-
gão que é a “porta de entrada” 
do Sistema de Garantias dos 
direitos de crianças e adoles-
centes.

Segundo o promotor de 
Justiça, o problema foi confir-
mado em inspeção realizada 
pelo oficial de diligências da 

Promotoria de Justiça. “Foi 
constatado que o Conselho Tu-
telar de Tavares funciona em 
condições precárias, carecendo 
urgentemente de melhorias em 
sua estrutura física, para ofere-
cer um bom atendimento à po-
pulação. Além das dificuldades 
materiais observadas, a sede 
do Conselho Tutelar apresenta 
graves problemas estruturais, 
de modo que, em se tratando 
de imóvel alugado, é de se ava-
liar a possibilidade de instala-
ção do órgão em outro prédio 
mais adequado”, disse.

Unir forças, compartilhar 
experiências e trocar conheci-
mentos. Foi com esse objetivo 
que, depois de quase dois anos 
de modo remoto em função da 
pandemia causada pelo novo 
coronavírus, a Destilaria Tabu 
realizou um “Dia de Campo” 
em sua sede, localizada no mu-
nicípio de Caaporã. Durante 
dois dias, na quarta-feira e on-
tem, foram abordados os temas 
“Experiências no cultivo da 
cana-de-açúcar na zona úmida 
costeira no Litoral da Paraíba 
na Destilaria Tabu” e “Manejo 

Ubyfol na nutrição e proteção 
de plantas na Destilaria Tabu 
em diferentes ambientes de 
produção”. O evento contou 
com a participação de grandes 
nomes da área sucroenergética 
do Nordeste que abordaram o 
cultivo da cana na região, bem 
como as soluções competitivas 
e as iniciativas que contribuem 
para o aumento da produtivi-
dade. Os temas foram debati-
dos no formato de palestras, 
com destaques para o profes-
sor Dr. da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE), 

Emídio Cantídio e o case de su-
cesso da Tabu, apresentado por 
Luiz Sales, diretor operacional 
da Destilaria.

O presidente da Associa-
ção dos Plantadores de Cana da 
Paraíba (Asplan), José Inácio de 
Morais, também participou do 
evento junto com o diretor da 
entidade, Neto Siqueira. Para 
ele, esse foi um encontro im-
portante para o conhecimento 
de desafios, novos ou velhos, 
mas sempre presentes no uni-
verso canavieiro, assim como a 
troca de experiências.

Os alunos do colégio 
saíram do evento 
com um leque de 
informações para 
decidirem sobre seus 
futuros nas mais 
diversas carreiras



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Artigo 75 inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações 

posteriores.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para os serviços com elaboração de 

projeto executivo de engenharia do Açude Público Abobora e consultoria técnica, estudo geotécnicos 
e sondagens (s.p.t.), com recursos do departamento da Secretária Nacional de Segurança Hídrica 
SNSH, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme especificações no contrato, 
pela contratação direta da empresa J F GEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº 
40.026.578/0001-31, com o valor global de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Aguiar - PB, em 05 de outubro de 2021.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2021

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o Artigo 75 

inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores. e do parecer jurídico exarado no 
referido processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação  e tendo em vista 
a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00003/2021, HOMOLOGO, A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela Contratação de empresa do ramo pertinente para os serviços com 
elaboração de projeto executivo de engenharia do Açude Público Abobora e consultoria técnica, 
estudo geotécnicos e sondagens (s.p.t.), com recursos do departamento da Secretária Nacional 
de Segurança Hídrica SNSH, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, no sentindo de 
suprir as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, A empresa J F GEO ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº 40.026.578/0001-31, com o valor global de R$ 76.000,00 
(setenta e seis mil reais).

Aguiar - PB, em 05 de outubro de 2021.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO:  Sexto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00017/2021, em 13.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES B2 EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis e lubrificantes, durante o exercício 2021, 

destinados aos veículos pertencentes ao município, aos locados ou a disposição. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 09 de Novembro de 2021
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2021

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00009/2021, cujo objeto é a aquisição 
de peças automotivas, para manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Alagoa Grande.

EMPRESAS VENCEDORAS: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA – lotes: 06,08,13,14,15 e 21, no valor total de R$ 362.000,00 (Tre-
zentos e sessenta e dois mil reais); O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA – EPP – lotes: 
01,02,03,04 e 20, no valor total de R$ 367.200,00 (Trezentos e sessenta e sete mil e duzentos reais); 
GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA – lote 19, 
no valor total de R$ 24.500,00 (Vinte e quatro mil e quinhentos reais); e AUTO CAR COMÉRCIO 
DE PEÇAS E SERVIÇOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA – lotes: 05,07,09,10,11,12,16,17 e 
18, no valor total de R$ 515.400,00 (Quinhentos e quinze mil e quatrocentos reais).

Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 26/10/2021 – Republicado por incorreção.
Alagoa Grande, 25 de outubro de 2021.

ANTONIO SOARES DE LIMA
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
PROCESSO N.º 021/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2021
OBJETO: Aquisição de peças automotivas, para manutenção da frota de veículos da Prefeitura 

de Alagoa Grande.
HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe 
as empresas: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMO-
TORES LTDA – lotes: 06,08,13,14,15 e 21, no valor total de R$ 362.000,00 (Trezentos e sessenta e 
dois mil reais); O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA – EPP – lotes: 01,02,03,04 e 20, 
no valor total de R$ 367.200,00 (Trezentos e sessenta e sete mil e duzentos reais); GRANPEÇAS 
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA – lote 19, no valor total 
de R$ 24.500,00 (Vinte e quatro mil e quinhentos reais); e AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E 
SERVIÇOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA – lotes: 05,07,09,10,11,12,16,17 e 18, no valor 
total de R$ 515.400,00 (Quinhentos e quinze mil e quatrocentos reais).

Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 05/11/2021 – Republicado por incorreção.
Alagoa Grande(PB), 3 de novembro de 2021.

ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público que a empresa 

HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES interpôs Recurso Administrativo quanto a decisão 
que lhe inabilitou na Tomada de Preços nº 002/2021. Ficam as demais empresas participantes 
notificadas a apresentarem contra razões, caso queiram, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Fica 
suspensa a abertura dos envelopes das propostas de preços das empresas habilitadas, que estava 
apraza para o dia 18/11/2021 às 9:00 horas, até o julgamento do recurso interposto.  

Alagoa Grande(PB), 11 de novembro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021 - : CT Nº 00073/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDA-

DES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00073/2021 - C.P. CAVALCANTI 
& CIA.LTDA - Apostila 03 - acréscimo médio de 5,97%. ASSINATURA: 08.11.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 0007/2021-CPL
O presente TERMO ADITIVO DE VALOR ao Contrato Administrativo nº 00007/2021 - PMA, tem 

por objetivo o aditamento de valor (25%), justificados na legislação vigente,  conforme Parecer da 
Secretaria de Administração e  Procuradoria Jurídica, encartado aos Autos do Processo Administrativo 
nº 3601/2021, aditando no valor global, um acréscimo de R$ 12.343,58( doze mil trezentos e quarenta 
e três reais e cinquenta e oito centavos), alterando a CLÁUSULA TERCEIRA para o valor global 
para R$ 61.717,93( sessenta e um mil setecentos e dezessete reais e noventa e três centavos), que 
passará a vigorar com as seguintes redações: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 
O valor total deste contrato, é de R$ 61.717,93(sessenta e um mil setecentos e dezessete reais e 
noventa e três centavos). DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante 
do orçamento vigente: Orçamento 2021. As despesas correrão por conta da seguinte dotação, cons-
tante do orçamento vigente: 02.010 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO GABINETE; 02.020 SEC. DE PLANEJAMENTO ADM. FINANCAS E REC. 
MUNICIPAL 04.122.0002.2006 MANUENTENÇÃO DAS ATIV. DA COORD. ADM. REGIONAL; 
02.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTOS E LAZER 12.361.0005.2012 MANUT. DAS 
ATIV. DE ENSINO FUND. NA APLIC. DO FUNDEB 40%/12.361.0005.2013 MANUT. DAS ATIV. DO 
ENS. FUNDAMENTAL CUSTADOS COM MDE/12.365.0004.2020 MANUT. DAS ATIV. DE CRECHE 
MUNICIPAIS/12.361.0030.2030 MANUT. DO PROG. QUAOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO–QSE; 02.070 
SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST. SOCIAL E JURIDICA 08.241.0013.2033 MANUT. DAS 
ATIV. DE FUNCIONAMENTE DA CONVIV. DO IDOSO/08.243.0021.2034 MANUT. DAS ATIV. DO 
CONSELHO TUTELAR/08.244.0033.2035 MANUT. DAS ATIV. DAS AÇÕES E SERV. SOCIAIS; 
02.080 SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS 15.452.0022.2044 MANUT. DAS 
ATIV. DA SEC. INFRA/DEP E LIMP. PUBLI. E MEIO AMBIENTE; 02.90 SEC. DE TURISMO E 
DESENV. ECONOMICO RURAL 20.608.0011.2052 MANUT. DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA 
PELA SECRETARIA; 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0033.2058 
COORD. DO PROG. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOVINCULOS/ 08.244.0033.2059 MANUT. 
DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPL DE ASSIST. SOCIAL/ 08.244.0033.2063 MANUTENÇÃO AS 
ATIVIDADES DO PAIF–CRAS – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARARUNA/PB E A EMPRESA, JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO – ME. 

Araruna/PB, 27 de outubro de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO 

PREFEITO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 10007/2021-CPL
O presente TERMO ADITIVO DE VALOR ao Contrato Administrativo nº 10007/2021 -FMS, tem 

por objetivo o aditamento de valor (25%), justificados na legislação vigente,  conforme Parecer da 
Secretaria de Administração e  Procuradoria Jurídica, encartado aos Autos do Processo Adminis-
trativo nº 3602/2021, aditando no valor global, um acréscimo de R$ 12.343,58( doze mil trezentos 
e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), alterando a CLÁUSULA TERCEIRA para o 
valor global para R$ 61.717,93( sessenta e um mil setecentos e dezessete reais e noventa e três 
centavos), que passará a vigorar com as seguintes redações: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E 
PREÇOS: O valor total deste contrato, é de R$ 61.717,93(sessenta e um mil setecentos e dezessete 
reais e noventa e três centavos). DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta da seguinte dotação, 
constante do orçamento vigente: Orçamento 2021: As despesas correrão por conta da seguinte 
dotação, constante do orçamento vigente: 03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0012.2066 
COORD. DAS ATIV. DO PROG. DE ATENÇÃO BASICA–PAB–FIXO/ 10.302.0012.2067 COORD. 
DAS ATIV. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ 10.301.0012.2067 COORD. DAS ATIV. 
DO PROG. SAUDE DA FAMILIA–PSF/ 10.301.0012.2075 COORD. MANUT. ATIV. DO PROG. 
SUS/CAPS/10.302.0012.2077 COORD. MANUT. DAS ATIV. DO SAMU/10.302.0012.2080 MANUT. 
DAS ATIV. DOS SERV. PUBLIC. EM SAUDE COM FMS/10.302.0012.2086 MANUT. DAS ATIV. 
DO PRONTO ATENDIMENTO – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARARUNA/PB, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA-PB 
E A EMPRESA, JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO – ME.

ARARUNA/PB 27 DE OUTUBRO DE 2021
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA 

SECRETARIA DE SAÚDE DE ARARUNA-PB – GESTORA DO FMSA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 00012/2021- FMS.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo nº 00012/2021 -FMS, tem 

por objetivo o aditamento de valor (25%), justificados na legislação vigente,  conforme Parecer da 
Secretaria de Administração e  Procuradoria Jurídica, encartado aos Autos do Processo Administrativo 
nº 3600/2021, aditando no valor global, um acréscimo de R$ 48.109,81( quarenta e oito mil cento 
e nove reais e oitenta e um centavos), alterando a CLÁUSULA TERCEIRA para o valor global para 
R$ 240.549,07( duzentos e quarenta mil quinhentos e quarenta e nove mil e sete centavos), que 
passará a vigorar com as seguintes redações: CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: O 
valor total deste contrato, é de R$ 240.549,07(duzentos e quarenta mil quinhentos e quarenta   nove 
mil e sete centavos). DOTAÇÃO: 03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE: FICHAS: 10 301 0012 
2066 COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA–PAB–FIXO/10 302 0012 2067 COORD.
DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/10 301 0012 2069 COORD.DAS ATIV.DO 
PROG.SAUDE DA FAMILIA–PSF/10 301 0012 2070 COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A 
SAUDE BUCAL/10 301 0012 2071 COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA/10 301 
0012 2072 COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE/10 301 0012 2075 
COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS–CAPS–CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/10 301 
0012 2076 COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO–CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-
TOLOGICAS/10 302 0012 2077 COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU–SERVICO DE 
ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/10 301 0012 2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
PROGRAMA PMAC/10 302 0012 2080 MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O 
FMS/10 302 0012 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO/10 302 
0012 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER – CENTRO DE REABILITAÇÃO - Elemento 
de Despesas: 3390.30 – Material de Consumo. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/
PB E A EMPRESA ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA

ARARUNA/PB, 28 DE OUTUBRO DE 2021.
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA 

SECRETARIA DE SAÚDE DE ARARUNA-PB – GESTORA DO FMSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE UM VE-
ÍCULO 0 KM, TIPO FURGÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DESTE MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 26 de Novembro 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 subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99383–7991. 
E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Baia da Traição - PB, 11 de Novembro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
AGRÍCOLA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM POR MEIO DO CONVÊNIO N° 890669/2019. Abertura 
da sessão pública: 08:00 horas do dia 26 de Novembro de 2021. Início da fase de lances: 08:30 
horas do dia 26 de Novembro 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, 11 de Novembro de 2021
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00005/2021

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.comprasnet.gov.br, licitação modali-
dade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA 
– A, PARA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGÃO, 0 (ZERO) KM, DESTINADA AO ATENDIMENTO 
DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 
14:00 horas do dia 26 de Novembro de 2021. Início da fase de lances: 14:30 horas do dia 26 de 
Novembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 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, 11 de Novembro de 2021
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 001/2021

A Câmara Municipal de Boa vista, avisa que fará realizar no dia 29 de NOVEMBRO de 2021, às 
10h00min, na sala da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Boa Vista, situada na Rua 
Jerônimo Marinho Gomes, 143 – Boa vista - PB, Pregão Presencial, objetivandoa CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR PARA 
A CÂMARA DE VEREADORES DE BOA VISTA – PB, conforme detalhamento constante do Edital. 
INFORMAÇÕES: Sala de Reuniões da CPL, na Rua Jerônimo Marinho Gomes, 143 – Boa vista - PB, 
das 08 às 12 horas. Telefone: (83) 3313 1105.E-mail: camarabv@outlook.com

Boa Vista - PB, 10 de novembro de 2021.
FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇO
Nº 022/2021

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB comunica aos interessados que a Tomada de Preço nº 
022/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E 
ADEQUAÇÃO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA CENTRAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO 
DA GMC, foi cancelada por razões de interesse público. Informações: Telefone: (083) 3250-3222. 
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br.

Cabedelo - PB, 11 de novembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00171/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 18 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de ferramentas e equipamentos para mecâ-
nica, visando atender as necessidades de serviços corretivos e preventivos dos veículos pertencentes 
à Prefeitura Municipal de Cabedelo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 05 de Novembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00156/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 25 de 
Novembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à partici-
pação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: contratação de empresa especializada 
em confecção e instalação de Totens (sinalização), visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Turismo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 27 de Outubro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00020/2021

O Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo/PB, através de sua Pregoeira Substituta, convoca as 
empresas: GLOBAL COMERCIAL EIRELI – ME - CNPJ: 17.892.706/0001-08; LIMP VIVA COMER-
CIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 30.563.069/0001-94; MAIS ESTOQUE 
COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI - CNPJ: 31.202.451/0001-35; MULTQUIL DISTRIBUIDORA 
E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA – EPP - CNPJ: 41.116.302/0001-07, credenciadas no Pregão 
Presencial Nº 00020/2021, para a reabertura do mesmo, marcada para as 09:00 horas do dia 18 de 
Novembro de 2021, no Setor de Licitações, na Rua Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo, 
Cabedelo/PB. Informações no horário das 08:00hs às 14:00hs dos dias úteis. 

Telefone: (083) 3250-3222- Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 11 de Novembro de 2021

RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 03/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação das 

unidades escolares urbanas da Rede Municipal de Ensino do Município de Cajazeirinhas. Data e 
Local, às 09:00 horas do dia 01/12/2021, na Sede da Secretaria de Planejamento, Economia e 
Gestão, na Rua Praxedes Ferreira de Lima, S/N, Centro, Cajazeirinhas/PB.

Cajazeirinhas - PB, 11 de novembro de 2021
EDUARDO ALENCAR SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00029/2021

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 DV00029/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa para revitalização de abrigos, para atender as necessidades 
da STTP; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AMANDA MARIA 
ALVES DO AMARAL - R$ 8.146,00.

Campina Grande - PB, 11 de Novembro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Nº 2.05.120/2021/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.120/2021/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA.  OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS 
DE TNT COM ELÁSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.077/2021/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 
24, II, LEI Nº 8.666/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2114/ 08.243.1017.2115/ 
08.244.1017.2116/ 08.244.1017.2118/ 08.244.1018.2123/ 08.244.1018.2127/ 08.243.1018.2129. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: VALKER NE-
VES SALES E PAULA SIMONE CHAVES PACHECO. VALOR GLOBAL: R$ 16.560,00 (DEZESSEIS 
MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 03/11/2021.

VALKER NEVES SALES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Ratificação
Adesão da Ata de Registro de Preços 2.05.009/2021/SEMAS/PMCG

Processo Administrativo Nº 2.05.104/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, através do seu ordenador de des-

pesa , no uso das suas atribuições legais e de acordo com o que determina o DECRETO Nº 9.488, 
DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e o Decreto Municipal  Nº 4.422 /19, bem como considerando o que 
consta na ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.05.009/2021 celebrada em decor-
rência da ata de registro de preços nº 008/2021 derivada do  pregão eletrônico (SRP) Nº 005/2021, 
promovido pela secretaria de administração, vem RATIFICAR A ADESÃO, para AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS VÁRIAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Funcional Programática: 08.243.1018.2114/ 08.243.1017.2115/ 
08.244.1017.2116/ 08.244.1017.2118/ 08.244.1018.2123/ 08.243.1029.2126/ 04.122.2001.2128. 
Fonte de Recursos:1001/1311. Elemento de Despesa: 3390.30. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 
2021. VALOR: R$ 22.947,30 (Vinte e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), 
em favor do fornecedor: RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR, CNPJ n° 01.091.310/0001-21, 
Endereço: Avenida Prefeito Severino Bezerra 3800 - Térreo – Vila Cabral, Campina Grande – PB.

Campina Grande, 10 de novembro de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.121/2021/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.121/2021/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR. OBJETO CONTRATUAL: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS VÁRIAS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 
2021. FUNDAMENTAÇÃO: ADESÃO DE ATA Nº 2.05.009/2021 DE REGISTRO DE PREÇOS, LEI 
Nº 8.666/93, DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL  Nº 
4.422/19. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2114/ 08.243.1017.2115/ 08.244.1017.2116/ 
08.244.1017.2118/ 08.244.1018.2123/ 08.243.1029.2126/ 04.122.2001.2128. ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.30. FONTE DE RECURSOS: 1001/1311. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES 
SALES E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR. VALOR GLOBAL: R$ 22.947,30 (Vinte e 
dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta centavos). DATA DE ASSINATURA: 11/11/2021.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.122/2021/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.122/2021/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR. OBJETO CONTRATUAL: AQUI-
SIÇÃO DE MADEIRAS (MADEIRITES, COMPENSADOS, CAIBROS, PORTAS E ACESSÓRIOS) 
PARA ATENDER AS VÁRIAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: ADESÃO DE ATA Nº 2.05.010/2021 
DE REGISTRO DE PREÇOS, LEI Nº 8.666/93, DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018 
E O DECRETO MUNICIPAL Nº 4.422/19. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2114/ 
08.243.1017.2115/ 08.244.1017.2116/ 08.244.1017.2118/ 08.244.1018.2123/ 08.243.1029.2126/ 
08.244.1018.2127/ 04.122.2001.2128. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30. FONTE DE RECUR-
SOS: 1001/1311. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E RILDO CAVALCANTI FERNANDES 
JUNIOR. VALOR GLOBAL: R$ 33.155,00 (TRINTA E TRÊS  MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO 
REAIS). DATA DE ASSINATURA: 11/11/2021.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Ratificação
Adesão da Ata de Registro de Preços 2.05.010/2021/SEMAS/PMCG

Processo Administrativo Nº 2.05.105/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, através do seu ordenador de despesa 

, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o que determina o DECRETO Nº 9.488, DE 30 
DE AGOSTO DE 2018 e o Decreto Municipal  Nº 4.422 /19, bem como considerando o que consta na 
ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.05.010/2021 celebrada em decorrência da ata 
de registro de preços nº 011/2021 derivada do  pregão eletrônico (SRP) Nº 001/2021, promovido pela 
secretaria de administração, vem RATIFICAR A ADESÃO, para AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (MA-
DEIRITES, COMPENSADOS, CAIBROS, PORTAS E ACESSÓRIOS) PARA ATENDER AS VÁRIAS 
UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Funcional Programática: 
08.243.1018.2114/ 08.243.1017.2115/ 08.244.1017.2116/ 08.244.1017.2118/ 08.244.1018.2123/ 
08.243.1029.2126/ 08.244.1018.2127/ 04.122.2001.2128. Fonte de Recursos:1001/1311. Elemento 
de Despesa: 3390.30. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. VALOR: R$ 33.155,00 (Trinta e três  
mil, cento e cinquenta e cinco reais), em favor do fornecedor: RILDO CAVALCANTI FERNANDES 
JUNIOR, CNPJ n° 01.091.310/0001-21, Endereço: Avenida Prefeito Severino Bezerra 3800 - Térreo 
– Vila Cabral, Campina Grande – PB.

Campina Grande, 10 de novembro de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Nº 2.05.120/2021/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.120/2021/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA.  OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS 
DE TNT COM ELÁSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.077/2021/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 
24, II, LEI Nº 8.666/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2114/ 08.243.1017.2115/ 
08.244.1017.2116/ 08.244.1017.2118/ 08.244.1018.2123/ 08.244.1018.2127/ 08.243.1018.2129. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: VALKER NE-
VES SALES E PAULA SIMONE CHAVES PACHECO. VALOR GLOBAL: R$ 16.560,00 (DEZESSEIS 
MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 03/11/2021.

VALKER NEVES SALES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Ratificação
Adesão da Ata de Registro de Preços 2.05.011/2021/SEMAS/PMCG

Processo Administrativo Nº 2.05.106/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, através do seu ordenador de despesa 

, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o que determina o DECRETO Nº 9.488, DE 30 
DE AGOSTO DE 2018 e o Decreto Municipal  Nº 4.422 /19, bem como considerando o que consta 
na ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.05.011/2021 celebrada em decorrência da 
ata de registro de preços nº 014/2021 derivada do  pregão eletrônico (SRP) Nº 018/2021, promovido 
pela secretaria de administração, vem RATIFICAR A ADESÃO, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
HIDRÁULICO, SANITÁRIO E TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS VÁRIAS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Funcional Programática: 08.243.1018.2114/ 
08.243.1017.2115/ 08.244.1017.2118/ 08.244.1018.2123/ 08.244.1018.2127/ 04.122.2001.2128. 
Fonte de Recursos:1001/1311. Elemento de Despesa: 3390.30. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro 
de 2021. VALOR: R$ 9.831,30 (Nove mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta centavos), em 
favor do fornecedor: RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR, CNPJ n° 01.091.310/0001-21, 
Endereço: Avenida Prefeito Severino Bezerra 3800 - Térreo – Vila Cabral, Campina Grande – PB.

Campina Grande, 10 de novembro de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.123/2021/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.123/2021/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR. OBJETO CONTRATUAL: AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, SANITÁRIO E TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS 
VÁRIAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO: ATÉ 31 
DE DEZEMBRO DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: ADESÃO DE ATA Nº 2.05.011/2021 DE REGISTRO 
DE PREÇOS, LEI Nº 8.666/93, DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO 
MUNICIPAL Nº 4.422/19. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2114/ 08.243.1017.2115/ 
08.244.1017.2118/ 08.244.1018.2123/ 08.244.1018.2127/ 04.122.2001.2128. ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.30. FONTE DE RECURSOS: 1001/1311. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SA-
LES E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR. VALOR GLOBAL: R$ 9.831,30 (NOVE MIL, 
OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 11/11/2021.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Termo de Ratificação
Adesão da Ata de Registro de Preços 2.05.012/2021/SEMAS/PMCG

Processo Administrativo Nº 2.05.107/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, através do seu ordenador de despesa 

, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o que determina o DECRETO Nº 9.488, DE 30 
DE AGOSTO DE 2018 e o Decreto Municipal  Nº 4.422 /19, bem como considerando o que consta 
na ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.05.012/2021 celebrada em decorrência da 
ata de registro de preços nº 007/2021 derivada do  pregão eletrônico (SRP) Nº 099/2020, promo-
vido pela secretaria de administração, vem RATIFICAR A ADESÃO, para AQUISIÇÃO DE ÁGUA 
MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO 2021. Fun-
cional Programática: 08.243.1018.2114/ 08.243.1017.2115/ 08.244.1017.2116/ 08.243.1017.2117/ 
08.244.1017.2118/ 08.244.1018.2119/ 08.244.1017.2121/ 08.244.1018.2123/ 08.243.1029.2126/ 
08.244.1018.2127/ 04.122.2001.2128/ 08.243.1018.2129. Fonte de Recursos:1001/1311. Elemento 
de Despesa: 3390.30. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. VALOR: R$ 22.425,00 (Vinte e dois 
mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), em favor do fornecedor: MARIA DO SOCORRO SANTOS 
BASÍLIO - ME, CNPJ n° 00.799.421/0001-24, Endereço: Rua Silva Jardim, 1584 – José Pinheiro, 
Campina Grande – PB.

Campina Grande, 11 de novembro de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.124/2021/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.124/2021/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E MARIA DO SOCORRO SANTOS BASÍLIO - ME. OBJETO CONTRATUAL: 
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO 
EXERCÍCIO 2021. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: ADESÃO DE 
ATA Nº 2.05.012/2021 DE REGISTRO DE PREÇOS, LEI Nº 8.666/93, DECRETO Nº 9.488, DE 30 
DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL  Nº 4.422/19. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.243.1018.2114/ 08.243.1017.2115/ 08.244.1017.2116/ 08.243.1017.2117/ 08.244.1017.2118/ 
08.244.1018.2119/ 08.244.1017.2121/ 08.244.1018.2123/ 08.243.1029.2126/ 08.244.1018.2127/ 
04.122.2001.2128/ 08.243.1018.2129. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30. FONTE DE RECUR-
SOS: 1001/1311. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E MARIA DO SOCORRO SANTOS 
BASÍLIO. VALOR GLOBAL: R$ 22.425,00 (Vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais). 
DATA DE ASSINATURA: 11/11/2021.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00028/2021, que objetiva: Aquisição de acessórios 
para os fardamentos da STTP; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:.

Campina Grande - PB, 11 de Novembro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para revitalização de abrigos, para atender as necessidades 

da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00029/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de Trânsito e Transportes 
Públicos 15.451.1025.2090 – Ações do sistema de transporte público de passageiros 33.90.39.99 
– 1001 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 11/12/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT 
Nº 00158/2021 - 11.11.21 - AMANDA MARIA ALVES DO AMARAL - R$ 8.146,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de Serviços de Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Link 

dedicado de acesso À Internet por Meio de IP Fixo, Com Velocidade Mínima Garantida de 100 
(Cem) Mbps (Megabits Por Segundo), Visando Acessos Permanentes e Completos de Conexão 
Para Atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba. FUN-
DAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00009/2021 - Ata de Registro de Preços nº 
045/2020, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 083/2020, realizado 
pelo SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 04.122.2001.2092 – Ações Admi-
nistrativas da STTP 3390.39.00 – Outros Serviços de terceiro – Pessoa Juridica 1001 – Recursos 
Ordinarios. VIGÊNCIA: até 11/11/2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito 
e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00156/2021 - 11.11.21 - AGILNET SERVICOS 
DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - R$ 8.399,88.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Expedicionário Luiz Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA 
Nº. DA PROPOSTA: 11431.018000/1140–01. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 29 de 
Novembro de 2021. Início da fase de lances: 09:05 horas do dia 29 de Novembro de 2021. 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 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Caraúbas - PB, 11 de Novembro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00059/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão João Miguel – Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, por meio 
do site www.https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção 
corretiva (peças e serviços) da máquina pesada do tipo retroescavadeira (CATERPILLAR 4216e) 
da Prefeitura Municipal de Conceição/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 
08:25 horas do dia 25 de Novembro de 2021. Data e horário do início da disputa: 08:30 horas do dia 
25 de Novembro 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08h00min 
às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3453–2486. E-mail: licitacao@
conceicao.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conceição - PB, 11 de Novembro de 2021
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00060/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão João Miguel – Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, por meio 
do site www.https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: Aquisição de material permanente, do tipo mobília (móveis e equipamentos) 
para as secretarias, órgãos e programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB. Data e horário 
do recebimento das propostas: até às 09:55 horas do dia 25 de Novembro de 2021. Data e horário 
do início da disputa: 10:00 horas do dia 25 de Novembro de 2021. Referência: horário de Brasília 
- DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente 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: 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3453–2486. E-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conceição - PB, 11 de Novembro de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2021, que objetiva: Sistema de Registro 
de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Limpeza destinados aos prédios próprios ou 
locados do Fundo Municipal de Saúde de Conde/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 - R$ 886,80; MAIOR CLEAN 
COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - R$ 53.924,40; MAIS 
ESTOQUE COM??RCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 8.869,80; WANUTCY SILVA OLIVEIRA 
LTDA - R$ 651,00.

Conde - PB, 27 de Outubro de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00012/2021, para o dia 26 de Novembro de 2021 às 10:00 horas; e do início da fase de lances 
para ocorrer nessa mesma sessão pública, em virtude do acolhimento parcial de impugnações apre-
sentadas pelas empresas LOCALIZA RENT A CAR S/A e EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E 
TRANSPORTE LTDA. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas 
dos dias úteis, na Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB. Telefone: 
(83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Conde - PB, 11 de Novembro de 2021.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
CURATIVOS DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: R S 
DOS SANTOS COMERCIO EIRELI - R$ 8.709,00; TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOS-
PITALARES LTDA - R$ 222.300,00; VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 
391.060,00. Conde - PB, 25 de Outubro de 2021. VANESSA MEIRA CINTRA - Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00016/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00016/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RENOV COMERCIO DE UNIFORMES 
E BRINDES LTDA - R$ 12.734,00.

Conde - PB, 15 de Outubro de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS E CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00005/2021. OBJETO: Sistema de Registro de Preços para 

eventual Aquisição de Medicamentos destinados aos pacientes da Rede Municipal de Saúde de 
Conde/PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Allfamed Comercio 
Atacadista de Medicamentos Ltda - CNPJ 31.187.918/0001-15. Cir??rgica Montebello Ltda - CNPJ 
08.674.752/0001-40. Cirufarma Comercial Ltda - CNPJ 40.787.152/0001-09. Drogafonte Ltda - CNPJ 
08.778.201/0001-26. Empresa Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares 
Eireli - CNPJ 12.418.191/0001-95. Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - CNPJ 
23.312.871/0001-46. Farmaguedes Comercio de Produtos Farmaceuticos, Medicos e Hospitalares 
Ltda - CNPJ 08.160.290/0001-42. Inovamed Hospitalar Ltda - CNPJ 12.889.035/0001-02. Jose 
Nergino Sobreira - CNPJ 63.478.895/0001-94. Medial Saude Distribuidora de Produtos Medicos 
Hospitalar Ltda - CNPJ 23.993.232/0001-93. Nnmed - Distribuicao, Importacao e Exportacao de Me-
dicamentos Ltda - CNPJ 15.218.561/0001-39. Nordeste Hospitalar Eireli - CNPJ 04.922.653/0001-89. 
Pharmaplus Ltda - CNPJ 03.817.043/0001-52. Pontomedi Distribuidora de Medicamentos Ltda - CNPJ 
37.374.797/0001-05. Stock Med Produtos M??dico- Hospitalares Ltda - CNPJ 06.106.005/0001-80. 
Top Norte Comercio de Material Medico Hospitalar Eireli - ME - CNPJ 22.862.531/0001-26. INFOR-
MAÇÕES: na sede da CPL, Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde 
- PB, no horário das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 999375789.

Conde - PB, 11 de Novembro de 2021.
RILDO BRASIL MACIEL

Presidente da Comissão.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. FUNDA-
MENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00016/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RE-
CURSOS FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.2085 
– 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 0026A/2021 - 25.10.21 - RENOV COMERCIO DE UNIFORMES E BRINDES LTDA - R$ 12.734,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Lim-
peza destinados aos prédios próprios ou locados do Fundo Municipal de Saúde de Conde/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2021 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.2050/ 21.60.10.301.0034.2053/ 21.60.10.301.0034.2085/ 
21.60.10.302.0034.2087/ 21.60.10.122.0034.2070/ 21.60.10.302.0034.2059 – 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 00030/2021 
- 28.10.21 - MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI 
- R$ 53.924,40; CT Nº 00031/2021 - 28.10.21 - WANUTCY SILVA OLIVEIRA LTDA - R$ 651,00; 
CT Nº 00032/2021 - 28.10.21 - MAIS ESTOQUE COM??RCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 
8.869,80; CT Nº 00033/2021 - 28.10.21 - HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 - R$ 886,80.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CONDE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2021. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/
PB – 21.60.10.301.0034.2053 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CON-
SUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00024/2021 - 25.10.21 - R S DOS SANTOS COMERCIO 
EIRELI - R$ 2.177,25; CT Nº 00025/2021 - 25.10.21 - TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 55.575,00; CT Nº 00026/2021 - 25.10.21 - VIVA SAUDE MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 97.700,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Lim-
peza destinados aos prédios próprios ou locados do Fundo Municipal de Saúde de Conde/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2021 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.2050/ 21.60.10.301.0034.2053/ 21.60.10.301.0034.2085/ 
21.60.10.302.0034.2087/ 21.60.10.122.0034.2070/ 21.60.10.302.0034.2059 – 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 00030/2021 
- 28.10.21 - MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI 
- R$ 53.924,40; CT Nº 00032/2021 - 28.10.21 - MAIS ESTOQUE COM??RCIO E DISTRIBUIDORA 
EIRELI - R$ 8.869,80; CT Nº 00033/2021 - 28.10.21 - HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 
- R$ 886,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 015/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve:  Ratificar a Inexigibilidade de Licitação nº 015/2021, que objetiva: Contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços de advocacia e assessoria jurídica administrativa, 
especialmente no assessoramento ao setor de licitação e contratos, pelo período de três meses, 
com fundamento art. 25, no inciso II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e com observância do 
preceito legal do art. 26 da Lei 8.666/93, conforme termo de referência; com base nos elementos 
constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da: Pessoa 
jurídica: Carlos Augusto Pinheiro Cavalcante Junior - Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ Nº 
27.126.882/0001-92, Rua Alexandre de Carvalho, Nº 78, Bairro: Belo Horizonte, Cep: Nº 58.704-240, 
Cidade: Patos/PB, com o valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo um valor mensal de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 01 de outubro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 276/2021 

Processo Administrativo Nº 165/2021. Inexigibilidade Nº 015/2021. Contratante: Prefeitura de 
Coremas-PB. Contratado: Carlos Augusto Pinheiro Cavalcante Junior - Sociedade Individual de 
Advocacia, cnpj nº 27.126.882/0001-92. Valor total contratado: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 
sendo um valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Objeto: Prestar serviços de advocacia 
e assessoria jurídica administrativa, especialmente no assessoramento ao setor de licitação e 
contratos, pelo período de três meses no Município de Coremas-PB, com fundamento art. 25, no 
inciso II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e com observância do preceito legal do art. 26 da 
Lei 8.666/93, conforme termo de referência. Fonte de recurso: Próprios do Município de Coremas-
-PB (Ordinários). Dotação: QDD/2021, ficando automaticamente incorporadas as dotações do 
orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte Vigência: 31 de dezembro de 
2021. Parte Contratante: Sr. Irani Alexandrino da Silva (pela contratante) e o Sr. Carlos Augusto 
Pinheiro Cavalcante Junior (pela contratada).

Coremas - PB, 01 de outubro de 2021
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0084/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Dezembro 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Pavimentação em 
paralelepípedos, drenagem e sinalização vertical em diversas ruas no município de Cruz do Espírito 
Santo – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacao@cruzdoespiritosanto.pb.gov.br.  

Edital : www.cruzdoespiritosanto.pb.gov.br ; www.tce.pb.gov.br . 
Cruz do Espírito Santo - PB, 09 de Novembro de 2021

SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios (Cestas Básicas) destinados a Creche e Pré – Escola (EJA), deste do Município. Abertura 
da sessão pública: 14:00 horas do dia 26 de Novembro de 2021. Início da fase de lances: 14:10 
horas do dia 26 de Novembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: 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) 98708–0527. E-mail: getulio82@
gmail.com. Edital: https://www.curraldecima.pb.gov.br/portal-da-transparencia/l; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Curral de Cima - PB, 11 de Novembro de 2021
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de material de construção 
para atender demandas de serviços de diversas Secretarias deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 1.907/19; Decreto Municipal nº 2028/21; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08h00min Às 14h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 10 de Novembro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
NA FORMA DE KIT MERENDA ESCOLAR, PARA A DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENISNO, DEVIDO A SUSPENSÃO DAS AULAS POR CONTA DA PANDEMIA DA CO-
VID–19, VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ESPERANÇA/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00019/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Esperança: 02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.306.1003.2010 – AQUIS 
DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 122. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00265/2021 - 
20.09.21 - JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - R$ 158.906,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Registro de Preços objetivando contratações futuras para: Fornecimento de material 
gráfico de impressão digital, sinalização, estrutural, visual e horizontal para atender diversas Secre-
tarias deste município de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: XXXX. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00280/2021 - 05.10.21 - MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - R$ 70.272,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 10003/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 10003/2021, 
que objetiva: PROFISSIONAIS MÉDICOS, PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – SUS, EM ÁREAS DIVERSAS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO 
– PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AMAURI PEREIRA 
DA SILVA FILHO - R$ 28.800,00

Gado Bravo - PB, 08 de Novembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE KITS 
DE EPIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDERTON CAVALCANTE SOUTO 
- R$ 2.400,00; M.TESTA CONFECCAO - R$ 750,00; MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE 
INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - R$ 21.200,00; MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGU-
RANÇA LTDA - R$ 3.000,00; MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOS-
PITALAR LTDA - R$ 499,00; TRESD INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - R$ 22.945,00

Gado Bravo - PB, 05 de Novembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 10004/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 10004/2021, 
que objetiva: PROFISSIONAIS MÉDICOS, PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – SUS, EM ÁREAS DIVERSAS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO 
– PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: OFTALMOCLINICA 
SAULO FREIRE EIRELI - R$ 28.800,00

Gado Bravo - PB, 08 de Novembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PROFISSIONAIS MÉDICOS, PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – SUS, EM ÁREAS DIVERSAS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GADO BRA-
VO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 10003/2021. DOTAÇÃO: 05.005 
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Função Programática: 05005.10.301.1004.2022 Código da 
despesa: 33.90.36 Código da despesa: 33.90.39 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Função 
Programática: 5005.10.301.1004.2026 Código da despesa: 33.90.36 Código da despesa: 33.90.39. 
VIGÊNCIA: até 07/05/2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO 
BRAVO e: CT Nº 06503/2021 - 08.11.21 - AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO - R$ 28.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PROFISSIONAIS MÉDICOS, PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE E APOIO DIAGNÓSTICO, NO CADASTRO DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – SUS, EM ÁREAS DIVERSAS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR À REDE MUNICIPAL 
DE SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GADO BRA-
VO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 10004/2021. DOTAÇÃO: 05.005 
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Função Programática: 05005.10.301.1004.2022 Código da 
despesa: 33.90.36 Código da despesa: 33.90.39 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Função 
Programática: 5005.10.301.1004.2026 Código da despesa: 33.90.36 Código da despesa: 33.90.39. 
VIGÊNCIA: até 07/05/2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRA-
VO e: CT Nº 06504/2021 - 08.11.21 - OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - R$ 28.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00101/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00101/2021, que objetiva: Aquisição de 
equipamentos oftalmológicos conforme termo de referência; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Guarabira - PB, 28 de Outubro de 2021
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00101/2021. OBJETO: Aquisição de equipamentos oftal-

mológicos conforme termo de referência ABERTURA: 27/09/2021 as 08:30 horas. JUSTIFICATIVA: 
Conforme Parecer Jurídico nos Autos. DATA: 28/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO 
DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO 
– ONUREA PISO ALTO, PARA ATENDER REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RATIFICO o corres-
pondente procedimento em favor de: MERCEDES–BENZ DO BRASIL LTDA. - R$ 518.600,00.

Imaculada - PB, 10 de novembro de 2021
JOSÉ LUCIANO LUSTOSA RAMALHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a renovação da LICENÇA AMBIENTAL para obra de EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA – CEI – FASE 
II – EM JOÃO PESSOA/PB. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL (UEP)
ADIAMENTO DE PRAZO DE CONVITE PARA APRESENTAÇÃO

DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
SERVIÇOSDECONSULTORIA

Brasil
NOME DO PROJETO: Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do 

Município de João Pessoa – “João Pessoa Sustentável”
RESUMO: Contratação de empresa especializada para elaboração da Normatização do Centro 

de Cooperação da Cidade (CCC) de João Pessoa
EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421)REFERÊNCIASBQCNº91001/2021
DATA LIMITE: 03/12/2021
O MUNICÍPIO DE JOÃOPESSOA solicitou um financiamento ao BANCO INTERAMERICANO 

DEDESENVOLVIMENTO-BID, para o PROGRAMA DEDESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRA-
DO ESUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, estando previsto a utilização de parte 
dos recursos para a seleção e contratação de serviçosdestaconsultoria.

Os serviços de Consultoria (“os serviços”) compreendem: Elaboração da Normatização do Centro 
de Cooperação da Cidade (CCC) de João Pessoa.

OProjetodeNormatização serádesenvolvidoem10 atividades,em umperíodo de 06(seis) meses 
contemplando:

ATIVIDADE I – Elaboração do Plano de Trabalho;
ATIVIDADE II – Elaboração do Plano Estratégico do CCC;
ATIVIDADE III – Elaboração da Matriz de Responsabilidades, Matriz de Competências, Matriz 

de Recursos e Matriz de Pessoal;
ATIVIDADEIV–Definição dos Protocolos, Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e Pro-

cessos do CCC com as respectivas análises de risco e elaboração do Plano de Gerenciamento 
de Riscos do Centro;

ATIVIDADE V – Conceito Operacional do Sistema (CONOPS) aderente ao Plano Estratégico e 
Conceito de Uso (CONUSO) aderente ao Plano Estratégico;

ATIVIDADE VI – Elaboração da Matriz de Tomada de Decisão, Matriz de Atividades e Eventos, 
Matriz de Sincronização de Ações de Resposta e Plano de Contingência;

ATIVIDADE VII – Elaboração do Modelo de Gestão do Conhecimento, Planejamento de For-
mação e Plano de Comunicação;

ATIVIDADE VIII – Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(PDTIC);

ATIVIDADE IX – Institucionalização do Centro; e
ATIVIDADE X – Treinamento e Transferência de Tecnologia.
As atividades a serem desenvolvidas estão articuladas entre si, integrando um conjuntode 20 

(vinte) produtos que visama Normatização e o Processo de Gestão do Centro de Cooperação da 
Cidade de João Pessoa.Todasasatividadeseconcepçãodoprojetopropostodeverãopromover a nor-
matização desejada do Centro de Cooperação da Cidade de João Pessoa, alinhadas as normativas 
da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) e a estrutura funcional horizontalizada do CCC.

Osserviçosdeconsultoriaincluem:
● Definir o cenário do Centro de Cooperação da Cidade de João Pessoa, o qual servirá de 

referência para seus processos evolutivosde melhorias as quais serão implementadas, minimamente 
nos eixos de atuação operacional e de apoio.

● Elaborar o Plano Estratégico do CCC, conforme as demandas de planejamento estra-
tégico, tático e operacional para as atividades de Gestão e Comando e Controle, devendo este ser 
alinhado as normativas existentes na Prefeitura.

● Confeccionar as normas, procedimentos e processos do CCC, adequando-os ao pro-
cesso de interlocução com as demais instituições estruturantes que colaboram e operacionalizamas 
ações derespostas às demandas recepcionadas no Contact Center,acionando as suas equipes de 
campo.

● Confeccionar as normativas, procedimentos e processo de gestão e comando e controle, 
adequando aos fundamentos de Operação e uso do Centro de Cooperação da Cidade de João 
Pessoa.

● Realizar a definição dos indicadores (KPIs) aderente ao cenário horizontalizado de 
gestão e operação.

● Confeccionar o Plano de Gerenciamento de Riscos do Centro de Cooperação da Cidade 
de João Pessoa.

● Realizar o planejamento de capacitação e reciclagem do efetivo do Centro e dos agentes 
disponibilizados pelas instituições estruturantes.

● Otimizar a estrutura do Centro de Cooperação da Cidade de João Pessoa permitindo 
a máxima efetividade na atuação das ações, a realização de operações integradas, demandadas 
a partir da sala de operações.

● Planejar e a atuar preventivamentea fim de promover a redução da violência, utilizando 
a coleta e tratamento de dados, assim como, o armazenamento dos dados e informações, ofere-
cendo aos setores de planejamento e gestão operacional, Cenários, estratégias e condições de 
operacionalizar ações de defesa e proteção social.

● Integrar conceitualmente o Centro com as distintas Instituições, Órgãos e Agências 
estruturantes. 

● Produzir um ambiente catalizador de excelência em gestão de serviços integrados no 
ambiente multi-institucional e de conceito de comando e controle, constituindo-se referência nacional 
em gerenciamento de respostas as demandas municipais.

● Definir o cenário do CCC avaliando a conformidade operacional do Centro as normativas 
existentes na Prefeitura, observando os níveis de maturidade dos processos, ações e interpelações 
institucionais definidos.

● Confeccionar o mapeamento e a modelagem de processos, visando à concepção e 
implantação de um modelo institucional e funcional de gestão, estruturando os processos da Sala 
de Operações do Centro.

● Confeccionar a modelagem dos processos, visando à concepção e implantação de um 
modelo interagências interinstitucionais com foco na gestão dos processos que possuam interre-
laçõesenvolvendo múltiplas instituições governamentais, secretarias municipais e concessionárias.

● Conceituar através de mapeamento os Riscos dos diversos ambientes, processos e 
cenários do Centro, disponibilizando umplano de Continuidade.

● Estabelecer um programa de desenvolvimento de competências, qualificação e retenção 
de talentos para a formação de uma equipe de alto desempenho para o Centro.

● Gestão e alocação de recursos humanos, logísticos e tecnológicos necessários para 
operacionalização do Centro e para a execução dos planejamentos dos níveis estratégico, tático 
e operacional de forma satisfatória.

AUnidadeExecutoradoProgramaJoãoPessoaSustentável(UEP)convidaempresasdeconsultoria 
elegíveis para apresentar sua manifestação de interesse em prestar os serviços acimacitados.
Asempresasinteressadasdeverãofornecerinformaçõesqueindiquemquesãoqualificadas e possuem 
experiência para executar os serviços, em língua portuguesa do Brasil(mediante aapresentação 
doportfóliopormeiode folhetos,brochuras, devendoconstar a descrição de serviços similares reali-
zados, experiência em condições semelhantes, disponibilidade de profissionais da equipe técnica 
com conhecimentos necessários).

A lista curta poderá estar composta inteiramente por firmas consultorias nacionais.
As empresas consultoras serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos 

nasPolíticas paraSeleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento GN 2350-15, e está aberta a todas as empresas elegíveis, conforme defini-
donestaspolíticase nos seguintescritérios:

● Possuir acervo composto por Certificado de Acervo Técnico - CAT, ART, RRT ou docu-
mentos afins para os profissionais vinculados aos Conselhos Regionais, ou Atestado de capacidade 
Técnica, Contratos, Declarações e/ou outros documentos comprobatório expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em favor daempresaproponente,cujoteorcomprovequeames
maexecutouserviços comcaracterísticascondizentes aos demandados noObjetodestalicitação(Ela
boração da Normatização do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) de João Pessoa);

● Possuir equipe técnica de caráter multidisciplinar, compostaporseis (6) profissionais 
comprovadamente habilitados para atuar nas seguintes áreas:

− Coordenador Geral: Profissional Sênior – dez (10)anos de experiência comprovada, 
em consultoria nas áreas de coordenação e gestão de projetos multidisciplinares, com formação 
acadêmica compatível com a função a ser desempenhada.

− Especialista em Elaboração de Projeto Conceitual ou Implementação de Centro: Pro-
fissional Pleno – cinco (5) anos de experiência comprovada  em elaboração de projeto conceitual 
ou Implementação de Centros, podendo ser de: Comando e Controle, Gestão de Emergência ou 
Controle Operacional, com formação acadêmica compatível com a função a ser desempenhada.

− Especialista em Planejamento Estratégico: Profissional Pleno – cinco (5) anos de expe-
riência comprovada  em consultoria na área de elaboração de Planejamento Estratégico, adquiridos 
em trabalhos similares a sua atuação, com formação acadêmica compatível com a função a ser 
desempenhada.

− Especialista em Mapeamento de Processos: Profissional Pleno – cinco (5) anos de expe-
riência comprovadaem consultoria na área em Mapeamento de Processos, adquiridos em trabalhos 
similares a sua atuação, com formação acadêmica compatível com a função a ser desempenhada.

− Especialista em Análise de Riscos: Profissional Pleno – cinco (5) anos de experiência 
comprovada em consultoria de Análise de Risco, com formação acadêmica compatível com a função 
a ser desempenhada.

− Especialista em Análise de Sistema: Profissional Pleno – cinco (5) anos de experiência 
comprovada em Análise de Requisitos ou de Sistemascom formação acadêmica compatível com 
a função a ser desempenhada.

Oorçamentoestimativo paraestesserviçosimportaemR$ 2.672.152,49(dois milhões, seiscentos 
e setenta e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de uma joint venture/Consórcio 
para melhorar suas qualificações.Paraefeitodaformaçãodalistacurta,a nacionalidade de uma empresa 
é a do país em que está legalmente constituída ou incorporadae, no caso de joint venture, será 
considerada a nacionalidade da empresa designada comorepresentante.

A empresa consultora será selecionada de acordo com seleção baseada na qualidade e no 
custo(SBQC)definido nas Políticas do BID.

O Termo de Referência – TDR Preliminar para a referida contratação está disponível paraconsulta 
dos interessados no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no link:https://trans-
parencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5713.Maioresinformaçõespodemserobtidasatravés 
do email abaixo indicado.

As Manifestações de interesse deverão ser entregues por correio eletrônico/e-mail até dia 
03/12/2021 as 23:59 hrs.

UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
Em atenção ao Coordenador Geral do Programa Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Rua Empresário Clóvis Rolim, n° 2051, Bairro dos Ipês, Salas 2301B a 2306B do Duo Corporate 

Towers, João Pessoa-PB, CEP: 58.034-030.
E-mail:celuep@joaopessoa.pb.gov.br

ANTÔNIO DE FÁTIMA ELIZEU DE MEDEIROS
Coordenador Geral da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável

Prefeitura Municipal de João Pessoa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
CHAVE CGM: RAP4-L1AT-3HUV-0PUU
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09021/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/052712
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 898045
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de KIT PROFESSOR, composto de 

fone de ouvido tipo Headphone, Planner e Caneta Laser, em atendimento as necessidades dos 
docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de João 
Pessoa- SEDEC.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como nos Decretos 
Municipais nº. 7.884/2013 e nº 9.280/2019e Art. 4º, inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, ACOLHO o 
Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CSL/SEDEC e HOMOLOGO o Pregão acima identificado, 
em favor da empresa QUALITY ATACADO EIREILI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº15.724.019/0001-
-58,a qual foi vencedora dos:

ITEM 01 (FONE DE OUVIDO), com valor unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), perfa-
zendo o valor total de R$152.235,00 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais); 
ITEM 02 (FONE DE OUVIDO), com valor unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), perfazendo 
o valor total de R$37.980,00 (trinta e sete mil, novecentos e oitenta reais).O valor total dos itens é 
de R$ 190.215,00 (cento e noventa mil e duzentos e quinze reais).

O valor global dos itens é de R$ 190.215,00 (cento e noventa mil e duzentos e quinze reais).A 
Pregoeira informa que os itens 3,4,5 e 6 foram considerados fracassados.Em consequência, fica 
convocado o proponente para a assinatura da Ata de Registro de Preço, sob pena de decair o direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 08 de novembro de 2021.
Maria América Assis de Castro 

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.029/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080984
CHAVE CGM: KRO0-QVRR-S6WK-ZZ5Q
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 que fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.029/2021, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios a 
ser realizada no dia 14 de dezembro de 2021, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como 
objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços de 
Drenagem, Pavimentação em Paralelepípedos, Capeamento e Recapeamento Asfáltico (CBUQ) 
em 37 Ruas / Avenidas, nos Bairros: Bairro das Indústrias, Mangabeira, Portal do Sol, Brisamar, 
Funcionários, Costa e Silva, Tambauzinho, Centro, João Paulo II, Bancários, Altiplano, Jardim 
Cidade Universitária, Jardim São Paulo, Bessa e Miramar em João Pessoa – LOTE 05. A cópia do 
Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir de quinta-feira 
dia 11/11/2021, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Qualquer informação será prestada na Sala da 
Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 
721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h às 16h, Fone 
(83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com. 

João Pessoa, 11 de novembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09042/2021
CHAVE CGM: HW62-3R0O-GJCZ-QFZK
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09023/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/042395
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 891567
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material elétrico para a manutenção dos 

prédios administrativos e as unidades da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa
A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 

lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº09023/2021, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

RAZÃO 
SOCIAL

EREMASTER DISTRIBUI-
DORA DE FERRAGENS E 
FERRAMENTAS

CNPJ 37.278.673/0001-18

ENDEREÇO Rua Jorge da Silva, n° 38

CEP 99709-369

TELEFONE (54) 3712-5442

CIDADE/
ESTADO Erechim/RS

E-MAIL vendas.eremaster@gmail.
com

R E P R E -
SENTANTE 
LEGAL

GecianoAntonioJaguseski

RG: 
7101790728

CPF: 
023.361.080-
46

ITEM UNID. PRODUTO /
DISCRIMINAÇÃO MARCA QUANT. VL.

UNIT.
VL.
TOTAL

20 Rolo

Cabo elétrico fle-
xível, tensão iso-
lamento: 0,6,1 kv, 
normas técnicas: 
nbr13248, cor da 
cobertura: preta, 
seção nominal: 50 
mm2, material do 
condutor:  cobre, 
material isolamen-
to: pvc - cloreto de 
polivinila, classe en-
cordoamento: 5

URANO 10

R$
5.043,27 
(cinco mil, 
quarenta 
e três re-
ais e vin-
te e sete 
centavos)

R$
50.432,70 
(cinquenta 
mi l ,  qua-
t rocentos 
e tr inta e 
dois reais 
e setenta 
centavos)

21 Metro

Cabo elétrico fle-
xível, tensão iso-
lamento: 0,6,1 kv, 
normas técnicas: 
nbr13248, cor da 
cobertura: preta, 
seção nominal: 70 
mm2, material do 
condutor:  cobre, 
material isolamen-
to: pvc - cloreto de 
polivinila, classe en-
cordoamento: 5

URANO 1000

R$ 66,86 
(sessen-
ta e seis 
r e a i s  e 
oitenta e 
seis cen-
tavos)

R$
66.860,00
(sessenta 
e seis mil, 
oitocentos 
e sessenta 
reais)

27 Metro

Cabo elétrico flexí-
vel, temperatura: 90 
°c, tensão isolamen-
to: 1 kv, aplicação: 
manutenção elétri-
ca, cor da cobertura: 
azul, seção nominal: 
25 mm2, material 
do condutor: cobre, 
material cobertura: 
pvcanti-chama

URANO 1000

R$ 24,81
(v in te  e 
q u a t r o 
reais e oi-
tenta e um 
centavos)

R$
24.810,00 
( v i n t e  e 
quatro mil, 
oitocentos 
e dez reais)

28 Metro

Cabo elétrico fle-
xível, tensão iso-
lamento: 0,6,1 kv, 
normas técnicas: 
nbr13248, cor da 
cobertura: preta, 
seção nominal: 35 
mm2, material do 
condutor:  cobre, 
material isolamen-
to: pvc - cloreto de 
polivinila, classe en-
cordoamento: 5

URANO 1000

R$ 31,32 
( t r in ta e 
um reais 
e trinta e 
dois cen-
tavos)

R$
31.320,00 
(trinta e um 
mil, trezen-
tos e vinte 
reais)

30 Metro

Cabo elétr ico nú 
cobre, classe en-
cordoamento: 2a, 
têmpera condutor: 
duro, normas téc-
nicas: nbr 5410 nbr 
6524, apl icação: 
aérea e sistema de 
aterramento, seção 
nominal: 25 mm2

URANO 200
R$ 50,00 
(cinquen-
ta reais)

R$
10.000,00 
( d e z  m i l 
reais)

32 Metro Cabo cobre núrigido 
de 10 mm2 URANO 500

R$ 11,01 
(onze re-
ais e um 
centavo)

R$
5 . 5 0 5 , 0 0 
(cinco mil, 
quinhentos 
e cinco re-
ais)

Valor total: R$ 188.927,70 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e 
setenta centavos).

João Pessoa, 09 de novembro de 2021.
Maria América de Assis Castro

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO Nº.13.481/2021 /2019

CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.012/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 10.013/2021 8ETM-ZGMF-VI0A-HC8T

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT) PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E MUNICÍPIOS PACTUADOS

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Presidente da Comissão Setorial 
de Licitação, Sandro Valério Santana Guimarães, nomeado pela Portaria do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, o Chamamento Público com 
intuito de credenciar entidades para atender o objeto em referência. As entidades interessadas pode-
rão apresentar todas as documentações e propostas DE FORMA IMEDIATA, na sala da Comissão 
de Licitação da SMS, localizado na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa – PB ou pelo e-mail: 
cel.smsjp@gmail.com. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis 
à espécie. Fonte de recursos prevista para o exercício financeiro de 2021: TABELA ORDINÁRIOS/
SUS. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na 
sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO de 08h:00 às 12h:00 e de 13h:00 às 17h:00, 
no Fone: (83) 3214-7937, no site https://transparenica.joãopessoa.pb.gov.br/#licitacoes, ou pelo 
e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 11 de novembro de 2021.
Sandro Valério Santana Gumarães

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPMJP

EXTRATO DE III TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 029/2018

Contratante: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa/PB – IPMJP, CNPJ: 
40.955.403/0001-09 Contratado: ECO PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 
24.294.897/0001-71 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços 
de locação de impressora. Fundamento Legal: art. 57 da Lei 8.666/93. Vigorando de 30 de novembro 
de 2021 a 30 de novembro de 2022

João pessoa, 11 de novembro de 2021.
CAROLINE FERREIRA AGRA

Superintendente IPMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.041/2021/SEINFRA
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.027/2021/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Castro e Rocha Ltda - CNPJ 07.308.813/0001-92
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço para o Fornecimento 

de Materiais, Execução, Manutenção e Retirada da Iluminação Natalina em Diversos Bairros da 
Cidade de João Pessoa – PB para o Natal 2021.

VALOR TOTAL: R$ 688.949,89 (seiscentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e nove 
reais e oitenta e nove centavos). 

Classificação Funcional: 08.108.15.451.5365.081290 – INV – IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO 
DE OBRAS ESPECIAIS – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Natureza da despesa: 3.3.90.39 – RECURSOS ORDINÁRIOS
Fonte de Recursos: 1001 - ORDINÁRIOS
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Allan Emmanuel Ferreira da Rocha /

Castro e Rocha Ltda.
DATA DA ASSINATURA: 09/11/2021 

João Pessoa, 09 de novembro de 2021. 
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
A Comissão Permanente de Licitação comunica que no Aviso de Licitação - Tomada de Preços 

nº 00006/2021, onde se lê: “08:00 horas”; leia-se: “09:00 horas”. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - 
Juazeirinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3382–1234. 
E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 11 de Novembro de 2021
IZAEL DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, 178 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 29 
de Novembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Implantação de sistemas de 
PEC e fornecimento de equipamentos. 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 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: juazeirinholicita@gmail.
com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 11 de Novembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 29 de 
Novembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação 
de retroescavadeiras. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 11 de Novembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, 178 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas 
do dia 02 de Dezembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de testes rápidos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: juazeirinholicita@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 11 de Novembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, 178 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas 
do dia 02 de Dezembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de testes rápidos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: juazeirinholicita@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 11 de Novembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS, DO TIPO, CARROS DE PASSEIO, 
VANS, MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES E ETC, PERTENCENTES À FROTA DESTA MU-
NICIPALIDADE, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo 
para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT 
Nº 00106/2021 - Auto Car Comercio de Pecas e Servicos Automotivos Ltda - CNPJ: 14.232.777/0001-
96 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 31.400,00. CT Nº 00107/2021 - Granpecas - Comercio e Distribuicao 
de Pecas, Retifica e Ser - CNPJ: 04.906.156/0001-97 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 33.337,50. CT 
Nº 00108/2021 - Ideal Pneus Pecas e Servicos Ltda - ME - CNPJ: 17.711.924/0001-07 - 1º Aditivo 
- acréscimo de R$ 32.850,00. ASSINATURA: 10.11.21.

FÁBIO RAMALHO DA SILVA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MA-

TERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA SECA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00016/2021. ADITAMENTO: 
Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Lagoa Seca e: CT Nº 01115/2021 - Andreza Araujo Souza - CNPJ: 17.597.525/0001-59 - 1º 
Aditivo - acréscimo de R$ 73.866,50. ASSINATURA: 09.11.21.

FÁBIO RAMALHO DA SILVA
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA 
DESTA MUNICIPALIDADE, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 
PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2021. ADITAMENTO: Ajuste no 
quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca e: CT Nº 00097/2021 - Auto Car Comercio de Pecas e Servicos Automotivos Ltda - CNPJ: 
14.232.777/0001-96 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 24.600,00. CT Nº 00098/2021 - Granpecas - Co-
mercio e Distribuicao de Pecas, Retifica e Ser - CNPJ: 04.906.156/0001-97 - 1º Aditivo - acréscimo 
de R$ 18.000,00. ASSINATURA: 10.11.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021
A Prefeitura Municipal de Matinhas, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessa-

dos, o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 
003/2021, que tem por objeto a REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
DO MUNICÍPIO DE MATINHAS - PB, como segue: EMPRESAS INABILITADAS: GMF CONS-
TRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 15.364.149/0001-27  por não atender aos 
seguintes itens do Edital: 6.1.3.1 e 6.1.4.1, 6.1.4.2. EMPRESAS HABILITADAS: TORRES CONS-
TRUÇÕES LTDA (14.313.165/0001-28) e MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA (18.127.470/0001-86). Caso não haja manifestação de recursos, fica marcada a sessão de 
abertura das propostas de preços para o dia 24 de novembro de 2021, as 15h00 min (horário local) 
ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na referida 
data, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Matinhas, à Avenida Antônio 
Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB informações através do E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Outras 
informações pelo Telefone (83) 36371001.

Matinhas, 11 de novembro de 2021
Gleryston Maxwell Marques De Farias,

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó 
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó, através de sua Comissão de Licitação, torna público a inter-

posição de recurso administrativo por parte da empresa JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI 
– CNPJ nº 34.955.075/0001-48 contra a decisão da comissão de licitação que desclassificou a sua 
proposta de preços. Os demais licitantes, querendo, apresentem impugnação no prazo de até 5 
dias úteis, nos termos da lei 8.666/93.   

Piancó -PB, 11 de Novembro de 2021.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA

PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2021.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR  OBRA  CIVIL  
PÚBLICA  NA  REVITALIZAÇÃO   E REURBANIZAÇÃO DA ORLA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 
DE PITIMBU.

A Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB torna público, e convoca através da Comissão Permanente 
de Licitação os interessados que, a reunião para abertura e julgamento das Propostas de Preços da 
licitação TP: 002/2021 ocorrerá no dia 18/11/2021 as 8:00hs;  (horário local). na sala da CPL, locali-
zado na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/
PB. Maiores informações na sala da CPL, no horário de expediente normal de 08:00hs as 12:00hs.

Pitimbu-PB, 11 de Novembro de 2021
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de sistema de abas-

tecimento de água em áreas rurais e comunidades tradicionais no Município de Poço de José de 
Moura/PB. Data e Local, às 09:00 horas do dia 30/11/2021, na sala de Reuniões da CPL na Escola 
Municipal Francisco Cassiano Sobrinho, Rua Alexandre Amador, n° 251, Centro – Poço de José 
De Moura – PB.

Poço José de Moura/PB, 11 de novembro de 2021.
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021
OBJETO: Contratação de serviços de assessoria e consultoria especializados em recuperação 

de créditos tributários previdenciários, para levantamento e auditoria de incidências tributárias pre-
videnciárias, por meio de análise, recriação dos arquivos e retificação das GFIP’s (comprovantes de 
declaração das contribuições a recolher à previdência social e a outras entidades e fundos por FPAS 
empresa), com o fulcro de recuperar créditos tributários previdenciários, na forma de compensação 
e/ou restituição, junto à Secretaria de Finanças do Município de Poço de José de Moura-PB. Data 
e Local, às 10:30 horas do dia 30/11/2021, na sala de Reuniões da CPL na Escola Municipal Fran-
cisco Cassiano Sobrinho, Rua Alexandre Amador, n° 251, Centro – Poço de José De Moura – PB.

Poço José de Moura/PB, 11 de novembro de 2021.
 TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

nida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME – 
CT 1074308–88/2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 11 de Novembro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00026/2021, em virtude da 

não circulação do aviso na Imprensa Oficial, para o dia 30 de Novembro de 2021 às 09:00 horas, 
no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 11 de Novembro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Santa Cecília, 214 - Centro - Santa Cecília - PB, às 09:30 horas do dia 03 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
ramo de engenharia para a prestação de serviços de construção de uma CRECHE TIPO II – PROIN-
FÂNCIA, no Município de Santa Cecília/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: licitacaoscpb@gmail.com. 

Santa Cecília - PB, 10 de Novembro de 2021
MARIA LUCRÉCIA FREITAS SOARES

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00016/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00016/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA AGRIPINO PEREIRA 
DE SOUSA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: R F A CONS-
TRUCOES, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS - R$ 31.956,20.

Santa Helena - PB, 03 de Novembro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para conhe-

cimento dos interessados, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021, que tem como 
objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos automotor, tipo pick-up, zero quilômetro, ano/modelo 2021 
ou versão mais atualizada, para atender as necessidades das Secretarias de Saúde e Educação 
do Município de Santa Luzia/PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais das 
contratações: - COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA, CNPJ: 34.037.756/0001-27, Item(s): 
1 - Valor: R$ 205.900,00. 

Santa Luzia - PB, 11 de novembro de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial´

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - COMERCIO DE VEICU-
LOS SANTANA LTDA, CNPJ: 34.037.756/0001-27, Item(s): 1 - Valor: R$ 205.900,00.

Santa Luzia - PB, 11 de novembro de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00009/2021
PROCESSO: 00066/2021 
OBJETO: Aquisição de Baú Carga Geral Novo para caminhão pertencente ao Município de Santa 

Luzia/PB, conforme Termo de Referência.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADO(S): RODOPARAIBA, INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPLEMENTOS 

RODOVIARIOS LTDA, CNPJ n° 03.036.659/0001-96 - End. Av. Deputado Raimundo Asfora, nº 1875, 
Bairro Velame - Campina Grande/PB - CEP nº 58.420-000.

FUNDAMENTO: Art. 24, Inciso V, da lei 8.666/93 e alterações posteriores.
VALOR GLOBAL: R$ 32.550,00 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais).
DATA DA RATIFICAÇÃO: 10 de novembro de 2021.
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

Santa Luzia - PB, 10 de novembro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 00145/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00009/2021
OBJETO: Aquisição de Baú Carga Geral Novo para caminhão pertencente ao Município de Santa 

Luzia/PB, conforme Termo de Referência.
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 

09.090.689/0001-67.
CONTRATADO(S): RODOPARAIBA, INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPLEMENTOS 

RODOVIARIOS LTDA, CNPJ n° 03.036.659/0001-96, End. Av. Deputado Raimundo Asfora, nº 1875, 
Bairro Velame - Campina Grande/PB - CEP nº 58.420-000.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 11/11/2021 a 31/12/2021.
VALOR GLOBAL: R$ 32.550,00 (trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais).

Santa Luzia-PB, 11 de novembro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA AGRIPINO PEREIRA 
DE SOUSA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00016/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Santa Helena: 1025 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENS. 
FUNDAMENTAL 3390.39 99 OUTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4490.51 
99 OBRAS E INTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00068/2021 - 03.11.21 - R F A 
CONSTRUCOES, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS - R$ 31.956,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
PREGÃO PREENCIAL Nº 0020/2021

RESULTADO DE JULGAMENTO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, torna – se público o 

resultado do julgamento do processo licitatório em epigrafe:  
    A empresa CAIO CESAR AZEVEDO LUDGEIO - ME, CNPJ: 21.969.026/0001-12, habilitada 

com restrição no Procedimento licitatório em epígrafe, que tem como objeto Prestação de serviços 
de horas máquina Retroescavadeira com operador, destinada ás atividades da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento do município de São Bentinho – PB, declarada vencedora com 
valor global de R$ 52.920,00 (Cinquenta e Dois Mil Novecentos e Vinte Reais), conforme análises 
das propostas apresentadas. A referida empresa fica convocada a apresentar Certidão Negativa 
Municipal ou Certidão Positiva com Efeito Negativo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme 
determina o Art. 43, § 1º da LC 123/2006.

São Bentinho – PB, 11 de novembro de 2021.
Monica Pereira dos Santos

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 008/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0116/2021
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para 

Recapeamento Asfáltico no Centro do Município de são Jose da Lagoa Tapada-PB, conforme termo 
de referência Anexo I do edital e contrato de repasse nº. CONTRATO CR 1073059-85

Reunião as 09hs:00min do dia 30 de novembro de 2021. 
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, 

Nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB. De segunda a sexta de, 07:30 as 11:30 hs, site 
do http: http://saojoselt.pb.gov.br/acessoainformacao/licitacoes,http://www.tce.pb.gov.br,Email.
licitacao@saojoselt.pb.gov.br

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, 11 DE NOVEMBRO DE 2021
JOAO JUCELIO SILVA DO VALE

Presidente da CPL/PMSJLT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
ramo para executar serviços de internet permanente. 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 2.051/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 05 de Outubro de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Novembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Conratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de sinalização. 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 2.051/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário 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. 

Sapé - PB, 27 de Outubro de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00087/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Novembro  de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DIVERSOS A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOLANEA - PB Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00  as 12:00 horas dias 
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 11 de Novembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE RESULTADO DA FASE DE LANCES

PREGAO PRESENCIAL N 30/2021
Torna-se público que,
Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais:
NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - Valor: R$ 25.663,30;
PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 - Valor: R$ 17.787,00;
RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - Valor: R$ 33.574,20;
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - Valor: R$ 14.690,52..
Telefone: no site
Email: no site

TACIMA- PB, 11 - 11 - 2021.
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

PREGOEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.166/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 018/2021  
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, às 08:30 horas do 
dia 26 de novembro de 2021, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço 
por item, para: Aquisição de forma parcelada de ar-condicionado para atender as necessidades 
da Secretaria de Educação do município de Vista Serrana/PB, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 
de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, 
a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, 
pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: vistaserranacpl@gmail.com, O Edital e seus anexos 
estão disponibilizados, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.portaldecompraspublicas , 
www.tce.gov.pb.br.

Vista Serrana - PB, 11 de novembro de 2021
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial/PMVS

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020
PROCESSO Nº  22.000.232244.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, destinado à SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SEECT), conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 26/11/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRAS.GOV.BR) - UASG Nº 

925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRAS.GOV.BR: 900362020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA 
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 2ª 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: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº  20-00378-3
João Pessoa, 11 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 095/2020
PROCESSO Nº 19.000.025064.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, 
destinado a SEG, SEJEL/FAEL, SESDS, SUPLAN, HPMGER, FUNESC, SES/HEMOCENTRO, 
CHCF, SER, SES, CSCA E CPAM, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 29/11/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras - 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, da Lei nº 14.217, de 2021,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: 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 21-02108-8
João Pessoa, 11 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 – 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2021
PROCESSO Nº 27.000.002420.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, DESTINADOS AS CASAS LARES REGIONAIS, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPO-
RANGA, SÃO BENTO E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, destinado à  SECRETARIA DE ESTADO 
DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH , conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 26/11/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
NÚMERO DA LICITAÇÃO NO COMPRAS.GOV.BR: 901362021 - 2ª CHAMADA
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, considerando que a primeira chamada foi fracas-
sada, 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 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 naAv. 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 21-01987-3
João Pessoa, 11 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 210/2021
PROCESSO Nº 19.000.012537.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA 
NOBREAKS E GRUPOS GERADORES, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - 
SEFAZ, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 26/11/2021 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: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02150-8
João Pessoa, 11 de novembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONVITE  Nº 05/2021
Registro CGE Nº 21-02191-3 22/11/2021 10:00

Obra referente à Manutenção da Marquise 
Metálica, Caixa D’Água e Pavimentação do 
Terminal de Embarque de Passageiros da 
Rodoviária de Patos
Valor estimado da obra: R$ 269.635,69
Prazo de execução: 90 (noventa) dias 
corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 11 de novembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SOUSA(PB).
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO -
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Sousa (PB), inscrito no CNPJ 

sob o no 08.537.904/0001-62, registro sindical no 006.221.01846-5, com sede àRua Coronel José 
Vicente, Nº 22, Sala 102, 1º andar,Bairro Centro – CEP 58.800-005, na Cidade de Sousa, Estado 
da Paraíba, neste ato representado por seu Presidenteinfra-assinado, Senhor JOSÉLIO RAMOS, 
brasileiro, casado, bancário, portador do RG 169797-SSP-PB, CPF 027.059.824-34,Residente e 
domiciliado à Rua Genésio Gambarra, nº 14, 1º Andar, Bairro Alto Capanema, CEP 58.807-650, na 
Cidade de Sousa, Estado da Paraíba, em atendimento ao que preceitua o Estatuto Social desta 
entidade classista, bem como as Portarias nº 326/13 do MTE, de 11/03/2013 e a nº 17.593, de 
24/07/2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, CONVOCA 
toda a categoria profissional dos empregados em estabelecimentos bancários, funcionários de 
bancos públicos e privadosda Base Territorial deste sindicato, filiados e não filiados, composta pelo 
Município de Sousa, no Estado da Paraíba,para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA a ser realizada em caráter Itinerante em virtude das 
medidas de Isolamento Social no combate a COVID-19,com início às 08h00 e término às 18h00 do 
dia 15/12/2021. Será observado o quórum de 2/3 para a Primeira Convocação e para a Segunda 
Convocaçãoqualquer número de votantes. A Assembleia terá início as 08h00 do dia 15/12/2021 na 
Sede Social desta entidade e em seguida percorrerá todas as agências bancárias da Base Territorial 
do Sindicato acima mencionada e será encerrada as 18h00 do dia 15/12/2021. Ordem do dia:1.
LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA REFORMA ESTATUTÁRIA; 2. APROVAÇÃO 
DO MANDATO SINDICAL PARA 04 ANOS PARA ADEQUAÇÃO AO ACT CLÁUSULAS SINDICAIS; 
3.OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS.Sousa(PB),08 de dezembro de 2021.JOSÉLIO RAMOS – 
Presidente SEEB-Sousa - CPF: 027.059.824-34.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JOCA CLAUDI-
NO – SINSEMJOCA, CNPJ nº 11.666.459/0001-45. A Presidente do SINSEMJOCA, baseada no Art. 
20, § 1º, do Estatuto, referente ao mandato da Diretoria para o quadriênio 2023/2026, atendendo, 
também, ao que consta nos Artigos 21, 22 e 24,  vem convocar todos os servidores municipais filiados 
ao SINSEMJOCA, e aptos para votarem e serem votados, de acordo com o Estatuto supracitado, para 
participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária-AGE, nos termos do Art. 9º e seus parágrafos, 
e o Art. 10, alínea “a”, para deliberação na escolha da Comissão Eleitoral para gerir as ELEIÇÕES 
GERAIS, como também deliberação acerca da proposta de calendário eleitoral, para tanto, fazendo 
saber o seguinte, e nos termos estatutários: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-AGE para 
escolha da Comissão Eleitoral; Data: 16 de novembro de 2021; Local: Sede do sindicato, na Rua José 
Ezequiel Duarte, s/n – Centro, Joca Claudino / PB - CEP: 58928-000; Horário: 09h00 em primeira 
convocação com no mínimo 2/3 (dois terços) do número total de associados, e/ou 01 (uma) hora 
após, em 2ª convocação, com qualquer número de associados presentes (Art. 9º, § 2º); ELEIÇÃO 
DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL e respectivos suplentes, conforme Artigo 12 
Data da Eleição: 17 de dezembro de 2021; Local: Sede do sindicato, na Rua José Ezequiel Duarte, 
s/n – Centro, Joca Claudino / PB - CEP: 58928-000; Horário da eleição: Das 08h00min às 16h00min; 
Prazo para Registro de chapas: 07 (sete) dias corridos, a partir da deliberação pelos filiados na 
AGE mencionada acima, atendendo o que preceitua o Artigo 22, com a publicação deste Edital; 
Horário de funcionamento da Sec. do Sindicato: 08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira; 
Havendo somente uma chapa registrada para as eleições, poderá a AGE, em última convocação, 
ser realizada 2 (duas) horas após a primeira convocação, desde que do edital respectivo conste 
essa advertência, podendo ser eleita a chapa única por aclamação ou votação secreta, com qualquer 
número de filiados aptos presentes. (Art. 26, parágrafo único); Data de posse da Diretoria eleita para 
o quadriênio 2023/2026: 17 de dezembro de 2021, às 16h00min, ou final de apuração, caso tenha 
mais de uma chapa concorrendo, e às 12h00min, caso tenha sido registrada apenas uma chapa. 
Início de mandato: dia 11 de janeiro de 2022. - Joca Claudino/PB, 08 de novembro de 2021. MARIA 
DOS REMÉDIOS MARTINS DE OLIVEIRA - CPF 537.317.514-53 - Presidente SINSEMJOCA.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO – SINDMAR 
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - O Presidente do 
SINDMAR, CNPJ nº 10.859.689/0001-68, e subscritor deste edital, Genildo Avelar Cardoso, CPF 
027.288.154-61, residente na Aldeia Carneira, 08 - Zona Rural, CEP: 58.294-000 - Marcação/
PB, convoca todos os servidores públicos municipais ativos e inativos da Prefeitura, Câmara e 
autarquias públicas municipais de Marcação/PB, para participarem da Assembleia Geral Extraor-
dinária de acordo com as seguintes especificações: DATA: 10/12/2021 às 09h00min em primeira 
convocação com todos os servidores, e às 10h00min em segunda convocação com qualquer 
número de servidores presentes. LOCAL: Sede do sindicato. ENDEREÇO: Av. João Ferreira dos 
Santos, s/n – Centro - Marcação / PB – CEP 58.294-000 - PAUTA: 1 – Ratificação de Fundação do 
SINDMAR; 2 – Modificação e Aprovação do Estatuto; 3 – Ratificação da última Eleição e posse da 
Diretoria e Conselho Fiscal; 4 – Outros pontos. Marcação/PB, 08 de novembro de 2021. Genildo 
Avelar Cardoso – Presidente/subscritor.

ALLIANCE JOAO PESSOA 22 CONSTRUCOES SPE LTDA– CNPJ N° 31.238.406/0001-30, torna 
público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente,a Licença Previada Construção 
de um Residencial, situado na Avenida Hilton Souto Maior, S/N, Portal do Sol, João Pessoa - PB.

ALLIANCE JOAO PESSOA 12 CONSTRUCOES SPE LTDA– CNPJ N° 23.113.325/0001-86, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura,a Licença 
de Operaçãodo Residencial La Mar, situado Avenida Mar Adriático, Sn, Intermares , Cabedelo.

ALLIANCE JOAO PESSOA 21 CONSTRUCOES SPE LTDA– CNPJ N°31.238.800/0001-79, torna 
público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente,a Licença de Instalaçãoda Cons-
trução de um Residencial, situado na Avenida Cabo Branco, S/N, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

ALLIANCE JOAO PESSOA 18 CONSTRUCOES SPE LTDA– CNPJ N°30.507.087/0001-59, torna 
público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente,a Licença Previada Construção de um 
Residencial, situado na Rua Adalgisa Camelo, S/N, Lote 0332, Ponta do Seixas, João Pessoa – PB.

ALLIANCE JOAO PESSOA 19 CONSTRUCOES SPE LTDA– CNPJ N° 30.507.047/0001-07, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura,a Licença de 
Instalação da Construção de um Residencial, situado na Rua Beira Mar (ponta de campina), s/n, 
Ponta de Campina,CEP 58310-000, Bela vista II, LTO Quadra GB01 Lote LN02.

ROSEANE DORE SOARES, CPF: 142.075.674-53, VEM POR MEIO DESTA, TORNAR PÚBLICO 
QUE REQUEREU DA SEMAPA (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA) 
A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE Nº2020/0000222 PARA CONSTRUÇÃO DE 
UM RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, LOCALIZADO NA AV. LITORÂNEA, LOTE 29-A, QD. E, CON-
DOMÍNIO VILLAS PONTA DE CAMPINA, CABEDELO PB.

FARMÁCIA SÃO MATEUS LTDA - Torna público que recebeu da SEMAM –  Secretaria de Meio 
Ambiente a Licença de Operação nº 308/2021, para atividade principal comércio varej. de produtos 
farmacêuticos sem manipulação de fórmulas, situada na Rua Cel. Joca Velho, 190 – Alto do Mateus 
– João Pessoa/PB. CEP: 58090-220  

CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDAI – CNPJ 37.095.044/0002-33, torna público que recebeuda 
SESUMA - Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente a LICENÇA DE ALTERAÇÃO PARA 
IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA DE ASFALTO, PROCESSO Nº003/2021 localizada na cidade de 
Campina Grande.

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 12 de novembro de 2021 29
Publicidade



O diretor do Centro de Ensino Educa Nexus, sob CNPJ nº 33.176.748/0001– 07, situado na 
Av. Piauí, 75, Estados, no município de João Pessoa – PB, sob processo de credenciamento nº 
0004136-5/2020, parecer 031/2020, resolução 043 – 044/2020, CURSO TÉCNICO INTEGRADO 
AO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA E A 
DISTÂNCIA – EAD, torna público a relação parcial complementar de alunos concluintes.

Abraão Hermann Franz, Adailson Joaquim Pessoa, Adailton Dos Santos Santiago, Adair Lucas 
Zimmermann, Adeilson Pereira Da Rocha, Adelia Vasconcelos Dos Santos Oliveira, Adelio Zonin, 
Ademar Gonçalves Da Silva, Ademir De Souza, Adenil Faria, Adercio Ferreira Da Silva, Adilson De 
Luca, Adilson Jose Kuhn, Adriana Batista Da Silva Gomes, Adriana Cevada, Adriana Da Silva 
Freire Alexandre, Adriana Dos Santos Dantas, Adriana Leite Goulart, Adriana Ramalho Da Silva, 
Adriana Silva Dos Santos, Adriano Jose Dos Santos, Adriano Machado Ferraz, Adriano Reis Car-
doso, Adriano Silva Dos Santos, Adrivan Da Silva Ferreira, Agda Rosane Da Silva Sales, Agnaldo 
Souza Vilasboas, Aguinê Teixeira, Albert Pereira Venancio, Alberto Henrique Alves Fonseca, Ale-
jandro Jose NateraMarquez, Alessandra Da Silva, Alessandra Farias Moura, Alessandra Santos 
Lucena, Alessandra Zevedo Lima, Alessandro Da Silva Cavalcante, Alessandro Fonseca Do Nas-
cimento, Alesssandra Lopes De Rezende, Alex Alessanadro Maciel Moraes, Alex Genário Pereira 
Da Cruz, Alex Junior Menezes Barbosa, Alex Sandra Alves De Menezes, Alexandre Costa Buchmann, 
Alexandre Edson Dos Santos, Alexandre Israel Da Silva Castello Branco, Alexandre Pereira Rodri-
gues, Alexandre Reis Gobbi, Alexandre Rosa Cordeiro, Alexandro Albino De Oliveira, Alexandro 
Herbert, Alexsandra Cristina Dos Santos Oliveira, Alice Soriano Barros, Alicia Karla Soares Da 
Silva Barbosa, Aline Alessandra Maciel Moraes Santos, Aline De Souza Cunha Guimarães Fraga, 
Aline Juliana Da Silva, Aline Monique Dos Santos Sousa Valentim, Aline Patrícia Rodrigues Nunes 
Da Costa, Alison Jorge Guimarães Dos Santos, Alisson Fernandes Souza, Alisson Matheus Zonta, 
Alisson Meirelles Da Silva, Alisson Neves Ribeiro, Aloisio Lourenço De Oliveira, Alvaro Do Prado, 
Amanda Muratore, AmbrolinoAntonio De Pinho, Amelia Da Silva Pereira, Ana Alice Sara Da Silva 
Brito Guedes, Ana Aline Amorim Da Silva, Ana Beatriz Batista Carneiro, Ana Carolina Manoel, Ana 
Carolina Rocha, Ana Caroline Silva Rodrigues, Ana Cecilia Lafemina Muniz, Ana Clara Manoela 
Ventura Dos Santos, Ana Clara Valdevino Da Silva, Ana Claudia Dantas Da Silva, Ana Cristina De 
Moura, Ana Lúcia Farias Nunes, Ana Lucia Lopes Telli, Ana Luiza Souza De Oliveira, Ana Maria 
Santos Da Silva, Ana Paula Da Silva, Ana Paula De Jesus Piloto, Ana Paula De Oliveira Campos, 
Ana Paula Dos Santos, Ana Paula Fabricio Belchior, Ana Ruthiely Moreira Silva, Analice Campag-
noloBusatto, Anderson Camilo Da Silva Santos, Anderson Carlos Dos Santos, Anderson De Souza 
Araujo, Anderson Domingos Lopes, Anderson Menezes De Souza, Anderson Schwatz, André Da 
Costa Gomes, Andre De Jesus Da Silva, André Gomes De Santana, André Luís Marchesan, Andre 
Pinto Da Silva, Andrea Conceição Da Costa Vidal, Andrea Cristina De Souza Moura Zeferino, Andrea 
Silveira Ferreira, Andreia Aparecida Busto Vieira, Andrêina Lima Da Silva, Andressa Da Cruz De 
Freitas, Andressa Felicio De Araujo, Andrew Gomes De Freitas, Angela Aparecida De Campos 
Filgueira, Angela Arruda De Matos, Angélica Campos Pessoa, Angélica Cordeiro, Angelica Das 
Graças Morais, Angélica Moreira, Angelita Gomes Do Carmo Teixeira, Anna Carolina Alves Pereira, 
Anna Clara Nascimento De Oliveira Sena, Antonio Afonso Junior, Antonio Carlos Lucindo, Antonio 
Carlos Oliveira Da Silva, Antonio Carlos Quintino, Antonio Carlos Ruoso Limberger, Antonio Fran-
cisco Da Silva Bezerra, Antonio Jose Da Silva, Antonio Marcio Moura, Antônio Medeiros Da Paz, 
Antônio Ovando Da Silva, Antonio Rodrigues De Oliveira Neto, Aquila Edem Viana Almeida, Ariá-
dini Priscila Gissi Barreto, Arnaldo Rodrigues Filho, Arthur Charles Medeiros Saunders, Artur De 
Rocco, Assiria Camila Correia Pires, Átilla Santos Silva, Augusto Sergio Araujo, Aurilana Souza 
Bezerra, Aurino Alves Bastos Neto, Barbara Cardoso De Bona, Bárbara Dos Santos Osvald, Bár-
bara Magalhães Pessanha De Araújo, Beatriz Austregésilo De Athayde De Hollanda Morais, Beatriz 
Freitas Ferreira, Beatriz Rocha, Benedita Andrade Da Silva, Betânia Aparecida Detoni, Bianca 
Cristiane Pereira Da Rocha, Bianca De Lima Dos Santos, Bianca Viana Dos Santos, Bianca Victo-
ria Santana De Barros, Brenda De Lima Gazele, Breno Gomes De Oliveira Argolo, Bruna Cristina 
Ferreira De Oliveira, Bruna Lage Da Silva, Bruna Maria Da Silva, Bruno Barbosa Vargas, Bruno 
Cezar Da Silva Santos, Bruno Daniel Armani, Bruno Fernando Salustiano Guedes, Bruno Francis-
co Da Silva, Bruno Henrique Vieira Santos, Bruno Januário De Oliveira, Bruno Lopes Rosa, Bruno 
Pessoa Da Costa, Bruno Ricardo Silveira Da Silva, Bruno Rodolfo De Campos, Cacilda Vertuan-
Piovesana, Caio Julio Cavalcante Leonardi, Caio Leal Lopes De Souza, Calina Maria Dos Santos, 
Calismar José De Miranda Junior, Camila Aparecida De Jesus Cupertino, Camila Correia Dos 
Santos, Camila Da Silva Alves, Camila Lima Oliveira, Camila Moreno, Camila Silva Dos Santos, 
Camile Da Silva Barbosa, Carine Araujo Da Silva, Carla Melo Da Rocha, Carla Priscila De Souza 
Moreira Da Cruz, Carlos Abel Rocha Ferreira Leal, Carlos Alberto Barreto Dos Santos, Carlos Al-
berto De Oliveira Junior, Carlos Antonio Siqueira De Oliveira, Carlos Augusto Misson Junior, Carlos 
Eduardo Bonavita, Carlos Frederico Jesus Silva, Carlos Goncalves Da Silva, Carlos Leandro Al-
meida De Barros, Caroline Dias Andrade, Cassia Cristina De Souza, Cassiano Ribeiro, Catia Maria 
Da Cruz Silva, Célio Cunha Da Silva Filho, Celso Eduardo Ferreira, Celso Prestes Júnior, César Da 
Mota, Charles Silva Amaro, Christopher Borges De Oliveira, Cicero Odilon De Lira, Cicero Rocha 
Da Silva, Cintia Cristina Pereira Roberto, Clarice Ines Feldmann Bitsch, Claudeilson Conceição 
Silva, Claudemir Doniseti Revelo, Claudia Lucia Da Costa Maciel, Claudia Maria Moreira, Claudinéia 
De Lima Custódio, Claudio Lima Silva, Clea Dos Santos Santana, Cleane Da Silva Santos, Cleane 
Paulina De Sousa, Cleber Da Silva Corrêa, Cleber De Oliveira Gonçalves, Clecio Marcelino De 
Fraga Junior , CledjanyMyrella Ferraz De Alcantara, Cleide Perpetua Da Silva, Cleidiane Teixeira 
Fernandes Bento, Cleidson Luiz Soares De Carvalho, Clemilton Pereira Alves, Cleonice Cordeiro, 
Cleuci Sacramento Rodrigues, Cleusa Rodrigues De Souza Franco, Cleuza Dos Anjos Oliveira 
Souza, Clézia Caroline Rocha De Brito, Clovis Da Luz, Conceição Aparecida Franklin Linhares, 
Cristian Thiago Dos Santos Silva, Cristiane Heloise Santos Nascimento, Cristiane Kern Pilar Deichel, 
Cristiane Machado Neto, Cristiano Augusto De Souza Silva, Cristiano Dos Reis, Cristiano Gonçal-
ves Celestrini, Cristina Rodrigues Oliveira, Cristinaldo Candido Da Silva, Cristovam Roberto Simões 
Rabelo Neto, Daiane Cristina Valente Cardoso, Daniel Dos Santos Fernandes, Daniel Dos Santos 
Silva, Daniel Eugenio Fernandes, Daniel Lemes Guimarães, Daniel Ribeiro Santos, Daniel Silverio 
Da Silva, Daniel Sousa Medeiros, Daniele Ferraz Da Silva, Danieli Mello Nascimento, Danilo Edu-
ardo Torres, Danilo Jose Da Silva, Danilo Mendes De Oliveira, Danilo Vieira De Jesus, Danyell 
Braga Dias Filho, Dario Soares Dos Santos, Dauan De Camargo Figueira, Davi De Abreu Magalhães, 
Davi Guimarães Carneiro, David Dos Santos Maria, David Duvernot, David Luiz Silva, Davisson 
Rodrigues De Lima, Dayane Cristina Presotto Batista, Dayane Ferreira Da Silva, Dayane Santos 
Inácio E Silva, Dayanne Pereira Dos Santos, Debora Bastos De Olveira Silva, Deborah Cristina Dos 
Reis, DeinnerKeverson Souza Costa, Deise Gomes Mariano, Deivid Willian Nunes, Denilson Gon-
çalves Da Silva, Deolice De Souza, Deusimar Nunes Costa, Dhienirfan Darlan Souza, Dhiow Lucio 
Costa Souza, Dhouglas Ferreira Rodrigues, Diana Moreira Da Silva Brinati, Diego De Carvalho 
Silva, Diego Donizeti De Oliveira, Diego Emílio Ricardo, Diego Henrique Lopes, Diego Leandro 
Lima, Dieison Alan Lamb Mendonca, Diermeso Felipe Porto Umbelino, Diogo Medeiros Costa, 
Diones Ribeiro De Souza, Dirceu Britto Ribeiro, Dirceu Joaquim Ribeiro, Djair De Deus Junior, 
Donizete Abadio De Aguiar, Doohan Caroline Maciel De Souza, Douglas Cisterna, Douglas Dos 
Santos Silva, Douglas Leonardo Alves, Edcarla Da Silva, Edcarlos Prospero De Santana, Edelvan 
Farias Dos Santos, EdenesJanier Guimaraes, Ederson De Alencar, Edervane Silas Ribeiro, Edigar-
Glaucio De Souza, Edilane Vieira De Assis, Edilson Barbeito Alves Soares, Edilson Da Silva Calan-
drine, Edilson De Oliveira Da Silva, Edilson Dos Santos Sousa, Edimar Rodrigues Pereira, Edirley 
Fernandes De Carvalho, Edmar Antunes De Oliveira, Edmar Dos Santos, Edmar Jose Afonso Li-
chtenthaler, Edneia Aparecida Da Silva, Edson Alves Do Carmo, Edson Gomes Da Silva Junior, 
Eduardo Filpa Ferreira Pio, Eduardo Lopes Da Silva, Eduardo Sena Correa, Edvalda De Jesus 
Santos, Edvaldo Flavio De Oliveira, Edvaldo Messias Neves, Elaine De Souza Rosa, Elaine Raquel 
Da Silva Costa, Elaine Sousa Silveira, Elana Paula Resende Moura, Elane Alves Viana, Elder 
Francisco Moreira Santos, Elenice Passos Brum, Eliane De Jesus, Eliane Nayara Marques, Eliane 
Noronha Dos Santos, Eliane Pereira Dos Santos, Eliane Vanda Francisco, Eliaquim Taveira Rodri-
gues, Elias César Lamim, Elias Martins Da Silva, Elias Pereira Nunes, ElicaPatricia Soares Santos, 
Elicilene De Melo Pinheiro, Eliene Dicarte Silva Raimundo, Eliezer Elias Lamounier, Elisiane Co-
lognese, Elismar Macedo Santos, Elisson Nicolas Dos Santos Carneiro, Elizabeth Dornelas Costa, 
Elizama De Oliveira Batista Da Silva, Elizane Coelho Guimarães, Elizângela Da Silva Alves Melo, 
Elizangela Moreira Dos Santos, Elizete Pereira Barboza, Eliziane Priscila Da Silva Santos, Ellen 
Ceccon De Braga, Eloisa Ferreira Da Costa, Elson Timoteo Dos Santos Sena, Elton Aparecido 
Antonietti Ferreira, Elton Ferreira Garcia, Emanoel Alacrino Nascimento, Emanuel Camilo Godinho 
Dos Santos, Emerson Barboza, Emerson Santos Ferreira, Emerson Silva De Melo, Êmile Santiago 
Ramos, Emmily Luiza Gomes Costa, Enrico Luiz Bicudo Ferraro, Ereni Assis Antunes Mari, Éric 
Andretti, Eric Henrique Moura Reis, Erick Oliveira De Souza, Ericlis Luiz Da Costa, Érika Ranyele 
Azevedo Oliveira, EritaneGrasiele Parreiras, Erivaldo Gomes Da Silva, ErlonCharlen Da Silva Neves, 
EronildoCoêlho, Eronildo José Da Silva, Ester De Sousa De Oliveira Carvalho, EtieneDionisio De 
Oliveira, Eucivania Santos Da Cruz, Eudimar Da Silva Arruda, Eula Lima Cintra, Eurides Aparecida 
Cyman, Euzamar Costa Dos Santos, Euzienne Rodrigues De Figueiredo, Eva Ferreira Dos Santos, 
Evanilde Dos Anjos Santos Lopes, Everaldo Soares De Melo, Everton Dragunckis Viana, Everton 
Eraldo Dos Santos, EyllaGabrielly Santos De Araujo, Fábia Regina Dos Santos, Fabiano Leandro 
De Brito Santos, Fabiano Moura De Freitas, Fábio Brito Ramos, Fabio Comin, Fabio Da Rocha 
Silva, Fábio Daniel Pott, Fábio De Souza, Fabio Eugenio Studzinski Mathias, Fabio Gualberto 
Calixto, Fabio Pereira Agostinho, Fabio Pereira Do Nascimento, Fabio Rafael De Oliveira Santos, 
Fabricia Melo Da Silva, Fabrício Corrêa Inácio, Fabrício De Mendonça Palau, Fabricio Lovato De 
Oliveira, Fabricio Silva Dos Santos, Felipe Barcelos Matta Macedo, Felipe Da Silva Felisberto, 
Felipe Dos Santos Lima, Felipe Nunes Da Silva, Felipe Rodrigues Adelino, Felipe Santos De Oli-
veira, Fellipe Souza Nadalon, Fernanda Aparecida Franklin Linhares, Fernanda Cardoso Maciel, 
Fernanda Costa De Souza, Fernanda Gracielle Barbosa Lelis, Fernanda Mikaelly Da Sila E Silva, 
Fernanda Oliveira Da Silva, Fernanda Souto Maior De Almeida, Fernanda Stefani Cardoso Andra-
de, Fernando Da Silva De Lima, Fernando Dos Reis, Fernando Luciano Sousa Silva, Fernando 
Marinho Dos Santos, Filipe PeixerVisentainer, Filipe Wiltefeier Correa, Flavia Alves Pereira Rodrigues, 
Flaviane Fernanda De Melo Borges, Flávio De Souza, Flavio Jacinto Esteves, Flávio Joel Da Silva, 
Flavio Luan Rocha Domingues, Flavio Marcos Mota, Florisvaldo Alves Borges, Franceline Luma, 
Franciane Da Silva Antunes, Franciel Félix Dos Santos, Franciele Ahlert, Franciele Da Conceição 
Carvalho Pereira, Franciele Wallauer Vieira, Franciely Soares Melo, Francine Danieli De Souza, 
Francinete Pereira Da Silva, Francisco Alves Dos Santos, Francisco Antonio Da Silva, Francisco 
Luciano De Jesus Gabriel, Francisco Marcelo De Brito Sousa, Francisco Martins De Souza, Fran-
cisco Valdir Pereira Filho, Francislaine De Castro Santos, Francislene Fernanda Dos Santos, Fre-
derico Pazzoti Cinco, Fritzner Laurent, Gabriel AraujoThomazini, Gabriel Augusto Ribeiro Santos 
Rodrigues Guimarães, Gabriel Neves Sousa, Gabriel Silveira Lopes, Gabriela Juliana Sanitá, Ga-
briela Pereira Nunes Da Silva, Gabriela Sant’ Ana De Souza Rosa, Gabriela Vargas Lemes, Gabrie-
le Cerqueira Araújo, Gabriella De Oliveira Nazareth Viana, Gabriella Regina Gonçalves, Gabrielle 
Victória Soares Monteiro, Gabriely Lacerda Da Silva, Galthiere Pereira, Geisa Correia Sampaio, 
Geisa Silveira, Geiza Passos Ferreira Souza, Genival Florentino De Araújo, GenneArleson Aquino 
Aguiar, Genoride Jose Moreira, Geraldo Rocha Pereira, Gerson Ferreira Das Neves, Gervasio Hugo 
Da Costa, Geuselina Nogueira Dias, Gian Lucas Dos Santos Marques, Gilberto Santos Henz, Gil-
ciane Anjos Dos Santos, Gilda Spínola Bitancourt, Gilmar Alves Da Silva, Gilmar De Almeida Silva, 
Gilmar Marques Dos Santos, Gilson De Souza Dias, Gilson Felippe Barboza, Gilson Nunes Araújo, 
Gilson Xavier, Giovane Soares Dos Santos, Giovani De Lima, Giovani Morais Porto, Girlana Silva 
Santos, Gisele Antonia Cardoso Da Silva, Giséle Bitencourt, Gisele Fabiana Zirondi, Gisele Kari 
Elen Pereira Barbosa, Gislene Aparecida Mendes De Souza, Gislene Cabral Oliveira, Glaci Maria 
Domingues, Glaucia Goulart Da Costa, Gledson Diogo Alves, Gleice Ellen Valério Silva, Gloria 

Azevedo Sousa, Gregor Wadih Basmaji, Gregory Willian Silva, Guilherme De Oliveira Ribeiro, 
Guilherme Dos Santos Ribeiro, Guilherme Gonçalves Teixeira, Guilherme Henrique Oliveira Sousa, 
Guilherme Henrique Silverio, Guilherme Martins Dos Santos, Guilherme Pereira Coelho, Guilherme 
Viana Reis, Gustavo Dos Santos Rocha, Gustavo Henrique Martins, Gustavo Navilho De Moura, 
Gustavo Noia Santos, Haiane Da Silva Newman Brasil, Haniery Medeiros De Oliveira, Hansdol-
pYvester Dos Santos Costa, Hatus Cipriano Da Silva, Heberson Pereira Machado, Hebert Faustino 
Cezar Ribeiro, Heitor Lorenzo Fares Branco, Helio Marques Da Silva, Helio Moreira Pinto, Hellen 
Lorrayne Nunes Veloso, Heloísa Helena Oliveira De Andrade, Helysana Da Silva Santos, Henrique 
Carlos Da Silva, Henrique Sergio Dos Santos, Henzo Rafael Cardoso Justino, Herbert Leandro 
Ferreira De Araujo, Herick Flores Rosa, Hetanne Silva Leite, Hiago Gonçalves Do Nascimento 
Santos, HigorEcheverria Menezes, Hudson Naum Oliveira Macedo, Hudson Pedro Gioli, Hugo 
Matheus Oliveira De Assis, Hugo Pires Gregório, Iago Alexandre Dos Santos Ribeiro, Ian De Sou-
za Rodolfo, Iasmin Amália Da Silva Müller, Ieda Josefa Simões Borges, Ieda Pereira, Igor Daniel 
Da Rocha, Ilma De Jesus Da Paixão, Ilton Andrade De Lima, Ilza Maria Gonçalves De Oliveira, 
InajaraLizangela Freitas Da Silva Gomes, Inaldo Bezerra Da Silva, Iracino Celio Ventura, Iris Daya-
na Toro Salcedo, Isabel Meurer, Isabel Soares Lara, Isabela Gomes Xavier, Isadora De Souza 
Castro, Isaquiel Veras Da Luz, IsleiAngeloDultra De Lima, Israel Geraldo Demezio Da Silva, Isua-
raDaian Dos Santos Oliveira, Italo Souza De Jesus, Ithalo Guilherme Azevedo Nascimento, Ivã 
Gonçalves Da Silva, Ivani Benke Schuster, Ivanilde Rodrigues De Oliveira, Ivonildo Nunes Dos 
Santos, Izabel Mielitz Monteiro, Izabela Gonçalves Silva, JacielWilck, Jackeline Flores Cordova, 
Jailson Diniz De Melo, Jailson Idelfonso Da Silva, Jaime Da Silva Veiga, Jaíne Da Silva Miranda, 
Jaine Fernandes Dos Santos, Jair Mota De Carvalho Filho, Jairo Solado Rodriguez, Jamila Bitencourt 
Da Silva, Janaína Granja Da Silva, Janaina Guedes Miranda Silva, Jane Maria Salas Santarem, 
Janisclerio Vaz De Oliveira, Jaqueline Caetano Dos Santos, Jaqueline Da Silva Esteves Bitencourt, 
Jaqueline Gomes De Barros, Jardel Barros Santos, Jardel Santos Cerqueira Filho, Jayne De Almei-
da Marques Cavalcante, Jean Carlos Gomes, Jean Martins Da Rocha, Jean Philippe Loute, Jean 
Sampaio Santos, Jean Vieira Silva, Jeferson Alberto Sttrazzeri, Jeferson Brinati, Jeferson Eduardo 
Azevedo, Jeferson Lima, Jeferson Miguel Gomes, Jefferson Andrey Viaceli Da Rosa, JefferssonI-
vonaldo Moreira, JeisseKely Da Rocha Basgal, Jemima Alves Dos Santos, Jennifer Da Silva No-
gueira, Jéssica Azevedo Marçal, Jessica Daiana Gastardelli Motta, Jéssica Dos Santos Silva, 
Jessica Dunga Amora, Jessica Ferraz Pinheiro, Jéssica Maria Dos Santos Pereira, Jéssica Pires, 
Jessica Priscila Moura Macena, Jéssica Vanessa Nied, Jheison Pereira De Jesus, Jhoalison Olivei-
ra Da Silva, Jhonatan Lemos Da Cunha, Jhonatan Tavares Soares, Jhones Max Oliveira De Freitas, 
Jildiane Sousa Nascimento, João Batista Barbosa Lima, João Carlos Da Silva, João Do Carmo 
Costa Firmo, João Fernandes Costa Neto, João Francisco Vargas, João Marcos Rodrigues, Joao 
Paulo Dos Santos De Sousa, Joao Paulo Gomes, João Paulo Mendes Da Silva, João Pedro Aze-
vedo Da Lus, João Pedro Cristovão Da Silva, João Pedro Dos Santos Silva, João Pedro Fraga 
Oliveira, Joao Pedro Macedo Miranda, João Pedro Soares Do Nascimento, Joao Rafael Teixeira, 
João Roberto Fernandes Latini Passos, João Victor Silva Alves, João Vitor Aparecido, João Vitor 
Da Silva Pereira, João Vitor De Lima Da Silva, João Vitor Do Couto Rodrigues, Joaquim Nascimen-
to Lessa, JobertoDa Silva Pessanha, John Lucas Canuto Lima Araújo, John Rodrigues Laurentino, 
John Willian Aliore, Johnny Dos Santos Domingos, Joice Da Conceição Freitas, Joilson Antônio Da 
Silva, Jonas Alessandro Das Neves, Jonas Da Silva Sousa, Jonas De Jesus Souza, Jonas Gomes 
Da Silva, Jonas Mota Valnier, Jonas Vicente Do Espirito Santo, JonnysEufrasio Dos Santos, Jorge 
Alves Teles Da Silva, Jorge Bruno De Almeida, Jorge Cordeiro De Moura, Jorge Luiz Da Silva, 
Jorge Renato Spanholi, Jose Adriano Gama Da Silva, José Ailton Da Silva, Jose Alberico Dos 
Santos, José Carlos Santos De Souza, Jose Claudemir Viana, José Damião Dos Santos, José 
Delmir Zorzi, Jose Dos Santos Reis, Jose Edson Marcelino, José Francildo De Araujo, José Ilson 
Da Silva, Jose Jacinto Teixeira, José Luciano Do Nascimento, Jose Maria Da Costa Silva, José 
Maria Da Silva, José Mauricio Silva Dos Santos, José Nascimento Filho, José Nilton Pereira, Jose 
Nyxua Leonardo Moreira Santos, Jose Oracio De Freitas Junior, José Renato Braga Junior, José 
Ricardo Dias, José Ricardo Dos Santos Andrade, José Wemerson Oliveira Dos Santos, Joseane 
Iamara Da Conceição Da Motta, Josefa Campos Da Silva, Joseni Alves De Oliveira, Josiane Da 
Silva Evangelista Dutra, Josiele Aparecida Da Silva, Josimar Chagas Dos Santos, Josinei Freitas 
Moreira, Josivania Lima Da Silva, Jule Pereira, Julia De Souza Santos, Júlia Gabriela Silva De 
Oliveira, Júlia Letícia Moreira Carvalho, Julia Marcelly Do Vale Nascimento, Juliana De Menezes 
Araújo, Juliana De Oliveira Borges, Juliana Reis Da Silva, Juliana Ricardo Dos Santos Da Silva, 
Juliane Deliberalli, Juliane Dos Santos Leal, Juliane Ribeiro Da Silva, Julio Cesar Dos Santos, Julio 
Cesar Moraes Fauraux De Azevedo, Julio Cezar De Souza, Julival De Jesus Almeida, Junio Maciel 
De Abreu, Júnio Márcio Alves De Almeida, Juscelio Aguiar Duca, Jussara Maria De Almeida, Kaike 
Pereira De Melo, Kaio Mateus Barella, KaiqueMayque Brandão, Kaline Vieira Do Prado, Kalyta 
Vieira Do Prado, Kamila Lopes Da Silva, Karem Batista Da Hora, Karen Amanda Santos Machado, 
Karina Dos Santos Martins, Karine Da Silva Araujo, Karine Dos Santos Serafim, Karla Luciana Alves 
Vaz, Karolayne Da Silva Antunes, Kassegiane Pena De Andrade, Kate Nicole Silva Souza Lopes, 
Kathllen Gomes De Almeida, Katiany Da Silva Campos Curado, Katielly Da Silva Campos Curado, 
Katy Nascimento Paulo, Kauan Anunciação Menezes Dos Santos, Kauline Sena Da Rocha, Keila 
Feliciano, Kelly Tais Wallauer, Kely Cristina Fernandes Do Nascimento, Kennelly Ferreira Neto, 
Kenzo Adriel De França Pereira, Kerolin Cristina Moraes Da Silva, Kétolen Letícia Da Silva Amaral, 
Keuly Lucena Gomes, KeylaBrina Baltazar, Klicia Fernanda Ivo Dos Santos Dias, Laerte Batista Da 
Silva, Laerte Dos Reis, Laiane Cristina Dias Barbosa, Lais Alves Santana, Lara Cristina Nunes De 
Souza, Lara Melo Peixoto, Lara Silva Sodre, Larissa Da Silva Cunha, Larissa De Oliveira Silva 
Santos, Larissa Otavia Farias Silva, Larissa Perone De Oliveira Louzada, Larissa Raquel Do Nas-
cimento Barros, Larissa Sammea Costa Correia, LaudiceiaMoreti, Laura Volkers Sant´Ana Vaz Da 
Silva, LaysPamella Araújo Da Silva, Lazaro Catureba Dos Santos, Lázaro Inácio Da Silva Neto, 
Leandro Elton De Souza, Leandro Gonçalves Cruzeiro Pereira, Leandro Santos Lima, Leidiane De 
Assis Dos Santos, Lenir Silveira, Leonardo Barbosa Monteiro, Leonardo Da Anunciação Almeida, 
Leonardo Da Silva Alves, Leonardo De Castro Rodrigues, Leonardo De Lima Bueno Paulo, Leo-
nardo Groetaers Rodrigues Couto, Leonardo José Bacellar De Carvalho Júnior, Leonardo Machado 
De Oliveira, Leonardo Pereira Da Silva, Leonardo Rodrigues Barbosa, Leonardo Silvestre De Ca-
margo Bueno, LeonilsoEduvirges Da Silva, Leticia Aparecida Invernizzi, Letícia Chagas Pessanha 
Oliveira, Letícia Mariana Santos Nunes, Leticia Rodrigues Silva, Liandro Dill, Liciane Carolina 
Bernardes Monteiro, Lidiane Ribeiro Dos Santos, Lidimara Lopes Ribeiro, Liliane Cristina Ribeiro 
Carvalho Silva, Liliane Santos Brito, Lillya Hosana Santos Correia, Lindineis Pires Gregório, Lis-
sandra Lorena Marques De Carvalho, Livison Do Nascimento Silva, Lorena Beatriz Dantas Migio-
laro, Lorraine Ferreira Da Silva, Lorraine Madeiros Dantas Ramos, Lorrany Christine Dos Santos, 
LorrayniKethily Mendes, Lorrwan Luiz Fernandes, Lourival Barros Rocha, Lourivaldo Batista Dias, 
Luã De Farias Pinho Dos Santos, Luan Bento De Oliveira Farias, Luan Marcos Da Silva,Luciene 
Aparecida Lima,  Luana Da Silva Dos Santos, Luana Nunes De Bastos, Luana Pessanha Ribeiro 
De Oliveira, Luana Santos Da Silva, Luany Caroline Stella Da Silva, Lucas Almeida Lima, Lucas 
Cortes, Lucas Da Silva Barbosa, Lucas Dos Santos Martim, Lucas Emiliano Teixeira Herminelli, 
Lucas Farias Henrique, Lucas Henrique Do Nascimento, Lucas Henrique Hude Dos Santos, Lucas 
Holanda Maia, Lucas Lacerda Marcolongo, Lucas Leonan Gomes Freire, Lucas Lourenço Da Silva, 
Lucas Machado, Lucas Martins De Araujo, Lucas Meyrelles Da Silva, Lucas Nunes Grillo, Lucas 
Vinicius Santos Soares, Luciana Moura Valias, Luciana Pereira Da Rosa, Luciane Varela Da Silva 
Moraes, Luciano Dos Santos Moraes, Luciano José Pereira, Luciano Marzo Berquist Da Conceição, 
Luciano Pires Da Costa, Luciene Dantas De Macedo, Lucilene Alves Da Silva Henrique, Lucinei-
Chessa, Lucineia Germano, Lucione Amorim Tinel Pires, Lucy Moreira De Lima Antoniêto, Luís 
Antonio Guimarães, Luis Claudio Dos Santos Gomes, Luis Eduardo De Melo Lima Segundo, Luis 
Eduardo Santana Neri, Luis Fernando Pacheco Rodrigues, Luiz Carlos De Castro, Luiz Carlos 
Pereira Da Silva, Luiz Carlos Ramos, Luiz Dos Santos, Luiz Flavio Ribeiro Roberto, Luiz Gonçalves 
Coimbra, Luiz Gustavo Gomes, Luiz Henrique Da Silva De Sousa, Luiza Oliveira De Paula, Luzi-
valdo Borges, Magno Almeida Machado, Maico Da Silva Peniche, Maicon Laurindo Henrique, 
Maiky Viana Rangel, Maisa Eufrasia Silva Ramos Falcão, Maísa Santos De Santana, Malena 
Vieira LovizonValnier, Manoel Batista Neto, Manoel Domingos De Oliveira, Manuela Sampaio De 
Jesus Meireles, Mara Leila Silva Santos Souza, MaraliseEstacio Mafra, Marcela Dos Santos Feito-
za Moreira, Marcelo Alves Da Costa, Marcelo Alves De Morais, Marcelo Mateus Pereira, Marcelo 
Pereira Magalhaes, Marcelo Rodrigues Da Cruz, Marcelo Teixeira De Carvalho, Marcia Gonçalves 
Da Silva,Maria Jaqueline Gomes, Marcia Regiane Valerio Dos Santos, Marcia Rodrigues Petter-
mannCapdeville, Marcio Braga Diniz, Marcio Ferreira Da Paz, Marcio Jose De Almeida Das Virgens, 
Marcio José Dos Santos, Marcio Luis Andrade Moura, Marcio Pereira Da Silva, Marcio Roberto De 
Oliveira, Marcio Willian Alves De Araujo, Marco Aurelio Da Silva Dos Santos, Marco Henrique Da 
Silva, Marconi De Almeida Santos, Marcos Alencar Melo, Marcos André Pinheiro Rodrigues, Marcos 
Antonio Padilha Da Motta, Marcos Aurelio Soares, Marcos Danilo Ferrari, Marcos Do Rozario Poli-
carpo, Marcos Dos Reis Lima, Marcos Dos Santos, Marcos Jonata Siqueira De Mello Alves, Marcos 
Leandro Cunha, Marcos Levi Cordeiro Costa, Marcos Moreira De Mesquita, Marcos Roberto Do 
Amaral, Marcos Rogerio Falrene De Oliveira Filho, Marcos Vinicius Ferreira De Mesquita, Marcos 
Vinicius Luiz, Marcos Vinicius Tranquelin, Margarida Marques Da Silva, Maria Alexandra Tarigo Dos 
Santos Rocha, Maria Alice Passos Brum, Maria Aline Pereira Soares Dos Santos, Maria Alive De 
Melo, Maria Aparecida Da Silva, Maria Aparecida Dos Santos, Maria Aparecida Ferreira, Maria 
Auxiliadora De Marins De Castilhos, Maria Barbara De Almeida Alves, Maria Caroline Bomfim Silva, 
Maria Clarice Da Silva Oliveira, Maria Clenes Ramos Lima, Maria Da Conceição Teixeira De Sousa, 
Maria Daiane Agra Da Costa, Maria De Fatima Garcia De Souza, Maria De Fatima Mendes Da 
Silva Lopes, Maria De Fatima Miranda Dos Santos, Maria De Fatima Narciso De Souza Pascoa, 
Maria De Fátima Nascimento, Maria De Lurdes Da Cruz, Maria Dieila Oliveira Costa, Maria Do 
Socorro Tenório Gomes De Lima, Maria Eduarda Batista De Andrade, Maria Eduarda Boos De 
Cerqueira, Maria Eduarda Oliveira Salazar Martins, Maria Evandra De Sousa Silva, Maria Fernan-
da Almeida De Figueiredo, Maria Gomes De Lima, Maria Ilza Dos Santos, Maria InesJassek De 
Paula, Maria Ívia Barbosa De Alcântara, Maria José Batista Reis, Maria Leude Ferreira Reis, Maria 
Lucilene Machado Martins, Maria Luiza De Cerqueira Aguiar Morais, Maria Mércia Conceição Be-
zerra, Maria Paula Silva Dos Santos, Maria Rosângela Da Silva, Maria Santos Ferreira, Maria Soráia 
Mesquita Santos, Maria Zilda Oliveira Silva, Mariele Alice De Araújo, Marilene Marinho Ambrozio 
Lacerda, Marina Ruelis Parente Pinto, Marinalva Martins Dos Santos, Marinei Santos Sousa, Ma-
rinês Da Luz Ferreira, Mário Sérgio Parolin, Marisangela Henrique Dos Santos, Maristela Pereira 
Da Silva, Marizane Carmina De Freitas, Marlei Marcos Neves Medeiros, Marlene Hartmann Herbert, 
Marlene Maria Maciel Cirilo Araujo, Marlene Santos Da Silva, Marli Das Neves Gomes, Marli De 
Jesus Dos Santos, Marta Andrade Bezerra, Marta Regina Ferreira, MarysolPrevitalli Furquim Pe-
reira, Mateus Barros De Oliveira, Mateus Ferreira Da Silva, Mateus Rodrigues Benício, Matheus 
Andrade Alves, Matheus Antonio Caldeira Figueiredo, Matheus Arceno Gabriel, Matheus Augusto 
Da Silva Felix, Matheus João Rufino, Matheus Lima De Oliveira, Matheus Lopes Matos De Paula, 
Matheus Lopes Sampaio, Matheus Mendonça Da Silva, Matheus Meneses De Andrade, Matheus 
Nazareth Matias, Matheus Pereira Da Silva Lúcio, Matheus Saymon De Tarso Araújo Cerqueira, 
Maurazon Cardoso Dos Santos, Mauricelia Soares Da Silva, Mauricio De Martino, Mauricio De 
Souza Palmeira, Mauro Jonas Da Silva, Maximiller Gonçalves Da Costa Ribeiro, Maxwell Freitas 
De Paula, Mayckon José Guimarães, Messias Jose De Almeida, Micael Gonçalves Da Costa Ri-
beiro, Micaeli Da Silva Costa, Michel De Oliveira Leal, Michel De Santana Souza, Michel Maiky 
Bueno, Michel Rodrigues Da Silva, Michelle Sousa Da Fonseca, Milena De Oliveira Batista, Millena 
Pereira Santos, Miller Figueiró Batista, Misiane De Araujo Santos, Moana Silva De Aquino, Moises 
Ferreira Vanderlei, Moises Nunes Dos Anjos, Moises Rufino Felipe, Mônica Souza Gonçalves, 
Monique Genuino De Oliveira, Morales Alves Silva, Murilo De Melo, Myllene Macedo Mazolla, 
Naasson Dias Marques Neto, Nadia Menezes Dantas, Nadson Carlos Borges De Assis, Nagila Da 

Silva Sanches, Naiane Helena Da Silva De Carvalho, Natali Backes Koch, Nataliane Américo De 
Oliveira, Natalino Aparecido Domingues De Faria, Natanael França Nery, Natasha Cauane Santos 
Vasconcelos, Nathália Alves De Freitas, Nathalia De Macêdo Martins, Nathaliel Santos De Melo, 
Nathalya Da Silva Ponciano, Nathan Dos Santos Codigume, Nayara Monick De Sousa Linhares, 
Neide Almeida Da Silva Costa, Neilton Da Silva Carneiro, Nelci Da Silva Medeiros, NélisonTexeira 
Soriano, Neudesir Jefferson Da Silva Lourenço, Neuri Bernardo Lohmann, Nielson Abel Da Silva, 
Nilson Barbosa De Souza, Nilton Gomes Moretti, Nilva De Melo Dantas, Niuan Da Silva Correa, 
Nivaldo Jorge Da Silva Filho, Oade Vitória Da Paz Alves Santos, Odorasil Paulino Da Silva, Olilia 
Cristina Estér Franco Rossales Da Silva, Orlando Conceição Glinglani Junior, Oseias Jeronymo De 
Deus, Osmar Correa Brito, Osvaldo Matias Lima, Osvane De Almeida Pereira, Oteli Soares, Pablo 
Emiliano Dos Santos Alves, Pablo Renan De Faria, Pamela Da Silva Custodio, Patricia Andreia 
Lopes, Patricia Borges Da Silva, Pátricia De Nazaré Costa Oliveira, Patrícia Elaine De Jesus Aze-
dias, Patricia Rodrigues Silva Pereira, Patricia Souza Baia, Patrícia Vicência Leitão De Lima, Pa-
trick De Oliveira Da Silva Correa, Patrick Luan Eugênio De Medeiros, Patrick Pereira Nunes, Patri-
ck Ribeiro Cardoso, Paula Santina Silva, Paulilane De Freitas Sousa, Paulo Adriano André De 
Souza, Paulo Cesar Batista Ribeiro, Paulo Cesar Rochinski Boni, Paulo Cicero Batista, Paulo De 
Oliveira Santos, Paulo Ferreira Dos Santos, Paulo Henrique Ferreira Gomes, Paulo Henrique Ro-
drigues, Paulo Leite Faria, Paulo Marcio Batista Pereira, Paulo Roberto Morais Cardoso Filho, 
Paulo Sérgio De Carvalho Silva, Pedro Daniel Fogaça Fidencio De Oliveira, Pedro Henrique Car-
valho, Pedro Henrique Diniz Vasconcelos, Pedro Henrique Dos Santos Da Silva, Pedro Henrique 
Meira, Pedro Mannrich, Pedro Marcelo De Castro Brasileiro, Pedro Matheus Conceição Dos Santos, 
Pitterson Mendes Lamarão, Priscila Daniele Frederico, Priscila Dos Santos Silva Santos, Priscila 
Dotti, Rafael Barbosa De Almeida, Rafael Da Silva, Rafael De Sousa Carvalho, Rafael Goncalves 
Santos, Rafael Luis Koch, Rafael Machado Da Silva De Jesus, Rafael Rocha Lopes, Rafael Rodri-
gues De Carvalho, Rafael Silva Lima, Rafaela Alves Da Silva, Rafaela Santos Carneiro, Rafaella 
Maria Teixeira BononiBello, Railsa Mercês De Oliveira, Raimunda Paula Dos Santos Guimarães, 
Rainielem Martins De Assis, Raissa Stephanie De Jesus Santos, Raiza Oliveira Da Gloria, Rama-
ra Batista Mascarenhas Marques, Râmela Da Silva Jerônimo Caires, Ramon Batista Da Silva, 
Raphael Dos Santos Pinho, Raquel Cardoso Da Silva Valente, Raquel Da Silva Bortot, Raquel 
Leandro Jennifer Silva De Jesus, Raquel Prestes Pereira Ochôa, Raquel Ribeiro Flôr, RayalaItanir 
Do Nascimento Vidal, Rayane Da Silva Terceiro De Santana, Rayane Maria De Oliveira Barros, 
Raymond Joanis, RayraCleolayne Santana Do Carmo, Rebeca Miranda Pereira, Rebeca Sabrina 
Cunha Moraes, Rebecca TaynaJerônimo Dos Santos, Regiane Rodrigues Ribeiro, Regiane Xavier 
Da Cruz, Reginalda Souza Nascimento Dos Santos, Reginaldo Da Silva, Reginaldo Freitas Dos 
Santos, Reginaldo Jesus Moreira, Reginaldo Rodrigo Mancini, Reinaldo Da Silva Junior, Reinaldo 
Jeronimo Da Silva, Renan Mateus De Oliveira Pereira, Renata Dayane De Aquino, Renata Ferrei-
ra De Souza Raffa, Renata Simplicio Da Silva, Renata Tavares Do Prado, Renato Augusto Maciel, 
Renato Carvalho Jorge, Renato De Souza Sampaio, Renato Denis Da Silva, Renato Duarte De 
Souza Junior, Renato Henrique Cruz Anjos, Renato Henrique De Lima, Renato Willian Vieira Do 
Rosario, Reynald Lorran Da Silva Pessoa, Rian De Sousa Brito, Ricardo Aparecido Caldas, Ricar-
do Filipe Fernandes Do Nascimento, Ricardo Gomes Da Fonseca, Ricardo José Da Silva, Richard 
De Jesus Rodrigues, RicharlesLeondas Carvalho De Oliveira, Rickelme Bon Vivant Bertoldo De 
Castro, Rickson Ramos Teixeira, Rita De Cássia Aranha Nascimento, Rita De Cássia Junger De 
Lima, Roberta Thamires De Lima Costa, Roberto De Moura Albuquerque, Robi Gonçalves Pereira, 
Robson Badaró De Amorim, Robson Dos Santos, Robson Dos Santos Alves, Robson Estevan 
Madeira, Robson Santos Barreto, Robson Tiburcio Dos Santos, Rodolfo Dos Santos Magalhães 
Mauricio, Rodrigo Chaves Santos, Rodrigo Dos Reis Lima, Rodrigo Gomes Pedroso, Rodrigo 
Grassi, Rodrigo Junio Ferreira De Freitas, Rodrigo Martins Pereira, Rodrigo Rodrigues, Rodrigo 
Sousa Silva, Rogério Luis Lamb, Rogério Rodrigo Morais, Rogério Veloso Da Silva, Romario Gomes 
De Farias, Ronaldo Antônio Pereira Magalhães, Ronaldo Freitas Da Silva, Ronei Da Costa Batista, 
Roney De Oliveira Ribeiro, Roney Francisruber Ribeiro, Roni Guedes Ramos, Rosa Maria De 
Oliveira Santos, Rosana Lima Silva, Rosane De Fatima Ferreira Branco, Rosangela Da Conceicao 
Silva Rabelo, Rosângela Da Silva Mendonça, Rosângela Rodrigues Da Silva, Roselaine Oliveira 
Gomes, Roselene Fagundes Correa, Roseli David Papa, Roseli Simplicio Da Silva, Rosely Do 
Carmo Da Silva, Rosicleide Marques Silva, Rosieli Rocha Ribeiro, Rosilene De Sousa Campos, 
Rosimara Soares Dos Reis, Rosineide Henrique Da Silva, Rosivan Felipe Souza, Ruan Silva Ro-
drigues Vieira, Ruben Osvaldo Meyer Val, Rubens Elias Gonçalves De Oliveira, Rúbia SudattiFu-
maco, Rubiane Ferreira De Souza, Rudilene Maria Dos Santos, Ruminique Alves Lima, Rute De 
Oliveira De Souza, Rutiele Borges Luiz, Sabrina Dos Santos Coelho Brito, Sabrina Martins, Sabri-
na Vitória Lima De Oliveira, Salatiel Barbosa Da Silva, Salete Ferreira Duarte, Salmi Martins Da 
Silva, Samara Eduarda De Oliveira Cunha, Samuel Albuquerque De Oliveira, Samuel Ferreira, 
Samuel Pereira Da Silva, Sandra Aparecida Ferreira Silva, Sandra Pereira De Sá, Sandra Regina 
Dos Santos, Sandro Aparecido Gomes Zacarias, Sandro Gonçalves, Sara De Amorim Bezerra 
Santos, Sarah De Almeida Pereira, Schuter Sidinei Silva, Sebastiana Maria Bernardo, Sebastiao 
Barbosa De Oliveira, Selma De Souza Silva, Selma Mara Da Silva Narciso, Sergio Alberto Correa, 
Sergio Augusto Madeira, Sérgio Ferreira Da Silva, Sergio Luiz Dos Santos, Sergio Vinicius Bay Lira, 
Shirlei Rocha Silva, Sidnei Menezes Ferreira, SidôniaMaldaner, Silas Luiz Junqueira, Silene Dos 
Santos Silva, Silmara Dos Santos Nogueira, Silvana Carvallo Soares, Silvana De Fátima Zaneti 
Dos Santos, Silvana Freitas Vasconcelos, Silvana Ribeiro De Oliveira, Silvane Barboza De Sousa 
Oliveira, Silvanete De Almeida Lima, Silvania Silva Dos Santos, Silvio Roberto De Moraes Penna, 
Simone Nascimento De Almeida, Sirilei Do Carmo Batista, Sirlei Faria Seabra, Sirlene Bacelar 
Santana, Soraya Lira De Oliveira, Stefane Oliveira Viana, Stéfani Lima De Quadros, StefanyThuany 
Galindo Lima, Stela Cinira Gonzalez Vieira Pinto, Stephanie Mikaely Araújo Cerqueira, Stevenson 
Pierre, Suelen Oliveira Da Conceição Da Silva, Sueli Aparecida Laranjo, Sueli Rastelly De Goes, 
SuelinLays Much, Suellen Cristina Da Costa Silva, Suellen Paola Carvalho, Suzamar Garcia Da-
masceno, Suzana Benicio De Almeida Lima, Suzana Dos Santos, Suzana Raimundo De Oliveira 
Giacareli, Suzete Machado De Souza Pereira, Taciana Pereira De Fárias, Taciane Dos Santos 
Silva, Taiane Augusta Domas, Tainar Da Silva Costa, Tainara Eduarda Leite Poli, Taís Estefany 
Gonçalves De Lima, Tatiane Eleninha Quirino, Tatiane Regina Hass, Tatiane Vieira Da Silva, Telma 
De Sousa Da Conceição, Thadeu Xavier De Souza, Thaís Amanda Martins, Thais De Freitas Ho-
norio, Thais De Oliveira Soares Luiz, Thais Fernanda Honorio Da Silva, Thais Lima Da Silva De 
Almeida, Thais Marinho Da Rocha, Thaís Montenegro De Souza Santos, Thais Oliveira Da Concei-
ção, Thaís Sabino Vitorino, Thalia Cabral Souto,Thalia Batista Gonçalves,Thalis Da Silva Melo, 
ThalysTarcisio Alves Gama, ThamarysSalviano Da Silva Cardoso, Thárcio Gabriel De Castro Faria 
Gonçalves, Thayna De Souza Porto Badaro, Thayná Lucie Viana Teixeira, Thays De Souza Porto 
Badaro, Thays Moraes Dos Santos, Theo JalmirWendt Machado Massaneiro, Theyllor Rodrigo Da 
Silva Barbosa, Thiago Rodrigues De Araújo, Thiago Siqueira Da Silva, Thomas Edison Cruz Freitas 
De Souza, Tiago Da Costa Prando, Tiago Da Costa Querino, Tiago De Oliveira Santos, Tiago De 
Souza, Tiago Garcia Vargas, Tobias Sima De Toledo, Uálace Santana Da Silva, Ualisson Marques 
Da Silva, Ubiraci Neves Dos Santos, Udson Pereira De Lima, Ulidiane Alves Silva, Valber Oliveira 
Paula De Sousa, Valdecir Paulo Da Silva, Valdecir Venancio Da Silva, Valdeir Pinhelli, Valdelice-
Salviano Ribeiro, Valdemir Rodrigues Da Silva, Valdilene Gomes Dos Santos, Valdinei Da Silva 
Fernandes, Valdirene Da Silva Santos, Valdirene Vidal Da Silva E Silva, Valeria Da Silva Dos 
Santos, Valesca De Azevedo De Paulo, Valmira Ramos Da Silva, Valquiria Do Carmo Alves De 
Melo, Valtencir Dos Santos Ramos, Vanda Melville Pinto Garcia, Vandeilton Miranda Dos Santos, 
Vander De Azevedo Rodrigues, Vandermaira Mota Mendonça, Vanessa De Oliveira Gaio, Vanessa 
Freitas Vasconcelos, Vanessa Miranda Santana De Oliveira, Vanessa Souza Da Conceição, Vânia 
Istela De Oliveira Alves, Vanildo Angelo Dos Santos, Vanilza Dos Santos Rodrigues, Vanusa San-
tana Da Silva, Velandio Joaquim Da Conceição, Veridiana De Fátima Santos Casulin, Victor Dos 
Santos Moura Filho, Victor Vasconcelos De Sousa Moura, Vilceu Dias Machado, Vilson Bueno 
Ochôa, Vinicius Anderson Santos, Vinícius Dos Santos Farias, Vinícius Pessoa Dos Santos, Vinicius 
Santos Paris, Vitória Kallynne Ferreira Pedrosa, Vitória Nunes De Sá, Viviane Vitoria Da Silva Reis, 
Voninho Dos Santos Morais, Wagner Alexandre De Souza Beraldo, Wagner Junior Da Silva, Wag-
ner Luciano De Souza, Walcley De Souza Campos, Wallace Aparecido De Oliveira, Wallace Dos 
Santos Diniz, Walter De Almeida Barbosa, Wanderley Crimarques Fernandes Alves, Wanderley 
José Evangelista, Wanderson Adevair Dias Lemos, Wanderson Souza Da Silva, Wanderson Vieira 
Rodrigues, Warlei Rodrigo Silva, Wedson Barbosa Da Silva, Wellington Alves Da Silva, Wellington 
Jose De Moura, Wellington Ribeiro De Oliveira, Wellington Rodrigues De Almeida, Wellisson Pau-
lo Fernandes Da Silva, Wendrill Elias De Oliveira Dos Santos, Wesley De Souza Santos, Wesley 
Souza Maia, Weudes Ferreira Da Silva, Willian Gabriel Ribeiro Rogério, Willyam Fabricio De Lima, 
Wilsilania Duarte De Oliveira Carvalho, Wilson De Castro Junior, Wilson Gonçalves Pereira, Wllys-
ses Alves De Souza Silva, YagoRoberth Da Silva, Yan Carneiro Lúcio Carvalho, Yan Victor Araujo 
De Carvalho Souza, Yasmin Dos Reis Rodrigues Dos Santos, Yasmin Rangel Moreira Fernandes, 
Ysabella Beatriz De Freitas, Yuri Pereira Da Cruz, YveltDeronvil, Zélia Maria Rosa Pereira, Zelinda 
Gabriel Da Silva Pelizzoni, Zenilda Da Costa Lube Santos, Zilma Da Silva.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 12 de novembro de 2021         30
Publicidade


	1 - pRIMERIO
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Cultura
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Politicas
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Economia
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Esportes
	Pag 21
	Pag 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidades

