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Com o objetivo de escapar das costumeiras aglomerações de fim de ano, consumidores buscam, mais cedo, os ingredientes para o tradicional jantar natalino. Página 17

Paraibanos antecipam compra da ceia de Natal

Ministério reconhece situação 
de cidades afetadas pela seca 
Medida permite que prefeitos de 150 municípios paraibanos atingidos pela estiagem possam solicitar auxílio do Governo Federal. Página 3

Jogos Escolares 2021 Medalhistas paraibanos 
são recebidos pelo governador João Azevêdo. Página 13
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 Colunas
A posição do ‘alienado’ no mundo social é o 

da aceitação em ser conduzido por outros. Ao 
recusar decidir sobre seu próprio destino, cria 

‘mitos’ nos quais vai se espelhar.  Página 2
Rui Leitão

Arthur Vieira aborda crise dos 
20 anos em disco autoral

Missão virtual acompanha 
a implementação do PSH

Álbum do artista paraibano chega hoje às plataformas 
digitais e inclui músicas de Bixarte e Totonho. Página 9

Até 1o de dezembro, Estado e Banco Mundial avaliam ações 
acerca do Projeto de Segurança Hídrica na PB.  Página 19

Políticas

Territórios criativos são ambientes favoráveis 
à produção de riqueza cultural, econômica e social. 
Esses territórios podem nascer de forma espontânea 

ou de maneira coordenada.  Página 17
Regina Amorim

Copa Nordeste: jogos deverão 
ter início no final de janeiro
Times paraibanos já iniciaram a formação do elenco e 
a renovação de contratos para as disputas.  Página 21
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Investimentos do Estado serão 
inaugurados, hoje, no Sertão
Entrega de restaurante em Cajazeiras e abertura do Centro da 
Renda Renascença em Monteiro integram a agenda. Página 13

Preço da Hora: aplicativo orienta 
consumidores na ‘Black Friday’
Ferramenta aponta, em tempo real, onde encontrar produtos 
comercializados no Estado com preço mais barato.  Página 25
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Para ciclistas Suspensa desde março de 2020, em virtude da pandemia, 
ciclofaixa na Avenida Epitácio Pessoa será retomada após o Carnaval. Página 5 Bovinos e bubalinos Campanha de Vacinação contra 

a Febre Aftosa segue até o dia 30 de novembro. Página 8
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A Paraíba tem se firmado como um dos produtores mais profícuos 
da renda Renascença, sobretudo a região do Cariri, que tem se 
destacado na produção dessa técnica têxtil, cuja origem remonta ao 
Século XVI na cidade de Veneza, na Itália.  

Nos últimos anos, a renda Renascença tem ganhado mais 
visibilidade no Brasil, sendo destaque, por exemplo, em importantes 
desfiles de moda, inclusive em âmbito internacional.  

Há que se dizer que o apoio institucional do Governo da Paraíba, 
por meio do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, 
Seridó e Curimataú, o Procase, para o incentivo à produtividade 
dessa arte, foi fundamental para que a renda Renascença tivesse 
esse protagonismo.   

No eixo artesanato, o apoio à produção da renda Renascença na 
região do Cariri paraibano tem fortalecido os objetivos demarcados, 
que é contribuir para o desenvolvimento rural sustentável do 
semiárido paraibano, mitigando os níveis de pobreza – a renda 
Renascença exerce papel fundamental nesse particular, porque 
representa renda para as artesãs e suas famílias – e gerando, 
também, repercussões econômicas nos municípios onde a produção 
é mais consistente – Monteiro, Camalaú, São João do Tigre, São 
Sebastião do Umbuzeiro, Prata, Congo, Sumé e Zabelê concentram 
a maior parte da produção.  

Nesta quinta-feira, a gestão estadual dá novo impulso à produção 
da renda Renascença com a inauguração do Centro de Referência 
da Renda Renascença (Crença) no município de Monteiro. O 
equipamento, instalado em um prédio histórico no Centro da cidade, 
servirá não somente como vitrine para divulgar essa arte milenar, 
que se estabeleceu na Paraíba à década de 1950, mas abrigará 
oficinas de qualificação ministradas pelo Governo, em parceria com 
o Sebrae-PB.  

Essa ação governamental se insere no contexto do desenvolvimento 
regional sustentável, que projeta a melhoria da qualidade de vida da 
população, com o incentivo aos arranjos produtivos, e ainda reforça 
a organização das pessoas envolvidas nessas atividades.  

Estimular as rendeiras a continuarem produzindo a renda 
Renascença, além do fator financeiro intrínseco, configurado na 
geração de renda, representa o fortalecimento de um símbolo 
cultural muito caro às tradições nordestinas. 

Renda renascença A alienação é caminho para a servidão
A alienação é a maneira mais fácil de 

contribuir com a destruição do orgulho 
próprio. A mais eficiente forma, estrate-
gicamente montada, para que as pessoas 
passem a entender que os interesses das 
classes dominantes se sobreponham aos 
interesses coletivos. Os alienados são 
vítimas de uma manipulação ideológica, 
imposta por grandes veículos de comu-
nicação e intelectuais a serviço de uma 
tática política que teima em estabelecer 
uma verdade única.

A alienação estimula um sentimento 
derrotista, de inferioridade que leva quase 
ao desânimo, à consciência de que tudo 
está perdido e não adianta lutar contra a 
maré. O objetivo é fazer com que os indi-
víduos, cada vez mais, fiquem coniventes 
com a interpretação dos fe-
nômenos políticos, sociais 
e econômicos, proclamados 
maquiavel ic amente por 
quem manipula, submeten-
do-os a um estado de desper-
sonalização, falta de conheci-
mento da realidade. A mídia 
procurando dirigir a vontade 
das massas, sem questiona-
mentos ou avaliação crítica e 
racional dos acontecimentos.

O alienado se preocupa 
apenas com o que lhe interessa de ime-
diato, despreza a capacidade de agir e de 
pensar por si próprio, perde a identidade 
individual, renuncia à condição de agente 
construtor da História. Decide ser co-
mandado por influência da propaganda e 
do discurso ideológico de conveniências 
políticas. A publicidade direcionada a 
colocar como verdades apenas ao que 
convém aos seus interesses.

Mas sempre foi assim, os poderosos 
se valem de eventuais crises para pre-
garem o desassossego, a desesperança, 
o caos, inibindo qualquer ânimo para 
reações. Crescer o número de alienados 
significa dizer que suas ideias ficarão 

mais fáceis de serem aceitas. As ques-
tões estruturais que preocupam a todos 
ficam em segundo plano, dedicando-se a 
concentrar foco em denuncias forjadas, 
potencialização de mentiras divulgadas, 
desqualificação de quem se posiciona de 
forma contrária. Os incendiários sabem 
se aproveitar bem dessas situações, con-
quistando a adesão dos alienados para 
os seus projetos políticos. E muita gente 
embarca na “onda” alienante, sem perce-
ber que estão sendo usados como “massa 
de manobra”, inocentes úteis.

A posição do “alienado” no mundo 
social é o da aceitação em ser conduzido 
por outros. Ao recusar decidir sobre seu 
próprio destino, cria “mitos” nos quais 
vai se espelhar. Integra-se à legião de des-

politizados que apoia “no-
vidades” inconsequentes, 
dando atenção a conteúdos 
inúteis e acreditando em 
informações sem questio-
ná-las. Quando vejo muita 
gente comportando-se como 
alienados politicamente, me 
vem à lembrança uma frase 
de Shakespeare expressan-
do perplexidade diante de 
uma realidade difícil de ser 
aceita: “Que época terrível 

é esta, onde os idiotas dirigem cegos?”.
A alienação é caminho para a servi-

dão. Através dela a sociedade se esconde 
por medo ou pelo pânico a que foi induzi-
da sentir, produzindo a inércia.  É muito 
triste ver pessoas fechando os olhos para 
as evidências. Quando os alienados vão 
compreender que pensar é viver? Mentes 
atrofiadas se submetem a discursos de 
sociopatas, que reverberam a volta das 
amarras. É necessário fugir dos padrões 
da massa alienada. É perceptível o inte-
resse em tumultuar o desenvolvimento 
de consciências e com isso escravizar a 
maioria. O problema é que as fraquezas 
humanas são contagiosas. 

Boa Vista, Camucá, Borborema
Boa Vista foi a denominação dada pelo 

bacharel José Amâncio Ramalho às terras 
que comprou ao capitão João da Mata. O 
rio Canafístula circundava o aglomerado e, 
quando foi barrado, inundou imensa área 
pertencente a vários proprietários. Antonio 
Nogueira Campos, outro pioneiro, ficaria com 
seu engenho ilhado do outro lado do rio, com 
grande porção de terras cobertas pelas águas 
do açude. Nas cheias invernosas, o engenho 
de seu Tota  só era alcançado por rudes em-
barcações. Em escritura lavrada em  1920, 
Amâncio  adquiriu  terras de um pernambu-
cano domiciliado em Timbaúba, chamado 
José Cavalcanti. Essa gleba ficava entre o rio 
Canafístula e a estrada de rodagem que vai 
de Borborema à Bananeiras, limitando-se 
com as terras de doutor Nuno Guedes e que 
seriam inundadas pelo açude de propriedade 
da Hidroelétrica Borborema. 

Com os empreendimentos que Amâncio 
implantou - a fecularia, um engenho de ra-
padura, uma despolpadeira de arroz, a usina 
hidroelétrica - e a chegada do trem em 1913, 
Borborema tornou-se um centro comercial 
regional com muitos  empregos garantidos e 
um comércio florescente. Era um bom lugar 
para se investir. Guilherme Groth, o alemão 
comerciante em Moreno  e vítima de manifes-
tantes que lhe queimaram os pertences após 
o afundamento de navios brasileiros pelas 
forças do Eixo, era previdente e temia o se-
questro de seus bens. Daí por que, comprara  
duas casas em Borborema. Em fevereiro de 
1939 vendeu-as ao industrial Amâncio Rama-
lho. Cheguei à conclusão que se tratou de uma 
venda simulada. O que o alemão queria mes-
mo era evitar perder tudo em consequência 
da guerra de seu país contra os aliados, entre 
os quais o Brasil. Pela descrição das casas no 
registro escritural, identifico que em uma das 
casas seu Guilherme se instalou comercial-
mente, fazendo de meu pai seu sócio. Ficava 
na  Avenida Paraíba, Praça 12 de novembro, 
hoje Avenida Arlindo Ramalho. A segunda 
casa, “vendida” pelo alemão ficava na Av. Cea-

rá e tinha “quatro janelas de frente,entrada de 
lado e alpendre sendo murada do lado da Av. 
Pará e dando fundos para a Av. Amazonas”. A 
homenagem aos estados brasileiros nas ruas 
de Borborema foi também iniciativa do velho 
Amâncio. Os nomes das avenidas mudaram 
e como não existe na Câmara nem mesmo o 
registro de minha passagem como vereador, 
difícil será identificar essas ruas. Tarefa fácil 
para Rejane Sena, a escrivã local, pois essas 
escrituras foram lavradas por seu avô, Osias 
Guedes Alcoforado, casado com minha tia-a-
vó Natércia.

Em 1943, o distrito bananeirense passou 
a denominar-se Camucá, cujo significado 
“terra deserta” não fazia jus à realidade. Cinco 
anos depois, o topônimo Borborema era no-
vamente entronizado até ser consagrado na 
lei que criou o município, em 1959. Em 1962 
chegaria a energia de Paulo Afonso, inaugu-
rada na gestão do meu pai, Arlindo Ramalho.

Meu pai foi o primeiro prefeito eleito. 
Nas duas vezes em que ocupou o cargo, ao 
sair, elegeu seu sucessor Aristeu Uchoa Pinto 
como candidato único, completando ainda a 
façanha com a eleição de José Florêncio de 
Lima, o sexto prefeito eleito, por sinal, genro 
do primeiro prefeito nomeado, o ex-vereador 
Antonio Barbosa da Costa. A partir de então, 
quando meu pai passou a fazer política em 
Bananeiras, as disputas eleitorais tornaram-
se mais acirradas. 

Quem governou a cidade por mais de 
uma vez, também, foi o filho do pioneiro, José 
Amâncio Ramalho Junior que, igualmente, 
elegeria seu sucessor, Severino Maria do 
Nascimento. Depois surgiria José da Costa 
Maranhão, primeiro prefeito a ser  reelei-
to. Amâncio Ramalho Junior,  prefeito pela 
terceira vez,  faleceu no exercício do cargo. 
Seu vice, José Renato Eduardo dos Santos 
assumiu e foi reeleito.  Paula Gomes Pereira, 
é a primeira mulher a ocupar a prefeitura. A 
segunda, prefeita Gilene Candido, foi a pri-
meira a ser reeleita e comemora os 62 anos 
da cidade que nos viu nascer.

  O alienado se 
preocupa apenas com 
o que lhe interessa de 
imediato, despreza a 
capacidade de agir e 

de pensar por si 
próprio   

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador

A seca repete seus dramas

Fotolegenda
Foto: Evandro Pereira



Geral
Edição: Emmanuel Noronha      Editoração: Joaquim Ideão

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 25 de novembro de 2021     |     A UNIÃO        3

Agora, prefeitos paraibanos poderão solicitar auxílio ao Governo Federal para combater efeitos da seca

O Governo Federal, 
por meio do Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
(MDR), reconheceu, ontem, 
a situação de emergência 
em 150 cidades da Paraíba 
que sofrem os impactos do 
período de estiagem. 

A situação havia sido 
decretada pelo governa-
dor da Paraíba, João Aze-
vêdo (Cidadania), no últi-
mo dia 29 de outubro e foi 
reconhecida ontem pelo 
Governo Federal. Com a 
medida, os gestores locais 
podem solicitar auxílio fe-
deral para atendimento à 
população atingida, resta-
belecimento de serviços 
essenciais e reconstrução 

de infraestruturas públicas 
danificadas.

Na opinião do presiden-
te da Federação das Associa-
ções de Municípios da Paraí-
ba (Famup), George Coelho, 
o reconhecimento da situa-
ção de emergência dos muni-
cípios vai ajudar os gestores 
a realizar ações mais asser-
tivas e com maior agilidade. 
“Chegou em boa hora o re-
conhecimento do estado de 
emergência desses municí-
pios, para que esses municí-
pios possam agir e fazer com 
que as questões sejam resol-
vidas de maneira mais rápi-
da. É isso o que queremos, 
além de orientar os gestores 
para que eles possam utilizar 
os recursos da melhor forma 
e dentro da lei, é isso  que os 
prefeitos precisam”. 

Segundo o decreto es-
tadual, a situação de emer-
gência é válida por 180 dias 
nas áreas dos municípios 
afetados pela estiagem. A 
situação de anormalidade é 
válida apenas para as áreas 
dos municípios comprova-
damente afetados pelo de-
sastre. 

Com o decreto os mu-
nicípios ficam dispensados 
de licitações, contratos de 
aquisição de bens e servi-
ços necessários às ativida-
des de resposta ao desas-
tre, locação de máquinas e 
equipamentos de presta-
ção de serviços e de obras 
relacionadas com a reabili-
tação do cenário do desas-
tre, desde que possam ser 
concluídas no prazo esti-
pulado em lei.

IIuska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

Ministério reconhece situação 
emergencial de 150 municípios

Diversos institutos de pesquisa 
têm comprovado que o ex-pre-
sidente Lula é imbatível, seja 
qual for o candidato que dis-
pute com ele o segundo turno 
das eleições. A pesquisa mais 
recente, da Modalmais/Futu-
ra Inteligência, corrobora a 
tendência. Lula bate Bolsona-
ro por 49,2% a 38,4% e tam-
bém supera Moro por 46,6% 
a 33,6%.   

Em qualquEr cEnário  
E o PL, cujo presidente na Pa-
raíba é o deputado Wellington 
Roberto, fez convite para que 
o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, seja candidato ao 
governo, revela o pré-candi-
dato a senador Bruno Roberto, 
filho do parlamentar. Queiro-
ga, porém, tem se mostrado 
resistente em disputar cargo 
eletivo. Bolsonaro deve se filiar 
à legenda no dia 30.   

Sem saber que estava criticando a 
sua própria gestão, Luciano Cartaxo 
disse que a regressão de João Pessoa 
no ranking das cidades mais competi-
tivas do Brasil “demonstra a queda na 
qualidade dos serviços públicos ofer-
tados a nossa população”. Alertado 
de que os dados do levantamento ti-
nham por base a sua gestão, apagou, 
rapidamente, a postagem.         

Faltou chEcagEm 

EstilinguE, cartaxo atira contra o sEu próprio  
tElhado dE vidro ao criticar rEsultado dE ranking 

convitE a quEiroga  

Telhado de vidro, quando ainda era prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV) apressou-se em se 
tornar estilingue quando deixou a gestão. Nada estranho, afinal, ele se posiciona como oposição ao 
prefeito Cícero Lucena (PP). O problema é que o ex-prefeito tem atirado pedras a esmo, de forma até 
inconsequente. Desde que deixou a prefeitura, Cartaxo tem experimentado uma espécie de isola-
mento político, possivelmente pelo fato de que apostou todas as suas fichas no processo sucessório 
da Prefeitura de João Pessoa, no ano passado, escolhendo uma solução, digamos assim, caseira, o 
que gerou o rompimento com antigos aliados do seu governo – como sabemos, o desempenho da 
candidata apoiada por ele, Edilma Freire, foi pífio – ela ficou em quinto lugar, com apenas 12,93% 

dos votos. Desde então, Cartaxo busca ressurgir na atividade política e, nesse ímpeto, não 
perde a oportunidade de ‘atirar pedras’ nos adversários. Na terça-feira, porém, o tiro 

saiu pela culatra. Após saber que João Pessoa havia caído 37 posições no Ranking 
de Competitividade dos Municípios, foi às redes sociais para afirmar que “isso de-
monstra claramente que João Pessoa está vivendo um retrocesso grande”. A tenta-

tiva era atingir Cícero Lucena (PP). Uma trapalhada. Os dados do levantamento 
eram referentes a 2020, quando ele era prefeito da capital.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Uma coisa é certa: ao afirmar que não vota-
rá em hipótese alguma em Bolsonaro, Efraim 
Filho afasta para longe de si um empecilho à 
sua presença no palanque de João Azevêdo. 
É que o governador voltou a afirmar, recen-
temente, em entrevista a uma emissora de 
rádio, que não aceitará em seu palanque ne-
nhum apoiador de Bolsonaro.   

mais à vontadE para Ficar 
no palanquE govErnista  

“chEgou a minha hora” 

apoiará mandEtta 

O deputado federal Efraim Filho (DEM) afir-
mou, em entrevista, que está amadurecido 
para disputar a única vaga de senador da Pa-
raíba na eleição do próximo ano. “Pela cami-
nhada de lealdade e de voz ativa em defesa 
da Paraíba, com diversos projetos e emendas 
aprovadas, essa jornada me convence de 
que chegou a minha hora”, argumentou.  

Efraim Filho disse que não apoiará a reeleição de Bolso-
naro. Em entrevista, disse que irá atuar para ver o candi-
dato escolhido pelo União Brasil – legenda que surgirá 
da fusão do seu partido com o PSL – no segundo turno 
das eleições. O candidato em questão é o ex-ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que até agora sequer 
chegou a 2% das intenções de voto. 
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A situação de emergência já havia sido decretada pelo governador da Paraíba, João Azevêdo, no dia 29 de outubro

Foto: Divulgação

Nordeste sofre mais com racionamento de água, segundo IBGE

Historicamente afetada pela 
aridez da Caatinga, a região 
Nordeste segue, segundo publi-
cação do Atlas de Saneamento - 
Abastecimento de Água e Esgoto 
Sanitário, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
a região que mais sofre com o 
racionamento de água no país. 

Produzido com a colaboração 
da Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico (ANA), um dos 
capítulos aborda a integração do 
saneamento básico com o meio 
ambiente, relacionando biomas 
e as regiões hidrográficas. De 
acordo com o levantamento, o 
bioma da Caatinga, onde está 
situado o Nordeste, destaca-se 
pela ocorrência de racionamento 
por insuficiência de água. 

As Mesorregiões Hidrográfi-
cas Piancó-Piranhas-Açu e Litoral 
do Rio Grande do Norte e Paraíba 
possuem uma ocorrência de ra-
cionamento por insuficiência de 
água nos mananciais em 53,8% e 

46,8% dos municípios com abas-
tecimento de água por rede geral, 
respectivamente. Considerando os 
períodos de estiagem, os percen-
tuais chegam a 69,4% e 49,5%.

“As causas principais para 
o racionamento nessas regiões 
é a ocorrência de secas e estia-
gem e a insuficiência de água no 
manancial. E nas duas situações, 
o principal motivo é a caracterís-
tica natural do bioma. Trata-se 
de algo sazonal, historicamente 
registrado”, explica André Polly, 
gerente de Dinâmicas Ambientais 
e Territoriais do IBGE. 

Os dados são fornecidos pela 
Pesquisa Nacional de Saneamento 
Básico (PNSB) de 2017, realizada 
pelo IBGE. No ano, apenas 38,0% 
dos municípios do país possuíam 
planos municipais de saneamento 
básico, contemplando as ativida-
des de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. 

Até 2017, a Paraíba registrou 
a ocorrência de interrupção em 
todos os sistemas de distribuição 
de água, por 6 horas ou mais, 
em 92,5% das cidades. A região 

Nordeste teve uma proporção de 
67,7%. Também foram registrados 
os municípios com ocorrência de 
racionamento, com maior incidên-
cia nos estados de Pernambuco 
(75,0%), Rio Grande do Norte 
(68,9%), Paraíba (66,8%), Ceará 
(56,0%) e o Distrito Federal, onde 
a única entidade presente regis-
trou racionamento de água. 

Foram entrevistadas 6.168 
entidades executoras em todo 
o território nacional. Em 68 dos 
5.570 Municípios brasileiros em 
2017, o serviço de abastecimento 
de água encontrava-se paralisado 
e, em 33 municípios, esse serviço 
estava em implantação. 

Os casos são majoritários na 
região Nordeste, especialmente 
na Paraíba e Rio Grande do Nor-
te. Já o serviço de esgotamento 
sanitário por rede encontrava-se 
em funcionamento em 3.206 
municípios, e em implantação em 
175 deles.

Após dez anos do primeiro 
marco legal do setor, os dados da 
PNSB 2017 indicam que a regula-
ção do saneamento é insatisfatória 

e com profundas diferenças regio-
nais. Somente 46,5% dos municí-
pios com serviços por rede coletora 
de esgotamento sanitário em 
funcionamento possuíam órgão 
regulador. Nos serviços de abas-
tecimento de água, esse percen-
tual atingiu 69,5%. E apenas 11 
estados possuíam prazo médio até 
2030 ou menos, ano de referência 
nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, para universalização 
dos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário.

Quanto aos tipos de tratamen-
to, o processo de simples desinfec-
ção, quando a água bruta recebe 
apenas o composto cloro antes 
de sua distribuição à população, 
correspondia a mais da metade 
do volume total de água tratada 
no Rio Grande do Norte (81,2%), 
Maranhão (70,5%), Mato Grosso 
do Sul (65,0%) e Roraima (54,7%). 

O tratamento convencional, 
por sua vez, dotado dos processos 
de floculação, decantação, filtra-
ção, correção de pH, desinfecção 
(cloração) e fluoretação, antes 
de ser distribuída à população, 

apresentava-se em maiores pro-
porções no Espírito Santo (96,6%), 
Paraíba (94,8%), Rio de Janeiro 
(92,3%) e Minas Gerais (91,3%). 

Por fim, o tratamento não 
convencional tinha maior des-
taque no Pará (23,6%), Sergipe 
(20,6%), Tocantins (16,9%) e Per-
nambuco (15,4%). Neste tipo, são 
utilizados clarificador de contato, 
ETA’s compactas (pressurizadas ou 
não), filtragem rápida e flotação.

Na Paraíba, o projeto para 
a implantação da Adutora do 
Brejo, previsto para o ano de 
2022 com recursos da bancada 
federal, beneficiará os municípios 
de Arara, Campinote, Esperança, 
Montadas, Remígio e Areial, na 
primeira etapa; a partir de Arara 
o sistema também abastecerá 
Solânea, Bananeiras e Casseren-
gue, beneficiando uma população 
de mais 135 mil paraibanos que 
terão segurança hídrica, uma das 
maiores preocupações da gestão 
de João Azevêdo. 

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

Leia mais na página 25



Últimas
Edição: Emmanuel Noronha     Editoração: Ednando Phillipy4  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 25 de novembro de 2021

Ontem, representantes da administração municipal se reuniram com moradores desalojados após reintegração de posse na área
Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Prefeitura realiza cadastro de 
famílias da comunidade Dubai

Moradores da comuni-
dade Dubai se reuniram, on-
tem, com representantes da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, do Ministério Público 
da Paraíba e também do Go-
verno do Estado. Na ocasião, os 
envolvidos debateram pontos 
relacionados à retirada das 
famílias da comunidade locali-
zada no bairro de Mangabeira, 
em João Pessoa, e o que será 
feito de agora em diante. “Tudo 
se resolve na tranquilidade e 
no diálogo e os representantes 
da comunidade Dubai saíram 
muito satisfeitos, para que a 
gente possa avançar agora no 
quesito moradia, que é o mais 
importante”, afirmou João Al-
meida, secretário de Seguran-
ça Urbana.

A desocupação aconteceu 
na última terça-feira (23) em 
razão de um mandado de rein-
tegração de posse referente ao 
local, considerado como reser-
va da Mata Atlântica, uma Área 
de Preservação Permanente. A 
ação contou com a participa-
ção da Polícia Militar da Paraí-
ba, a partir da decisão de uma 
Ação Civil Pública impetrada 

pela Prefeitura de João Pessoa 
junto ao Ministério Público da 
Paraíba.

As pessoas desalojadas 
foram distribuídas entre os 
ginásios do Centro Profissio-
nalizante Deputado Antônio 
Cabral (CPDAC), no bairro do 
Valentina, da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental João 
Gadelha e o Hermes Taurino, 
localizados em Mangabeira. 
Outras pessoas optaram por ir 
para a casa de parentes ou ami-
gos. Segundo a PMJP, através 
das redes sociais, um cadastro 
das famílias está sendo feito 
“para que todos tenham acesso 
à moradia com qualidade” e o 
órgão também está “fazendo 
acompanhamento médico e 
disponibilizando alimentação 
para todos”, conforme publica-
ção via Twitter.

A secretária municipal de 
Habitação, Socorro Gadelha, 
pontuou que a preocupação 
no momento é garantir assis-
tência integral às famílias tan-
to em relação à saúde, como 
também em questões de segu-
rança e alimentação. “Nossas 
equipes estão diuturnamente 
acompanhando essas pessoas 
e realizando o cadastro de-
las nos programas sociais da 

Foto: Divulgação/Hospital Padre Zé

Prefeitura e do Estado. O Au-
xílio Moradia também já está 
garantido e as famílias devem 
receber o mais rápido possí-
vel”, afirmou.

Além de perderem suas 
casas e outros pertences, como 
móveis e eletrodomésticos, os 
moradores da Dubai também 
relataram receios com a aglo-

meração nos ginásios, conside-
rando que haviam duas pessoas 
infectadas com covid-19 na co-
munidade – que foram isoladas 
na realocação pelos próprios 
moradores. De acordo com o 
secretário Fábio Rocha, da Se-
cretaria Municipal de Saúde de 
João Pessoa, ao Jornal A União, 
desde ontem que há realização 

de testes dessas pessoas reti-
radas da comunidade e haverá 
vacinação também voltada a 
esse público.

O Governo do Estado, 
através da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano, 
prestou apoio às famílias que 
estão nos ginásios escolares. 
Padre Egídio, diretor do Hospi-

Além da garantia das 
refeições, padre Egídio 
destacou que há um 

olhar especial para as 
crianças da comunidade

tal Padre Zé, na capital, contou 
que foi feita uma parceria junto 
a SEDH para o Projeto Prato 
Cheio. “Nós estamos assistin-
do as famílias que estão no 
CPDAC com 900 refeições por 
dia, sendo 300 cafés da manhã, 
300 almoços e 300 jantares”, 
explicou. A distribuição acon-
tecerá de domingo a domingo, 
segundo o gestor.

Além das refeições, Egídio 
destacou que há um olhar es-
pecial para as crianças. “Temos 
ali cerca de 90 a 100 crianças, 
[inclusive, algumas com] 18 
dias de nascidas, então nós 
estamos levando fraldas, sa-
bonete, xampu, lenços umede-
cidos, leite, mucilon, sandálias 
infantis e roupinhas para esse 
número grande de crianças 
que estão sendo assistidas ali”, 
completou o diretor do Hospi-
tal Padre Zé.

Algumas famílias da comunidade Dubai, em 
Mangabeira, estão em ginásios escolares e 
outras foram para casas de parentes e amigos

77% da população adulta está com a vacinação completa

De acordo com a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
o Estado já tem 77,82% da 
população adulta com esque-
ma vacinal primário comple-
to contra a covid-19, sendo 
2.320.359 das 2.981.502 que 
já receberam a segunda dose 
ou dose única. Mesmo com o 
avanço, 517.639 paraibanos 
estão com a vacinação contra 
a covid-19 atrasada. Desse 

montante, 98.567 são resi-
dentes de João Pessoa, uma 
concentração de 19%. 

Os dados do portal da 
transparência da capital, no 
entanto, divergem. Constam 
que 92.755 doses para o 
encerramento do ciclo vaci-
nal estão em atraso. Sendo 
47.966 pessoas que recebe-
ram o imunizante da Pfizer, 
28.299 pessoas receberam 
CoronaVac e 16.490 foram 
vacinados com a AstraZeneca.

Para tentar reduzir o 

número de pessoas que não 
fecharam o ciclo vacinal na 
cidade, a prefeitura irá dis-
por de mais de 20 postos de 
vacinação, hoje, distribuídos 
entre 16 bairros da cidade 
(Cruz das Armas, Rangel, Va-
lentina, Mangabeira, Tambiá, 
Centro, Tambauzinho, Ma-
naíra, Jaguaribe, Bairro dos 
Novais, Colinas do Sul, Ban-
cários, Mandacaru, Tambaú, 
Torre e Cristo). 

Segundo o Ministério da 
Saúde, 5.664.558 doses já 

foram aplicadas na Paraíba, 
onde 3.055.146 pessoas fo-
ram vacinadas com a primei-
ra dose e 2.332.314 comple-
taram os esquemas vacinais. 
Do total de vacinados com o 
esquema primário comple-
to, sem considerar a dose de 
reforço, 2.268.149 tomaram 
as duas doses e 64.165 uti-
lizaram imunizante de dose 
única. 

Cerca de 9.024 pessoas 
com alto grau de imunossu-
pressão receberam a tercei-

ra dose e 268.074 pessoas a 
partir de 60 anos foram vaci-
nadas com doses de reforço.

A pasta também confir-
mou o repasse de 38.610 do-
ses da Pfizer para aplicação 
de segunda dose na popula-
ção adolescente com comor-
bidades, com deficiências 
permanentes, gestantes, 
puérperas e adolescentes 
em medidas socioeducati-
vas. A população assinalada 
pelo Ministério é de 147.951 
pessoas.

Além disso, o Estado 
receberá 146.250 doses da 
Pfizer destinadas para re-
forço do esquema vacinal na 
população acima de 18 anos, 
numa estimativa de 131.625 
aptos para o recebimento das 
doses. A SES não confirmou a 
data e recebimento do mon-
tante informado pelo Minis-
tério da Saúde em informe 
técnico.

A Paraíba já distribuiu 
um total de 6.494.615 doses 
de vacina aos municípios.

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

Paraíba registra ocupação 
de 19% dos leitos de UTI 

Polícia Militar apreende fuzil AK-47 em carro no Sertão

O Estado confirmou no-
vos 323 casos de covid-19, 
ontem, sendo cinco deles 
considerados moderados ou 
graves. Três mortes também 
foram registradas no bole-
tim epidemiológico, sendo 
duas ocorridas entre terça-
feira e ontem. A terceira é da-
tada de 2 de novembro. Um 
falecimento aconteceu em 
hospital privado e os demais 
em hospitais públicos. Fo-
ram vítimas duas mulheres e 
um homem, com faixa etária 
de 42 a 85 anos, todos sem 
comorbidades pré-existen-
tes identificadas. Os óbitos 
ocorreram entre residentes 
de João Pessoa, Campina 
Grande e Cajazeiras.

Com os números divul-

gados pela Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), o Esta-
do  chegou a 459.489 casos 
confirmados da doença, sen-
do 9.505 mortes e 351.312 
pacientes considerados re-
cuperados da doença. 

Segundo o Centro Es-
tadual de Regulação Hospi-
talar, sete pacientes foram 
internados entre terça-feira 

e ontem. A Paraíba tem 102 
pacientes internados em 
unidades referência para o 
tratamento da doença, sen-
do 19% ocupando leitos de 
UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) e 11% em enfer-
marias para adultos. Entre 
as macrorregiões de saúde, 
considerando os leitos para 
adultos, o Sertão conta com 
os índices mais elevados. 
São 33% de ocupação em 
UTI e 13% em enfermarias. 
A Região Metropolitana de 
João Pessoa aparece em se-
guida com a mesma ocupa-
ção em enfermarias e 28% 
em UTI. Em Campina Grande 
estão ocupados 8% de leitos 
de UTI e 9% de enfermarias.

Com a ajuda da cadela 
Sasha, a Polícia Militar da 
Paraíba localizou e apreen-
deu um fuzil do modelo AK-
47, armamento de grande 
poder de fogo e conheci-

do internacionalmente. A 
apreensão do material foi 
realizada, ontem, em Caja-
zeiras, Sertão do Estado. Po-
liciais militares do Canil do 
Batalhão de Operações Es-

peciais (Bope), foram infor-
mados que em um dos car-
ros apreendidos pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
haveria drogas ou armas de 
fogo escondidas. Com apoio 

da PRF, a PM localizou o veí-
culo Gol e, a partir da indica-
ção feita pelo faro da cadela 
Sasha, os policiais encon-
traram o fuzil AK-47 e dois 
carregadores embaixo do 

banco traseiro do veículo. 
De acordo com os policiais 
que fizeram a apreensão, o 
carro já havia sido apreendi-
do pela PRF por pendências 
administrativas e estava no 

pátio daquela instituição. 
Com a ajuda do Canil e apoio 
da PRF, todo material en-
contrado foi apresentado na 
Delegacia da Polícia Civil em 
Cajazeiras.

Estado brasileiro é condenado 
pela morte de Márcia Barbosa 

A Corte Interamericana 
de Direitos Humanos con-
denou o Estado brasileiro 
pela violação dos direitos e 
das garantias judiciais, pro-
teção judicial e igualdade 
perante a lei pela aplicação 
indevida de imunidade par-
lamentar em benefício do 
principal responsável pelo 
homicídio de Márcia Bar-
bosa de Souza. A sentença 
foi divulgada ontem.

A estudante Márcia 
Barbosa, de 20 anos, foi 
assassinada em junho de 
1998, em João Pessoa. O 
acusado do crime foi o então 
deputado estadual Aércio 
Pereira, com quem Márcia 
havia se encontrado na noi-
te de 17 de junho, no Mo-

tel Trevo. No dia seguinte, 
uma testemunha viu uma 
pessoa retirando o corpo da 
estudante de um automóvel 
e o jogando num terreno 
baldio. Para a Corte, faltou 
diligência para realizar as 
investigações necessárias. 
Também foi considerado 
“caráter discriminatório 
por razão de gênero” nes-
sas mesmas investigações, 
além de violação de direito 
à integridade pessoal em 
prejuízo dos familiares da 
jovem.

“Márcia Barbosa de 
Souza era uma estudante 
afro-descendente de 20 
anos, que vivia em situação 
de pobreza”, definiu a Corte 
Interamericana. Ela teria 

ido a João Pessoa em busca 
de emprego. De acordo com 
o processo, a jovem foi mor-
ta por asfixia.

O deputado, que sem-
pre negou o crime, foi con-
denado apenas em 2007, a 
16 anos de prisão, por ho-
micídio e ocultação de cadá-
ver. Recorreu, mas morreu 
poucos meses depois, sem 
que a sua apelação fosse 
examinada.

“Esta é a primeira sen-
tença em que a Corte analisa 
a imunidade parlamentar 
no marcado do direito do 
acesso à justiça e a obriga-
ção reforçada de investigar 
com a devida diligência a 
morte violenta de uma mu-
lher”, diz o tribunal.

Foram confirmados 
novos 323 casos de 

covid-19, sendo cinco 
considerados moderados 
ou graves e três mortes
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A cachaça paraibana estará presente no 1º Encontro Nacional 
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Projeto que reservava para os ciclistas trecho da avenida aos domingos está suspenso devido a obras de requalificação na via

Ciclofaixa na Epitácio Pessoa 
será retomada após o Carnaval

Obras na Epitácio Pessoa prosseguirão até março, quando a ciclofaixa, suspensa inicialmente devido à pandemia, será reativada

Foto: Roberto Guedes

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

O retorno do projeto 
Ciclofaixa de Lazer da Pre-
feitura de João Pessoa está 
previsto para depois do Car-
naval, em razão da grande 
demanda de eventos em fe-
vereiro e do tempo suficiente 
para organização da equipe 
e da sinalização. De acordo 
com a Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urba-
na (Semob-JP), o projeto foi 
suspenso em março do ano 
passado em decorrência da 
pandemia, mas também para 
dar celeridade à obra de re-
qualificação da Avenida Epi-
tácio Pessoa, prevista para 
ser concluída em fevereiro 
de 2022.

Segundo informações 
da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Seinfra), a 
obra de requalificação da 
Avenida Epitácio Pessoa, ini-
ciada em dezembro de 2019, 
encontra-se em execução e 
está na altura do cruzamen-
to com a Avenida Tito Silva. 
Já foram executados seis 

quilômetros de calçadas. A 
Semob- JP esclarece que as 
obras de requalificação da 
Epitácio inviabilizam o re-
torno da ciclofaixa, pois os 
entulhos ocupam a faixa. Se 
isolar outra faixa para bici-
cletas restará apenas uma 
para carros, ônibus e mo-
tos, prejudicando o trânsito 
e ocasionando insegurança.

O superintendente da 
Semob, George Morais, afir-
ma que a instituição está to-
talmente engajada em trans-
formar João Pessoa em uma 
das capitais brasileiras do 
esporte, tanto é que imple-
mentou em agosto o circuito 
de ciclismo com mais de sete 
quilômetros na PB-008. “Um 
dos melhores espaços para 
a prática do esporte de alto 
rendimento, inclusive palco 
para a bem sucedida prova 
internacional Gran Fondo”, 
declarou.

Ciclistas sentem falta 
Os ciclistas sentem falta 

do pedal de domingo da Epi-
tácio Pessoa, mas compreen-
dem que a requalificação da 

Epitácio Pessoa beneficiará 
a mobilidade urbana da ci-
dade. O ciclista Damião Tos-
cano, 45 anos, pedala desde 
os 15 anos. Hoje integra o 
grupo de pedal Amigos de 
Mangabeira 7(M7) no qual 
participam ciclistas dos bair-
ros dos Bancários, José Amé-
rico, Valentina, em média 40 
a 60 pessoas. Esse grupo se 
reúne para pedalar à noite 
nas terças e quintas-feiras, 
a partir das 20h. 

“Sempre passamos pela 
Epitácio Pessoa no percur-
so. Quando a obra for con-
cluída pretendemos utilizar 
a ciclofaixa do domingo, pois 
é bastante agradável andar 
no horário reservado aos ci-
clistas”, declarou. Ele revela 
que Prefeitura de João Pessoa 
está ofertando mais uma op-
ção de ciclismo, do farol de 
Cabo Branco até a Praia de 
Jacarapé.

O presidente do Pedal 
Jampa, André Nascimento, 
conhecido como “Pirulito”, 
revela que a categoria dia-
loga constantemente com a 
atual gestão, tendo a maioria 

das suas reivindicações aten-
didas. “Estamos aguardando 
a conclusão da obra e nos foi 
informado que a previsão da 
obra é concluir no início de 
2022. Essa obra facilitará a 
mobilidade urbana de todos, 
por isso vale o tempo de es-
pera”, afirmou.

Por fim, o superinten-

dente George Moraes ressal-
ta a importância dessa obra 
no tocante à acessibilidade, 
beneficiando principalmen-
te deficientes físicos, visuais 
e idosos. “Estamos colocan-
do o piso tátil nas calçadas 
e eliminando os obstáculos 
para que essa população 
possa se locomover com 

mais segurança e de forma 
independente. As calçadas 
estavam cheias de degraus 
e todas irregular”, afirmou. 
Essa l icitação também 
abrange a instalação de 40 
abrigos de ônibus, permitin-
do uma coberta confortável 
aos usuários do transporte 
coletivo.

Evento no Brejo

Feira de Flores Ornamentais 
começa amanhã em Areia

A Feira de Plantas Orna-
mentais, artesanato e culinária 
local no município de Areia, 
no Brejo paraibano, aconte-
ce amanhã e no sábado. A 
cidade, no topo da Serra da 
Borborema, a 618 metros de 
altitude, terá na Praça Central, 
em frente ao histórico Casarão 
José Rufino, exposição e venda 
da produção de flores, plantas 
ornamentais, chás, cultivados 
pelos produtores da região do 
Brejo paraibano. Além de atra-
ções culturais e culinária.

A feira inicia amanhã às 
18h e recebe o público até às 
22h. Na abertura, o cantor e 
baixista local, Pequeno Bass, 
fará uma apresentação com 
músicas ao estilo MPB, a partir 
das 19h. No sábado, a partir 
das 7h da manhã os exposi-
tores já estarão dispostos e às 
19h, Jessyka Neves, cantora 

também da região apresenta 
seu repertório de música Pop. 
A feira encerra às 22h.

Essa atividade é uma 
promoção da ação de fomen-
to ao Arranjo Produtivo Local, 
APL das Flores executado pela 
Secretaria Executiva da Ciên-
cia e Tecnologia da Paraíba 
(SEC&T), com a parceria da 
Prefeitura Municipal de Areia 
e dos integrantes que formam 
o Ecossistema Flores na Para-
íba. Une os esforços da SEC&T, 
dos produtores e tem a funda-
mentação baseada no proje-
to de pós-doutorado de Laís 
Barreto, bolsista de ciência e 
pesquisa pela  Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado da 
Paraíba (Fapesq), por meio do 
Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Agrárias (Agroe-
cologia) da UFPB. 

A coordenadora da ação 

pela Secretaria de Estado de 
Ciência e Tecnologia (SEC&T), 
Gabriela de Freitas Xavier, 
ressalta a importância dessa 
atividade econômica para as 
mulheres na agricultura fa-
miliar, que formam cerca de 
95% da força produtiva nesse 
setor na região: “Chamamos 
de ‘Ecossistema Flores na Pa-
raíba’ porque é um movimento 
aberto, pessoas com interes-
ses comuns que se unem para 
estarem fortalecidas”, frisou.

Entre os integrantes do 
Ecossistema Flores na Paraí-
ba estão os pesquisadores da 
UFPB e da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG), 
as produtoras, o Governo do 
Estado da Paraíba, as prefei-
turas de municípios do Brejo, 
além de especialistas que se 
integram voluntariamente ao 
projeto.

Estufas de beldroega e pimentas ornamentais no campus Areia da UFPB; universidade apoia o Ecossistema Flores na Paraíba

Foto: Divulgação
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Prefeitura de João Pessoa planeja, entre outras ações, drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação na região

Famílias serão realocadas de 
áreas de risco na Beira Rio

O consórcio responsável 
pelo projeto de infraestrutura 
e requalificação urbana do Com-
plexo Beira Rio iniciou, ontem, 
uma série de reuniões com a 
unidade executora do Progra-
ma João Pessoa Sustentável da 
Prefeitura Municipal, e técnicos 
das Secretarias de Infraestrutura 
e Planejamento, com objetivo 
de apresentar soluções e pro-
postas para as comunidades 
que estão em áreas de risco na 
região. Quase duas mil famílias 
vivem nas comunidades. Os 
moradores que precisarem ser 
realocados porque vivem nas 
áreas de risco que estão sendo 
mapeadas terão cinco opções de 
reassentamento. 

Uma das propostas é a re-
alocação de famílias de áreas de 
risco para três conjuntos habita-
cionais que serão construídos a 
partir de 2022. As construções 
contarão com 565 apartamen-
tos de desenhos diferentes para 
atender às necessidades de cada 
família.

O projeto de infraestrutu-
ra e requalificação urbana vai 
abranger pavimentação, água 
encanada, drenagem, esgota-
mento sanitário, iluminação 
pública e contenção de barreiras 
nas comunidades da Beira Rio.  
As apresentações se estendem 
até amanhã, e resultam do pro-
cesso de diagnóstico realizado 
em outubro nas comunidades.

De acordo com Caio Mário, 

coordenador de Desenvolvimen-
to Urbano do João Pessoa Sus-
tentável, “a ideia do consórcio é 
apresentar um “MasterPlan”, que 
em outras palavras, é um estudo 
indicando as possíveis interven-
ções de soluções e melhorias que 
podem ser feitas nas comunida-
des. À medida que o projeto for 
evoluindo, o plano vai detalhan-
do essas intervenções”, pontuou.

Depois de validado inter-
namente, esse plano de inter-
venção vai ser apresentado às 
comunidades junto com o diag-
nóstico das áreas de risco que 
foi realizado no mês de outubro. 
Portanto, a UEP vai elaborar um 
calendário para discutir essas 
propostas e resultados com os 
moradores. Passando pelo crivo 
das comunidades, o consórcio 
vai para etapa de projeto básico, 
que é o detalhamento de todos 
os projetos e processos que via-
bilizam montar o material do 
processo de licitação das obras.

 Caio Mário ainda afirma que 
todas essas apresentações ficarão 
disponíveis nos Escritórios Locais 
de Gestão (Elos), com o intuito de 
tornar cada vez mais transparen-
te as ações do programa, “caso al-
guma família que não participou 
da reunião tenha dúvida sobre o 
diagnóstico ou sobre o plano de 
intervenção, terá a oportunidade 
de consultar pessoalmente com 
a ajuda dos agentes sociais que 
ficam de plantão nos Elos”, frisou 
Caio Mário.

 Parque Linear 
O consórcio também 

apresentará uma ideia ini-
cial do Parque Linear que 
ficará às margens do Rio 
Jaguaribe. Com uma área 
de 2,5 quilômetros de ex-
tensão, o Parque Linear terá 

a função de proteger as mar-
gens do Rio Jaguaribe no en-
torno das comunidades para 
evitar novos alagamentos e 
novas ocupações irregula-
res que ponham em risco a 
segurança e a vida dos mo-
radores.

 João Pessoa Sustentável
O programa, orçado em 

200 milhões de dólares, está 
previsto para ser executado 
até 2024. São 60 ações volta-
das para a redução das desi-
gualdades, modernização dos 
instrumentos de planejamen-

to urbano, da prestação de 
serviços e da administração 
pública e fiscal. Por meio do 
JP Sustentável, a Prefeitura de 
João Pessoa vai trazer digni-
dade e qualidade de vida para 
centenas de famílias que vi-
vem em área de risco.

Saúde

Programa Opera Paraíba realizou 
362 cirurgias de catarata em Patos

O segundo mutirão do 
Programa Opera Paraíba em 
Patos terminou os quatro dias 
seguidos de procedimentos, 
com a realização de 362 cirur-
gias de catarata em pacientes 
de 24 municípios da 6ª Região 
de Saúde do Estado. Estavam 
agendadas 400 cirurgias, mas 
38 pessoas não realizaram o 
procedimento. Destas, seis 
faltaram no dia marcado e 
outros 32 pacientes estavam 
com seus exames alterados, o 
que impedia o procedimento, 
ou não apresentavam catara-
ta, mas retinopatia, glaucoma 
ou pterígio.

No sábado (20), primeiro 
dia da ação, foram operados 
90 pacientes. No domingo 
(21), mais 92 pessoas foram 
beneficiadas com a cirurgia 
de catarata. Na segunda-feira 
(22), outros 93 pacientes fo-
ram operados e, na terça-feira 
(23), quando foi encerrado o 
mutirão, mais 87 procedimen-
tos foram realizados.

Os pacientes beneficiados 
com a ação foram encaminha-
dos pela Central Estadual de 
Regulação, sob a supervisão 
da 6ª Gerência de Saúde. Além 
do procedimento cirúrgico, 
os pacientes também fizeram 
exames de ceratometria, bio-
metria e fundoscopia. Os of-
talmologistas Sidney Toscano, 
Manoel Frazão e Daniel Medei-
ros foram os médicos respon-
sáveis pelos procedimentos 
deste mutirão, que contou 
com total apoio da equipe do 
Hospital do Bem, que integra o 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) foi escolhida 
para ser uma das institui-
ções homenageadas hoje, 
durante as celebrações da 
25ª Festa de Nossa Senho-
ra da Penha, pelo desempe-
nho das ações no combate 
à pandemia da covid-19 
e atendimento às vítimas 
da doença. As missas se-
rão realizadas às 17h e às 
19h30, no Santuário de 
Nossa Senhora da Penha. 
Além da SES, o Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu), a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) e 
Defesa Civil também rece-
berão homenagens durante 
a cerimônia eucarística.

A edição de 2021 da 
festa terá uma série de 
atividades até o dia 26 de 
novembro e dentro da pro-
gramação haverá novena e 
missas em agradecimento 
às entidades que se desta-
caram durante o período de 
pandemia. Para o secretário 
executivo de Saúde, Daniel 
Beltrammi, as homenagens 
são bem-vindas e fortale-
cem a todos que estão na 
luta diária neste período de 
luta contra a covid-19.

“Depois de um longo 
tempo marcado por esfor-
ços das equipes de saúde, 
e também por imenso so-
frimento humano, é funda-
mental que a gente possa 
refletir sobre o que nós po-
demos aprender com tantos 
sacrifícios, para que este 
aprendizado esteja sem-
pre conosco. Então, em 
momentos como esse, além 
de podermos recarregar 
as energias, nós podemos 

refletir juntos sobre quais 
aprendizados conseguimos 
obter que vão nos ajudar a 
construir dias melhores”, 
ressalta o secretário exe-
cutivo.

Ainda seguindo os pro-
tocolos por conta da pande-
mia do novo coronavírus, 
a tradicional Romaria não 
será realizada pelo segun-
do ano consecutivo. A festa 
alusiva à Nossa Senhora da 
Penha terá uma peregrina-
ção da imagem pelas ruas 
da capital e as missas terão 
capacidade máxima para 
200 pessoas. 

Ação
Desde o início deste mês, 

os agentes da Autarquia Es-
pecial Municipal de Limpeza 
Urbana (Emlur) estão reali-
zando ações de zeladoria, no 
bairro da Penha, em razão da 
programação da 258ª Festa 
da Penha, que começou no 
último sábado (20).

As equipes de limpeza 
realizaram ações de capi-
nação, roçagem e pintura 
de meio-fio. Ontem, foi fi-
nalizada a coleta de resí-
duos de poda de árvores. 
Diariamente, está sendo 
feita varrição no entorno 
do Santuário de Nossa Se-
nhora da Penha.

Neste ano, em razão da 
pandemia da covid-19, tam-
bém não haverá a tradicional 
Romaria de Nossa Senhora da 
Penha. Contudo, estão acon-
tecendo missas diárias até 
amanhã, às 17h e às 19h30. 
No sábado (27), haverá uma 
missa campal e, no domingo 
(28), ocorrerão missas às 7h, 
9h, 11h, 15h e 17h.

Festa da Penha vai 
homenagear a SES

Mapeamento feito pela Prefeitura Municipal dentro do projeto JP Sustentável apontou que cerca de duas mil famílias vivem nas comunidades do local

Foto: Secom-JP

Complexo Hospitalar Regional 
Deputado Janduhy Carneiro 
(CHRDJC), de Patos.

O diretor-geral do Com-
plexo, Francisco Guedes, co-
memorou o sucesso da ação. 
“Realizamos todos os proce-
dimentos sem nenhuma inter-
corrência e os que não foram 
feitos não dependeu da equipe, 
nem da unidade, de forma que 
só tenho a agradecer a todos os 
profissionais que se envolve-
ram nesta ação que foi muito 
importante para essas 362 pes-
soas que foram beneficiadas e 
que agora têm mais qualidade 
de vida com a recuperação da 
visão”, disse o diretor.

 “Foi uma ação excelente 

que fortaleceu ainda mais a 
parceria dos municípios e do 
Complexo Hospitalar de Pa-
tos com a Gerência Regional 
de Saúde. Não houve tumulto, 
não houve espera, todos os 
pacientes que vieram foram 
atendidos, em alguns momen-
tos conseguimos até adiantar 
procedimentos, tamanha foi 
a organização e eficiência da 
equipe, e tudo aconteceu den-
tro do que era esperado. Os 
profissionais que atuaram es-
tão de parabéns por terem rea-
lizado um Opera Paraíba que, 
de fato, cumpriu o seu papel e 
propósito”, disse a responsável 
pela 6ª Gerência Regional de 
Saúde, Liliane Sena.

 Nestes quatro dias de 
mutirão, foram beneficiados 
pacientes das cidades de 
Areia de Baraúnas, Cacimba 
de Areia, Cacimbas, Catin-
gueira, Condado, Desterro, 
Emas, Junco do Seridó, Mãe 
d’Água, Malta, Maturéia, Pas-
sagem, Patos, Quixaba, Sal-
gadinho, Santa Luzia, Santa 
Teresinha, São José de Espi-
nharas, São José do Bonfim, 
São José do Sabugi, São Ma-
mede, Teixeira, Várzea e Vista 
Serrana. 

O Programa Opera Paraí-
ba tem a meta de reduzir as 
filas de espera por cirurgias 
eletivas no Sistema Único de 
Saúde do Estado em um ano. 

Mutirão de cirurgias de catarata durou quatro dias e atendeu pacientes de 24 municípios paraibanos

Foto: Secom PB
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Geffeson de Moura Gomes foi morto numa abordagem de policiais sergipanos quando se dirigia para Cajazeiras
O delegado Oswaldo Re-

sende Neto, da Polícia Civil de 
Sergipe, já está em liberdade. 
Ele é acusado de envolvimen-
to na morte do advogado pa-
raibano Geffeson de Moura 
Gomes. Na terça-feira pas-
sada, os ministros da Quinta 
Turma do Superior Tribunal 
de Justiça seguiram o parecer 
do relator do processo, minis-
tro José Ilan Paciornik pela 
soltura do servidor sergipa-
no. O advogado Guilherme 
Martins Maluf disse que os 
ministros entenderam que a 
prisão era desnecessária.

A decisão do STJ não é 
extensiva aos outros dois po-
liciais que também respon-
dem ao processo: o agente da 
Polícia Civil José Alonso San-
tana e o policial militar Gilvan 
Moraes de Oliveira. Os dois 
policiais sergipanos, também 
denunciados pelo assassina-
to de Gefferson permanecem 
presos na Academia de Polí-
cia Civil (Acadepol), em Ara-
cajú (SE) e serão objeto de 
um outro habeas-corpus que 
ainda não foi julgado pelo STJ. 

Os três policiais sergipa-
nos respondem a processos 

STJ solta delegado envolvido 
no assassinato de advogado

MPT apura mortes de operários

Idoso é assasinado ao reagir a assalto

Dano moral gera 
indenização

Policiais civis participam de cursos de tiro e abordagem

O Ministério Público do Trabalho 
vai investigar o acidente ocorrido 
no Shopping Manaíra, em João 
Pessoa, que provocou as mortes 
de dois trabalhadores. Neste sen-
tido já instaurou procedimento 
para apurar como ocorreram as 
mortes dos operários José Bezer-
ra e Euclides da Silva após a que-
da de uma estrutura. O acidente 
ocorreu na madrugada dessa ter-

ça-feira (23) na reforma da casa 
de máquinas do ar-condicionado 
do shopping. A diretoria do con-
domínio divulgou nota informando 
que o acidente será rigorosamente 
apurado. Os corpos de José  Be-
zerra e Euclides da Silva após 
serem necropsiados no Numol 
foram sepultados em cemitérios 
das cidades de Conde e Santa 
Rita, onde residiam.

A Polícia Civil de Pombal ainda não 
tem informações sobre o suspeito 
de ter assassinado José Sátiro Al-
ves, de 78 anos. O crime ocorreu 
na noite dessa terça-feira (23), na 
zona rural de Pombal, Sertão da 
Paraíba. Segundo a Polícia Militar, 
a vítima estava na residência onde 
morava quando um suspeito che-
gou em uma motocicleta e anun-
ciou o assalto. Ainda de acordo com 

a Polícia, o idoso tentou reagir e o 
criminoso efetuou um tiro de espin-
garda no rosto do aposentado que 
não resistiu e morreu no local. Uma 
equipe do Samu ainda foi acionada, 
no entanto, apenas para constatar o 
óbito. A Polícia Civil pretende ouvir 
familiares da vítima para saber a 
rotina do aposentado, inclusive se 
ele guardava dinheiro ou algum 
objeto de valor em sua residência.

A Segunda Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da PB majorou em R$ 10 
mil a indenização, por danos mo-
rais, a ser paga pela empresa Gol 
Linhas Aéreas S.A, pelo atraso de 
voo por 24 horas decorrente de via-
gem internacional. A Apelação Cível 
teve a relatoria do desembargador 
Luiz Sílvio Ramalho Júnior. Na Pri-
meira Instância a indenização foi 
fixada em R$ 6 mil. A parte autora 
recorreu, alegando que o dano mo-
ral deve ser majorado em razão dos 
prejuízos que sofreu com o atraso 
do voo internacional, sobretudo pela 
ausência de assistência por parte da 
empresa. O relator do processo lem-
brou que a doutrina e a jurisprudên-
cia recomendam que, para se esta-
belecer o quantum indenizatório por 
abalos psíquicos, deve o magistrado 
levar em consideração um conjunto 
de fatores, como a condição social 
da vítima e a gravidade do dano.

Policiais civis da Paraíba, lotados na região de Campina Grande estão participando de cursos de Tiro Defensivo e de Táticas 
e Abordagem Policial. O treinamento é realizado pela Academia de Ensino da Polícia Civil (Acadepol), no auditório da 
Central de Polícia Civil (aulas teóricas) e em estande de tiro credenciado (aulas práticas). As instruções, que começaram na 
segunda-feira, 22, serão encerradas nesta sexta-feira (26). Trinta policiais participam dos cursos promovidos pela Acadepol, 
com instrutores da própria Polícia Civil. A agenda de cursos segue até o mês de dezembro, em todas as regiões do Estado. 
Ao todo, quase 800 policiais participaram de treinamentos em diversas modalidades.

Curtas
Foto: Ascom/PRF

acusados pela morte de Gef-
feson de Moura Gomes, em-
presário paraibano que levou 
vários tiros após uma abor-
dagem na estrada de acesso 
à cidade de Santa Luzia, em 
17 de março deste ano quan-
do se dirigia para Cajazei-
ras, onde iria visitar seu pai, 
acometido de covid-19. Gef-
ferson teria sido abordado e 
‘confundido’ com um assal-

tante de banco, sendo morto 
de forma covarde.

A Polícia Civil da Paraíba 
descobriu, nas investigações 
que o delegado Resende Neto 
e os outros policiais envolvi-
dos forjaram o crime, plan-
taram uma arma no carro da 
vítima na tentativa de des-
virtuar o trabalho da polícia 
paraibana.

Na denúncia, o Ministé-

rio Público da Paraíba acusa 
os policiais sergipanos pelos 
crimes de homicídio quali-
ficado e fraude processual. 
A denúncia foi acatada pelo 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba que decretou a prisão 
preventiva dos envolvidos no 
assassinato. A próxima au-
diência de instrução do caso 
Gefferson deverá ocorrer em 
dezembro.

Oswaldo Neto foi libertado por determinação do STJ e deverá participar da próxima audiência de instrução

Foto: Divulgação

O cantor e compositor 
Felipe Warley está fazen-
do um apelo através das 
redes sociais na tentativa 
de reaver os instrumentos 
musicais roubados de sua 
residência durante assalto 
ocorrido na noite de terça-
feira, em Campina Gran-
de. Segundo ele, bandidos 
aproveitaram o momento 
em que a mãe e a irmã dele 
colocavam o lixo para fora, 
renderem as vítimas, inva-
diram a residência e fize-
rem o “rapa”.

Além dos instrumen-
tos musicais os bandidos 
também levaram objetos 
da casa, entre eletrodomés-
ticos, celulares, o botijão de 
gás e o carro da família.

Felipe Warley infor-

mou que os instrumentos 
estavam no estúdio onde 
realiza os ensaios. Foram 
levados uma sanfona, vio-
lão, guitarra e uma caixa 
de som. Os bandidos fu-
giram no carro da família, 
que foi recuperado. “Gra-
ças a Deus minha mãe e 
minha irmã estão bem. 
Agora só falta recuperar os 
instrumentos”, disse.

Ele apela para que 
ninguém adquira os ins-
trumentos, pois alguns de-
les têm identificação. Feli-
pe disse que, mesmo com 
o prejuízo pretende fazer 
todos os shows que já fo-
ram agendados para de-
zembro. Ele prestou quei-
xa na Delegacia de Polícia 
de Campina Grande.

Instrumentos musicais 
de cantor são roubados

Uma organização cri-
minosa responsável por 
vários crimes, dentre eles 
assalto a um casal de co-
merciantes na cidade de 
Marizópolis; a morte de 
um cidadão identificado 
por Pedro Paulo, o “Pau-
listinha”, no bairro Sorri-
landia I, em Sousa, e os as-
saltos a uma casa lotérica 
e farmácia na cidade de  
Aparecida, sendo os dois 
primeiros no dia 3 do mês 
passado e o último no dia 
seguinte foi desarticulada 
no final da tarde de terça-
feira em uma ação envol-
vendo policiais e militares 
da região de Sousa.

Segundo o delegado 
Carlos Seabra, a Opera-
ção Zoonoses cumpriu 
cinco mandados de pri-
sões expedidos pela 1ª 
Vara da Comarca de Sou-

sa. Foram presos A.M.S.F, 
25 anos, (recolhido no 
Presídio Regional de 
Cajazeiras); W.B., de 21 
anos (preso em João Pes-
soa), B.S., 18 anos, resi-
dente na Ceahp, todos na 
cidade de Sousa, esse últi-
mo foi preso em São José 
de Piranhas, e ainda R. C. 
T. S, 26 anos, foi presa em 
Sousa, onde reside e F. S.S, 
26 anos, residente no dis-
trito de São Gonçalo.

No distrito de São Gon-
çalo os policiais apreende-
ram drogas e dois celulares 
além de uma arma de fogo.

Carlos Seabra infor-
mou que foi importante a 
união das forças de segu-
rança (Polícias Civil, Mili-
tar e Secretaria de Admi-
niastração Penitenciária, 
além do Ministério Públi-
co e Poder Judiciário. 

Membros de facções 
são presos no Sertão

Inutilizado 

PRF apreende peixe transportado de 
forma irregular em carro de passeio

A Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária deter-
minou a inutilização e o 
descarte (por incineração) 
de aproximadamente 350 
quilos de peixes in natura 
que estavam sendo trans-
portados de forma irregu-
lar em veículo de passeio 
abordado na BR-101, no 
município de Maman-
guape, pela Polícia Rodo-
viária Federal.

O produto foi levado 
à sede central da Agevisa,  
em João Pessoa/PB, na noi-
te da última segunda-feira, 
pelo próprio diretor Ge-

raldo Moreira de Menezes, 
que determinou a lavratura 
do Termo de Apreensão e 
Inutilização do produto em 
respeito à segurança sani-
tária dos consumidores. O 
documento foi lavrado pe-
los inspetores sanitários 
que confirmaram a irregu-
laridade do transporte e o 
comprometimento da qua-
lidade do produto. Todo o 
produto foi incinerado.

Conforme Geraldo Mo-
reira, a forma como os pei-
xes estavam sendo trans-
portados comprometia de 
forma flagrante a sanidade 

do produto e, por conse-
quência, a saúde das pes-
soas que por ventura vies-
sem a consumi-los, por isso 
a resposta imediata da Age-
visa no sentido de formali-
zar a apreensão e determi-
nar o descarte imediato.

“Nossa missão, en-
quanto responsáveis pela 
promoção e proteção da 
saúde das pessoas no âmbi-
to do território paraibano, 
nos incumbe de trabalhar 
diuturnamente na preven-
ção dos riscos que possam 
envolver produtos e ser-
viços postos à disposição 

dos consumidores, e para 
isso nós contamos, além da 
nossa estrutura reguladora, 
com a importante parceria 
de vários órgãos, dentre os 
quais a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), que foi deci-
siva neste processo que re-
sultou na apreensão e des-
carte de cerca de 350 quilos 
de peixes que, pela forma 
irregular e insalubre que 
estavam sendo acondicio-
nados e transportados, po-
deriam causar sérios danos 
à saúde de quem os consu-
misse”, comentou o diretor-
geral da Agevisa.
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Participarão do evento 14 marcas produzidas em vários municípios do estado, que contarão com o apoio da PBTur

Cachaça paraibana é destaque 
em encontro no Rio de Janeiro

A cachaça paraibana 
vai estar presente no 1º 
Encontro Nacional dos Co-
lecionadores de Cachaça 
e Apreciadores, que será 
realizado, de amanhã até 
domingo, na cidade de 
Vassouras (RJ). O evento 
ocorre junto com a 4ª Feira 
de Cachaça de Vassouras e 
vai contar com cerca de 60 
marcas de oito estados bra-
sileiros. A Empresa Parai-
bana de Turismo (PBTur) 
apoia a participação dos 
representantes dos 14 ró-
tulos de cachaça paraibana 
com a divulgação do evento 
junto aos meios de comuni-
cação, cessão de imagens 
para banners e estande que 
serão utilizados durante o 
Encontro.

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, explicou que 
o evento vai contar com as 
participações de entida-
des como a Associação dos 
Produtores de Cachaça de 
Areia (APCA-PB) e de fabri-
cantes de outras cidades 
paraibanas. Ruth Avelino 
garante que a cachaça pa-
raibana está inserida no 
turismo regional, pois já 
existe uma Rota dos Enge-
nhos que congrega várias 
cidades do Brejo paraibano.

“Essa Rota dos Enge-
nhos vem se consolidando, 
nos últimos anos. Atual-
mente, ela ganhou desta-
que e impulso com o sur-
gimento de novos rótulos 
de cachaça e com o fortale-

cimento da Associação dos 
Produtores de Cachaça de 
Areia. Inclusive, a cidade de 
Areia é reconhecida como 
nossa ‘Capital da Cachaça’. 
Ao falarmos de turismo no 
Brejo, temos que falar da 

cachaça, dos engenhos de 
cana-de-açúcar que existem 
há séculos naquela região e 
de toda a gastronomia que 
é agregada quando se con-
some a cachaça”, frisou a 
executiva paraibana.

Palestra 
De acordo com a progra-

mação do 1º Encontro Na-
cional dos Colecionadores de 
Cachaça e Apreciadores, no 
sábado, a arquiteta paraiba-
na Fernanda Melo,  integran-

te da Confraria da Lapada, 
é uma das palestrantes do 
Encontro. Ela vai falar sobre 
a importância da cachaça e 
o turismo. Os dois eventos 
serão realizados nas depen-
dências do Bliss Hotel.

Febre aftosa

Paraíba vacina bovinos e 
búfalos até 30 de novembro

O Governo da Paraí-
ba, por meio da Secretaria 
de Estado do Desenvolvi-
mento da Agropecuária e 
Pesca (Sedap), prossegue, 
até 30 de novembro, com 
a vacinação contra a febre 
aftosa. O alvo da campanha 
são bovinos e bubalinos 
com até 24 meses de ida-
de. A meta é vacinar 90% 
do rebanho.

A Paraíba tem, atu-
almente,  um rebanho 
vacinável de 1.358.332 
animais distribuídos em 
101.015 propriedades ru-
rais cadastradas na Defesa 
Agropecuária. Com status 
“Livre de Aftosa com Va-

cinação”, perante a Orga-
nização Mundial da Saúde 
Animal, a Paraíba buscar 
obter o status de “Livre de 
Aftosa sem Vacinação”, a 
partir de 2023.

A adesão dos criado-
res à campanha de vacina-

ção contra a febre aftosa é  
fundamental para manter 
o status já conquistado. 
No entanto, a obtenção do 
status de “Livre de Aftosa 
sem Vacinação” ampliará 
ainda mais as possibilida-
des comerciais da Paraí-
ba, como a realização de 
eventos, sem quarentena, 
e exportação de produtos 
animais para o mercado 
externo.

Em caso de dúvidas 
sobre a vacinação contra 
a febre aftosa, os criadores 
devem procurar os escritó-
rios da Defesa Agropecuá-
ria ou ligar para o telefone 
(83) 3214-5492.

O encontro de colecionadores acontecerá de amanhã até domingo, junto com a 4ª Feira de Cachaça de Vassouras, e terá a presença de cerca de 60 marcas de oito estados brasileiros

Foto: Winnie Emele

O alvo da campanha são bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade. A meta é vacinar 90% do rebanho

Foto: Reprodução

A PB tem um rebanho 
vacinável de 1.358.332 
animais distribuídos em 
101.015 propriedades 
rurais cadastradas na 
Defesa Agropecuária
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‘Eu Amo O Circo’
Na capital, Fundação Casa de José Américo recebe exposição 
gratuita em aquarelas dos artistas Cristiano Almeida Nóbrega 
e Eli Oliva, que homenageiam o mundo circense. Página 12
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“Um presente para a mi-
nha carreira”. É como o mú-
sico paraibano Arthur Vieira 
considera o disco CriseDos20 
(assim mesmo, tudo junto), 
que reúne nove faixas, sendo 
distribuído pela gravadora 
norte-americana OAR e cujo 
lançamento, nas plataformas 
digitais, ocorre hoje.

Esse novo trabalho – 
o primeiro do artista após 
hiato de mais de três anos 
– marca a investida na car-
reira solo do músico. “Minha 
expectativa é gigante, pois 
esse disco fala muito sobre 
todo esse meu processo de 
vivente na música, tanto com 
o Comercial Sul (2015) como 
o Parahyba Vive (2018), esse 
novo disco vem para fechar 
tudo isso de uma forma ge-
ral”, apontou ele.

Todas as faixas de Cri-
seDos20 são inéditas, com-
posições de Arthur Vieira, 
algumas em parceria com 
o produtor Benke Ferraz, 
a exemplo da que abre o 
álbum, ‘Pandemônio’, e a 
que fecha, ‘Dias Passam’. A 
exceção é ‘Anúncio’, autoria 
de Totonho.

Nesse novo disco, Viei-
ra, que está com 25 anos de 
idade, faz um apanhado do 
seu processo de amadureci-
mento, com letras que refle-
tem sua vivência nos palcos 
e na vida cotidiana na cida-
de de João Pessoa. “É um 
disco que fala mais sobre 
mim, que tive que me virar 
sozinho para fazer, mas não 
que virou um projeto solo, 
mas por ter mais a minha 
cara, por causa da pande-
mia”, explicou o artista.

“Se não existisse pan-
demia, eu estaria com os 
meus amigos músicos, todo 
mundo fixo, mas a pande-
mia veio para virar tudo de 
cabeça para baixo. O disco 
fala muito sobre essa virada 
de cabeça para baixo, a crise 
dos anos 20, além de ser o 
meu primeiro disco ‘cheio’, 
pois os outros foram EPs, 
com tempo menor, podendo 
ser produzido por um cara 
que sou fã e me inspirou 
muito, que é o Benke Ferraz, 
da Boogarins. Além disso, 
tendo participações incrí-
veis de quem também sou 
fã e que me inspiram, como 
Giovani Cidreira, Teco Mar-
tins (Rancore) Bixarte, A 
Fúria Negra, Dinho Almeida, 
Ynaiã Benthroldo, ambos 
também da Boogarins. Jun-
tar todos foi muito impor-
tante para mim”, confessou 
o músico.

Arthur Vieira ainda jus-
tificou a razão de convidar 
artistas para participações 
especiais no álbum. “São 
amigos que conquistei via-
jando e tocando pelo Brasil, 
dividindo palco com eles. 
Benke Ferraz, produtor do 
disco, que é da Boogarins, 
banda de Goiânia renomada 
internacionalmente, eu o co-
nheci através de shows, mas 
me aproximei dele mais pela 
internet, quando o convidei 
para produzir o CriseDos20, 
tendo muita inspiração no 
disco Lá vem a Morte, da 
Boogarins, que tem uma 
energia parecida”, analisou 
Vieira. “Tê-lo como pro-
dutor, veio a calhar de for-
ma muito boa, porque ele 
trouxe essa energia estética 
do Lá Vem a Morte para 
o disco, que cria uma fa-
miliaridade, uma unidade 
também com o Boogarins”, 
disse o paraibano.

“O disco ainda tem a 
participação, na música ‘Es-
tágio’, do soteropolitano Gio-
vani Cidreira, que é a grande 
voz marcante da Bahia e que 
criou uma carreira em São 
Paulo. Conto com as par-
ticipações da Bixarte e da 
Fúria Negra, que são duas 
rappers de João Pessoa, que 
têm uma carreira muito for-
te e explosiva, levando pau-
tas como a da LGBTQIAP+, 
a pauta trans e a da perife-
ria, com suas letras fortes, 
e eu consigo trazê-las para 
esse disco onde as meninas 
podem falar mais de amor, 
do love song, como a gente 
chama, no hip hop. Eu as 
trouxe para fazer um love 
song nesse disco, que é a 
música ‘Fluente’e traz nova 
roupagem de versos e de 
rimas que elas puderam 
acrescentar na música”, co-
mentou ele.

Vieira contou que a gra-
vação do disco possibili-
tou se aproximar de outros 
músicos da Boogarins. “Um 
foi Ynaiã Benthroldo, que 
gravou bateria na música 
‘16h40’, e do Dinho Almeida, 
que colocou as vozes na mú-
sica ‘Praia e Granja’, que fala 
sobre esse retorno, depois 

da pandemia, com verão, 
praia, saudade, misturando 
nostalgia com a vontade de 
querer curtir”.

Outra participação é a 
de Teco Martins, paulistano 
que, por mais de 10 anos, 
esteve à frente da banda 
de rock Rancore. “Foi um 
grupo que formou minha 
personalidade como ado-
lescente, como músico. Tra-
zê-lo para meu disco, no 
qual toca na música ‘Capuz 
da Morte de Rabadon’, foi 
algo muito importante para 
mim”, apontou ele. “‘Capuz 
da Morte de Rabadon’ é um 
item do jogo mais jogado do 
mundo, chamado League of 
Legends, e essa música que 
o Teco Martins é a mais pe-
sada, com versos incríveis”, 
afirmou o artista.

Por fim, a nona e última 
música do projeto, ‘Dias 
Passam’, é uma composição 
de Vieira junto com Benke 
Ferraz. “Foi engraçado por-
que, um dia antes dele vir 
para cá gravar, me mandou 
um áudio com uns acordes 
no violão e dizendo faz uma 

letra, aí. E foi assim que sur-
giu ‘Dias Passam’. Fiz uma 
letra com os acordes antes 
dele vir para cá e foi incrí-
vel, pois fecha o disco com 
chave de ouro. Por incrível 
que pareça, é um tema com-
pletamente diferente de 
todo o disco, com mais vio-
lões e umas energias mais 
sombrias em reverbes, em 
ambientações, mas é linda 
e tem muito contexto pan-
dêmico, também. Por mais 
que o disco não fale, em 
nenhum momento, sobre 
pandemia, mas as músicas 
são de alguém que viveu 
aquilo. Eu não quis enfati-
zar o contexto pandêmico 
de forma alguma, mas está 
na nossa pele ter vivido 
tudo isso e as músicas são 
de um vivente, mas não são 
sobre a pandemia”, disse 
Arthur Vieira.

CriseDos20 foi reali-
zado com recursos da Lei 
de Emergência Cultural 
Aldir Blanc, com o apoio 
da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa, por meio 
da Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope) e 
Fundo Municipal de Cul-
tura (FMC), e do Governo 
Federal, através da Secre-
taria Especial da Cultura e 
Ministério do Turismo.

Paraibano Arthur Vieira lança álbum que marca o início da 
sua fase solo e que conta com nomes como Bixarte e Totonho

Disco reflete 
as dores de 
amadurecer

Com 25 anos de idade, Vieira 
faz um apanhado de todo seu 
amadurecimento, com letras 
que mostram sua vivência nos 
palcos e na vida cotidiana 
de João Pessoa

Música composta por Totonho especialmente 
para o artista é um dos destaques do projeto

Composta pelo também pa-
raibano Totonho, a canção inti-
tulada ‘Anúncio’ é um dos des-
taques do novo disco de Arthur 
Vieira, CriseDos20.

“Essa música veio de uma 
forma superinusitada. Eu esta-
va indo para o samba do Trem 
das Onze no Espaço Mundo, no 
Centro Histórico de João Pessoa, 
encontrei Totonho na praça, que 
veio me dizer ter feito uma músi-
ca para mim. Era muito a minha 
cara e que eu precisava ouvir. Na 
hora não tínhamos violão e nem 
nada para tocarmos essa música 
com excelência. Então, Totonho 
começou a cantar, peguei meu 
celular e gravei a voz dele a cape-
la, totalmente sem nada, no meio 
da praça. Ele já estava um pouco 
ébrio e a galera achou que isso 
seria só uma brincadeira, mas eu 
levei para casa, arranjei a música, 
dei todo o formato e aí ela se tor-
nou essa música que a gente tem 
no disco”, relatou o músico.

Vieira observa essa música 
de Totonho como um presente. 
“É muito especial para mim. É 
uma composição incrível, tão 
impactante no disco e que fala 
sobre mim, sobre essa energia 
de Totonho e fala muito sobre as 
expectativas, com base em um 
romance, nada convencional, e 

que se encaixam, claramente, no 
conceito do CriseDos20, disse o 
artista paraibano.

Arthur Vieira também in-
formou que entre seus projetos 
está o lançamento de mais um 
disco – o segundo – pela gra-
vadora norte-americana OAR, 
e novamente com o produtor 
Benke Ferraz, em cumprimento 
ao contrato assinado. “Ainda 
são planos para se colocar em 
trabalho”, disse ele, referindo-se 
a esse compromisso. Enquanto 

isso, ele vai continuar atuando 
como educador musical, através, 
por exemplo, de palestras em 
oficinas e a produção de novos 
artistas. “Quero proporcionar 
educação, conhecimento musical 
para os mais jovens, além de 
projeto de podcast, com entrevis-
tas com os meus amigos músicos 
convidados do Brasil e do mundo 
para deixar um legado de conhe-
cimento e poder compartilhar 
isso com os mais novos, que acho 
muito importante”, afirmou.

Foto: Roan Nascimento/Divulgação

Novo projeto de Vieira (D) tem a produção musical de Benke Ferraz (E), da banda Boogarins

Através do QR Code acima, 
acesse o agregador das 
plataformas do disco

 O disco fala muito 
sobre essa virada de 
cabeça para baixo, a 

crise dos anos 20, além 
de ser o meu primeiro 
disco ‘cheio’, pois os 

outros foram EPs, com 
tempo menor 

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Fo
to

: R
oa

n 
N

as
ci

m
en

to
/D

iv
ul

ga
çã

o

‘CriseDos20’ foi realizado com 
recursos da Lei Aldir Blanc; as 

nove faixas já estão disponíveis 
nas principais plataformas de 

música a partir de hoje

Imagem: Divulgação
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Encerra-se hoje nossa abordagem acerca de um 
outro olhar sobre o Deus que Nietzsche rejeitou e su-
tilmente parece ter acatado em sua filosofia, na rela-
ção com a música, com a dança, a arte e a admiração 
que seu pensamento causou em compositores como 
Richard Strauss. Sobretudo na sua ‘Sinfonia Alpina’, 
obra incidental, dividida em 23 partes, aqui aborda-
das, devidamente descritas para ilustrar sensações 
imaginadas em um dia inteiro de escalada pelos al-
pes bávaros.

Após a chegada ao cume, onde vislumbra a mag-
nífica paisagem, experiência mística que lhe provo-
ca insights, seguida de uma espécie de elegia, o cre-
púsculo se anuncia.

A mudança metereológica é pressentida pela 
calmaria que se sucede. Como ocorre no mar, que 
antes de uma tempestade assume a feição tranquila 
de um lago, nas montanhas se percebe igual reman-
so, retratado no episódio seguinte: “A calma antes 
da tormenta”. O silêncio impera capaz evidenciar os 
mais ocultos sons do sublime entorno, como numa 
visão premonitória. Brumas etéreas, alinhavadas 
por cantos distantes, vão se adensando para anun-
ciar a tempestade que já se exibe em rodopios pelo 
céu, Um temporal talvez jamais tão fielmente trans-
crito em música sinfônica.

A beleza com que Beethoven descreveu a tem-
pestade na ‘Pastoral’ (‘6ª sinfonia’) aqui é repetida 
com impressionante amplitude, auferida com parti-
cipação maciça da grande orquestra, da impactan-
te percussão e dos demais recursos que tipificam a 
dança tenebrosa e agitada dos ventos, pesados tro-
vões, relâmpagos incandescentes que rasgam as nu-
vens de ponta a ponta, árvores que ameaçam larga-
rem-se do solo, animais em fuga, tudo infunde medo 
e, de certa forma, humildade e impotência perante 
fenômenos aos quais todos estamos vulneráveis em 
inédita contundência.

Enfim, o retorno à calma, na despedida da tor-
menta e nas nuvens que partem para saudar o der-
radeiro fenômeno como epílogo da exitosa saga: o 
crepúsculo nas alturas!  É o momento em que a sin-
fonia parece se entranhar da aura aos poros, da pele 
ao coração translumbrante de emoção. Está enten-
dida a mensagem dos alpes.

Agora, no que chamou de ‘Cenas Finais’, é que 
Richard Strauss confessa sua eloquente religiosida-
de. O órgão soa monumental, sobre o altar imaginá-
rio em que a fé se deita convicta, extasiadamente re-
signada, como na música litúrgica Lux aeterna luceat 
eis (“Que brilhe a luz eterna”).

Afinal, ele e Nietzsche tinham razão: este é 
o Deus que merece crença e respeito. O Deus que 
está na beleza das montanhas, dos córregos e ca-
choeiras, das florestas, flores e pássaros, das tem-
pestades e bonanças, auroras e alvoradas, da su-
blime Criação, enfim. O Deus que só se mostra por 
inteiro se esvaziarmos toda a ideia que d’Ele nos 
tenham imposto. O Deus que se espelha dentro de 
nós mesmos.

Como sempre, a noite encerra o dia, a música se 
vai, flui etérea, como todos os ciclos da existência, 
deixando consolidada na suntuosa paisagem que se 
despede a flagrante certeza: o Deus de Nietzsche, que 
nada tem a ver com religião, nunca morreu. Continua 
em toda a Natureza para quem tem olhos de ver.

Nietzsche não 
matou Deus (VII)

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Animal ainda não domesticado no dizer lúdico-poético do 
mestre Eduardo Portella, a crônica literária, quando construí-
da sob os auspícios do engenho e da arte, configura-se como 
uma das mais admiráveis expressões da literatura, ao fazer do 
cotidiano, mesmo o que se afigura ser o mais banal e intrans-
cendente, o deleitoso pasto de que se nutre na arte-ciência de 
transfiguração lírica da realidade. Como um colibri que beija um 
assunto aqui, outro ali, segundo a certeira assertiva de Machado 
de Assis, o cronista, sem predileções nem excludências, faz da 
vida como ela é ou como poderia ser, o mapa-múndi das suas 
incontornáveis incursões estéticas.

Desse gênero ambíguo e altamente híbrido, Rubem Bra-
ga fez-se um cultivador obsessivo e mestre insuperável, a ele 
dedicando-se a vida inteira; e, nele, atingindo as culminâncias 
de artista perfeito, magistral poeta da prosa, já tendo recebido 
da crítica literária especializada a justa e merecida consagração, 
bem como da sua cada vez mais crescente legião de leitores, 
o renovado gesto de amor corporificado no recorrente manu-
seio dos seus livros, o que finda ratificando a bela afirmação de 
Jean-Paul Sartre, segundo a qual a literatura é um estranho pião 
que só existe em movimento; e sem a interação efetiva promovi-
da pela realidade concreta do leitor, o que há são traços negros 
espalhados pela face branca do papel.

Recado de Primavera constitui-se numa reunião de crôni-
cas, de autoria de Rubem Braga, que foram publicadas, em sua 
grande maioria, na Revista Nacional e no Suplemento Dominical 
do Povo de Porto Alegre. Em Recado de Primavera, um dos últi-
mos livros do mestre Rubem Braga, ratificam-se as sobrantes 
qualidades da refinada fatura estilística e da incomum sensibi-
lidade de que era portador o criador de O conde e o passarinho. 
Examinadas as crônicas enfeixadas em Recado de Primavera, 
damo-nos conta de que, ancorado no porto de aliciante lirismo, 
Rubem Braga põe em cena uma multiplicidade de temáticas, 
todas elas tratadas com altíssimo teor de poeticidade na com-
posição da linguagem; linguagem essa timbrada pelo estatuto 
de sobrante e competente literariedade. A mulher com os seus 
fascínios, encantos e mistérios configura-se num verdadeiro 
leitmotiv do cronicário de Rubem Braga, que faz dela uma 
verdadeira protagonista das teias e tramas urdidas por ele com 
invulgar delicadeza.

Pontuo, como traço indelével desse roteiro percorrido pelo 
lírico olhar do notável cronista capixaba, dentre outras emble-
maticamente exemplificadoras do temário em apreço, a crônica 
A inesquecível Beatriz. Para a categorizada ensaísta paraibana 
Elizabeth Marinheiro, a cidade é uma tópica recorrente nas 
poéticas da contemporaneidade. Cidade que, bifrontemente 
concebida, tanto enleva, quanto degrada, dado que, ao mudar 
mais depressa que os homens, conforme sentença proferida 
pelo cronista Paulo Mendes Campos, em seu clássico livro O 
Anjo Bêbado, muitas vezes, o faz de modo predatório, tornan-
do-se, para quem nela habita um território hostil, cercado de 
problemas por todos os lados. Eis o fulcro temático seminal da 
crônica Clamo e reclamo e fico, na qual o Rio de Janeiro é enfo-
cado à luz das suas luzes e sombras, esplendores e misérias, 
cidade que, bela em seu cerne e arquitetura, tanto que recebeu 

o epíteto de Cidade Maravilhosa, é, também, palco de toda sorte 
de realidades que a enfeiam e a deformam, sobretudo as que se 
vinculam ao campo da sujeira urbana que enodoa a paisagem e 
angustia, profundamente, o desolado cronista, que, a despeito 
de tudo, clama, reclama, chora, mas não sai da cidade que é alvo 
permanente do seu amor.

O humor, cercado de risibilidade por todos os lados, tam-
bém se faz presente no recado primaveril enviado pela deli-
ciosa do exímio escritor brasileiro, que o diga a extraordinário 
crônica intitulada O mistério do telegrama, na qual um telegrama 
referencializador de uma experiência amorosa vivenciada pelas 
personagens Maria da Silva e Dr. João Silveira é confundido com 
uma mensagem subversiva, indo parar nas obtusas mãos de 
membros da Delegacia da Ordem Política e Social, delegacia essa 
sobremaneira temida nos tempos mais tenebrosos do regime 
militar que se instalou no Brasil em período transato da infausta 
história nacional. Aqui, com singular maestria e grande destreza 
no manuseio da palavra literária, o cronista mostra a ridicularia 
a que certas situações chegaram, no ambiente turbulento da 
política brasileira nos chamados anos de chumbo.

A solidão é outro temário que Rubem Braga aborda com 
tocante e comovente na maravilhosa crônica intitulada Procu-
ra-se fugitivo em Ipanema, na qual o cronista sinaliza para um 
passarinho que, ao fugir, deixou o seu dono, “que é homem já 
de certa idade, com a vida esburacada de tristezas e desilusões”, 
no convívio com a mais profunda e desoladora solidão. Aqui, 
é o próprio cronista que experimenta o flagelo da solidão e o 
transfigura de maneira extremamente bela, com a cumplicidade 
de leves tons de indisfarçável melancolia.

Na metáfora do cristal, presente na crônica Falamos de 
Carambola, temos a imagem da precariedade da vida, que, no 
final das contas, não passa de uma neblina que sobe e logo se 
desvanece, no dizer inspirado de Tiago, sacro autor e bíblico. Em 
Recado de Primavera, Rubem Braga consome-se e consuma-se 
na superior arte de apanhar “a vida ao rés do chão”, emblemática 
expressão com a qual o mestre Antonio Candido conceituou a 
crônica literária, gênero autenticamente nacional, que ganhou 
foros de maioridade estética por meio de um alargado código 
onomástico que reuniu figuras do porte de Machado de Assis, 
Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Eneida, Vinícius de 
Morais, Cecília Meireles, Lêdo Ivo, Josué Montello, Carlos Eduardo 
Novaes, Stanislaw Ponte Preta, Clarice Lispector, Moacyr Scliar, 
Olavo Bilac, Luiz Augusto Crispim, F. Pereira Nóbrega, José Cha-
gas, Robério Maracajá, Otto Lara Resende, dentre tantos outros 
que conferiram grandeza à arte que, segundo Eduardo Portella, 
tem na permanente tensão entre o imediatismo circunstancial e o 
apelo à transcendência, o ponto de partida e de chegada das suas 
mais verticais cogitações estéticas.

Em suma, ler Rubem Braga é renovar um encontro marcado 
com uma literatura da melhor qualidade. Em suas hábeis mãos, 
forradas pelo manto da perícia composicional mais acendrada, 
a crônica literária produzida no Brasil por Rubem tornou-se 
paradigmática. E, pondo em prática o que metalinguisticamente 
teorizou na crônica O Pavão, com um mínimo de elementos, o 
mestre Rubem Braga atingiu o máximo de matizes.

A crônica literária de Rubem 
Braga em ‘Recado de Primavera’

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Nietzche: o Deus que merece crença e respeito está na Natureza

Foto: Reprodução

Colunista colaborador

O programa Espaço Cul-
tural de hoje será um TBT da 
‘Noite da Música Negra Pa-
raibana’. Os dois primeiros 
blocos trarão as 14 interpre-
tações que homenagearam 
compositores negros de nos-
so Estado. Homenagem ao 
vivo aconteceu no último sá-
bado (dia 20), em evento para 
marcar o Dia da Consciência 
Negra. Apresentação e edição 
do programa são do jornalista 
Jãmarrí Nogueira, das 22h à 
meia-noite, na Rádio Tabajara 
(105,5 FM).

Primeiro bloco contará 
com Escurinho cantando ‘Pri-
mo irmão’ (dele mesmo), ‘A 
lua e eu’ (de Cassiano) na voz 
de Pedro Índio Negro; ‘Tema 
dum brinquedo chamado vi-
ver’ (de Socorro Lira) na in-
terpretação de Sandra Belê; e 
‘Engenho velho’ (de Pinto do 
Acordeon) na voz de Helayne 
Cristini. Ainda Elon cantando 
‘Negão’, de Chico César; ‘Da 
boa’, de Toni Silva, com Manu 
Lima; e ’20 palavras ao redor 
do sol’ (de Cátia de França) 
com Filosofino.

No segundo bloco, tem 
‘Cenas de um filme inglês’, mú-
sica de Paulo Ró, na voz de 

Calliandra Andrade; ‘Martim 
Cererê’, sucesso de Zé Katim-
ba que foi interpretado por 
Helton Souza; ‘Serena serená’, 
de Odete de Pilar, com Laiz de 
Oyá; e ‘A ordem é samba’, de 
Jackson do Pandeiro, que a 
jovem Lívia Valéria (de apenas 
15 anos de idade) interpretou. 
Esse segundo bloco fecha com 
‘Você viu’’, de João Carlos Jr. 
Ainda ‘Nó cego’ (de Pedro Os-
mar) na voz de Nathalia Bellar 
e ‘Angola’ (de Totonho) que o 
próprio compositor cantou 
em dueto com Vieira.

Já no terceiro bloco, o 
programa presta uma ho-
menagem aos municípios 
de Solânea e Guarabira que 
estarão aniversariando na 
sexta-feira, dia 26. Solânea 
vai festejar 68 anos. Já Guara-
bira, 134 anos. O bloco reúne 
cantores e compositores des-
sas duas cidades.

Já no quarto bloco, mais 
canções de cena paraibana. A 
edição pode ser ouvida tam-
bém pelo site oficial da Rádio 
Tabajara (radiotabajara.pb.
gov.br/radio-ao-vivo/), e, no 

dia seguinte à apresentação, 
fica disponível no canal da Fu-
nesc no YouTube. 

Programa ‘Espaço Cultural’ relembra 
a ‘Noite da Música Negra Paraibana’

Foto: Thercles Silva/Funesc

Através do QR Code acima, acesse 
o site oficial da Rádio Tabajara

Edição trará 14 interpretações que homenagearam compositores negros da PB, no Teatro Paulo Pontes, na capital

Da Redação
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Caminho pelas veredas literárias de Ariano 
Suassuna como um caçador de esmeraldas, ansioso 
por descobrir a pedra valiosa, a recolher ao bornal 
preciosidades das artes por ele lapidadas no reino 
onde é soberaníssimo. A produção literária dele é 
mina e fonte de água cristalina que sacia a sede de 
nossa alma.

Quem bebe no manancial de seus livros será enri-
quecido e alimentado pela sabedoria de personagens 
que brotam da terra castigada pelo sol. Tudo é fonte de 
inspiração, terra iluminada pelas malacachetas.

Aquele que se adentra na literatura de Ariano, 
conviverá com a mistura de sons da caatinga, com o 
sopro do vento cortado pelas cordilheiras da Borbore-
ma, andará na companhia de cangaceiros e vaqueiros a 
recolher boiadas, escutará o chocalho no pescoço das 
cabras, ouvirá o cantador de viola que anima as noites, 
dará risadas com os palhaços e muitos valores da cul-
tura que estão no seu Reino. Reino do Sertão encanta-
do, reino do Brejo com seus canaviais e suas serras com 
palmeiras, e do Litoral com clima aprazível.

A independência de um povo começa pela liber-
dade de expressão e pela exaltação aos seus costu-
mes. Neste reino imaginário, Ariano foi o imperador 
e incentivador da Arte, pela qual lutou durante toda 
sua vida. Arte exaltada nas rimas do cordel, na viola 
plangente, na rabeca ou no pífano, nos espetáculos 
circenses, na xilogravura, no cordel, no vaqueiro en-
couraçado, no cangaceiro com sua indumentária, no 
palhaço, nas cabras e no boi catingueiro.

Ariano penetrou na alma do povo dos sertões 
esturricados e pedregosos, notadamente da Paraí-
ba, recanto predileto de seu reinado, de onde extraiu 
seiva e massa para compor sua história literária.

Ensinou a nunca deslembrar da alegria, da an-
gústia, da penúria e do humor do caboclo nordestino. 
Por isso ele e seus personagens serão eternamente 
parte de nós. A sua obra está pontuada pela tragédia 
da região, a começar pela dor de familiares trucida-
dos igual bicho do mato, seja com a bala traiçoeira 
disparada de uma esquina, que dizimou seu pai, ou 
pela navalha afiada que cortou a garganta do tio, feito 
animal acuado entre as grades de uma prisão.

Uma obra literária nascida da dor que foi cons-
truída pelo gênio de Ariano, a tragédia transforma-
da em poesia que somente a arte permite.

A literatura que permite conhecer o Nordeste, 
basicamente, está presente no conjunto de obras de 
José de Alencar, Euclides da Cunha, Raquel de Quei-
roz, José Américo de Almeida, Gilberto Freyre, Jorge 
Amado, João Cabral de Melo Neto, José Lins do Rego 
e completada com fôlego por Ariano Suassuna.

A força dos canaviais e do rio cheio, da casa-
grande espaçosa e avarandada, do Papa-rabo que 
José Lins registrou de memória trazem um panora-
ma valioso. Mas faltava mostrar a força da literatura 
como saga do povo reconstruído na seca do sertão, 
do cangaceiro, do violeiro, do homem forte que cul-
tiva terra mesmo que a chuva tarde a chegar. Do ho-
mem espirituoso que o sertanejo – e brejeiro – que 
está sempre com uma anedota na ponta da língua ou 
com suas presepadas.

O autor do Romance d’A Pedra do Reino trouxe 
para perto de nós a alegria da rabeca, o trote do ca-
valo, o perfume da caatinga, o berro do garote per-
dido nas capoeiras, o humor do homem que habita 
as brenhas e domina as caatingas. Enfim, a dor e a 
alegria do homem que vive no Sertão, no Litoral, no 
Brejo, no Curimataú e no Cariri.

Como bem lembrou a professora Ângela Bezer-
ra de Castro na apresentação de um trabalho que es-
crevi para integrar a ‘Coleção Nomes do Século’, do 
jornal A União, “Ariano é um nome que não se res-
tringirá apenas a este século, da mesma forma que a 
referência de paraibanidade há muito tempo já não 
composta os seus limites de cidadania”.

Ariano Suassuna integra um trecho inapagável 
da história da literatura brasileira, porque sentiu o 
povo e soube captar o cheiro da terra do Litoral ao 
Sertão. Que com maestria construiu o mundo de sua 
Arte. Ele será lembrado como um grande paraibano, 
simples e alegre.

Por tudo o que escreveu, que deixou no registro 
em papel impresso ou nas outras formas de expres-
são da arte, Ariano sempre será o nosso Imperador 
das Artes.

Imperador das 
Artes: Ariano

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Audiovisual

Depois de uma progra-
mação exclusivamente virtual 
por conta da pandemia, neste 
ano o Festival Varilux de Cine-
ma Francês ganha as sessões 
presenciais devido à flexibi-
lização da retomada gradual 
das atividades culturais no 
Brasil. A edição começa hoje 
e vai até o dia 8 de dezembro, 
com 17 filmes inéditos da re-
cente cinematografia francesa 
premiados ou participantes 
de festivais internacionais.

Em João Pessoa, as redes 
de cinema que acolhem o fes-
tival são o Centerplex (no MAG 
Shopping) e a rede Cinépolis 
(no Manaíra Shopping).

Neste ano, a mostra es-
pecial é em homenagem ao 
ator Jean-Paul Belmondo, 
morto em setembro, com 
a exibição de O Magnífico 
(1973), de Philippe de Broca, 
e As Coisas da Vida (1970), de 
Claude Saulet.

Apesar dos horários no 
Cinépolis serem fixos (sem-
pre às 19h e 21h), até o fe-
chamento da edição não foi 
divulgado a grade rotativa 
de filmes; já o Centerplex 

tem horários variados atra-
vés dos dias, que podem ser 
conferidos no site oficial do 
festival (variluxcinefrances.
com/2021/cidade/joao-pes-
soa-pb). Hoje, serão exibidos 
três longas-metragens:

Às 15h30, serão dois fil-
mes em cartaz. Um thriller de 
Yann Gozlan, Caixa Preta, que 
mostra o que aconteceu a bor-
do do voo Dubai-Paris antes 
de bater no maciço alpino; e 
a comédia histórica Delicioso: 

Da cozinha para o Mundo, de 
Eric Besnard, que mostra a 
arte culinária durante o alvo-
recer da Revolução Francesa. 
Já às 20h45, a produção que 
será exibida será outro thril-
ler, Um Estranho no Porão, 
de Philippe Le Guay. O longa 
acompanha um casal que deci-
de vender um porão no imóvel 
onde vivem para um homem 
com um passado conturbado. 
Pouco a pouco, a sua presença 
vai mudar a vida deles.

Festival de cinema francês 
começa hoje na capital
Da Redação

Foto: Divulgação

Entre os longas-metragens de hoje, ‘Delicioso: Da cozinha para o Mundo’ se passa no alvorecer da Revolução Francesa

EstrEias

Casa GuCCi (House of Gucci. EUA. Dir: Ridley Scott. 
Drama e Biografia. 14 anos). Baseado na história de Patrizia Re-
ggiani (Lady gaga), ex-mulher de Maurizio Gucci (Adam Driver), 
membro da família fundadora da marca italiana Gucci. Patrizia 
conspirou para matar o marido em 1995, contratando um ma-
tador de aluguel e outras três pessoas, incluindo o terapeuta. 
Ela foi considerada culpada e condenada a 29 anos de prisão. 
Quase três décadas de amor, traição, decadência, vingança e as-
sassinato, o filme revela a importância e poder que o nome Gucci 
carrega e o quanto a família faz para ter o controle. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 7 dub.): 18h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
14h - 17h30 - 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 21h15; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 
(dub.): 20h15; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 20h15; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (leg.): 16h45.

Clifford - o GiGantE Cao VEr-
mElho (Clifford the Big Red Dog. EUA. Dir: Walt Becker. 
Infantil e Comédia. Livre). Estudante do ensino médio Emily 
Elizabeth conhece um criador de animais mágico que lhe dá 
um cachorrinho vermelho. Entretanto, ela nunca imaginou 
acordar e encontrar um cão gigante de três metros em seu 
pequeno apartamento em Nova York. Enquanto sua mãe 
está viajando a negócios, Emily e seu tio divertido Casey vão 
viver uma grande aventura pelas ruas de Nova York com a 
chegada do novo membro da família. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 
(dub.): 13h45 (somente sáb. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 
(dub.): 14h35 (somente sáb. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 
3 (dub.): 14h35 (somente sáb. e dom.).

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

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

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

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

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

ContinuaÇÃo

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

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

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

GhostbustErs mais além (Ghostbusters: 
Afterlife. EUA. Dir: Jason Reitman. Fantasia e Comédia. 12 anos). 

Uma mãe solteira resolve se mudar para uma pequena cidade do 
interior com seus filhos. Ao chegar na nova casa, ainda sem saber 
ao certo o que vai acontecer, ela e seus filhos acabam descobrindo 
uma conexão com os Caça-Fantasmas originais e o que o seu 
avô, um dos integrantes dos Caça-Fantasmas, deixou para trás 
como legado para sua família. Mas nem tudo é brincadeira, com 
a descoberta de objetos e a chegada da casa, acontecimentos 
paranormais começam acontecer e só tem um jeito de acabar 
com eles: chamando os Caça-Fantasmas. CINÉPOLIS MANAÍRA 
4 (dub.): 13h30 - 16h30 - 19h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 
20h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h - 18h - 20h45; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 15h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 18h - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h45; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h - 20h30.

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

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

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

Foto: Divulgação

Em cartaz

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

Serviço

Em ‘Casa Gucci’, Lady Gaga vive a ex-esposa de um dos membros da família fundadora da famosa marca italiana

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Festival Varilux
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Está aberta para visitação 
pública a exposição Eu Amo 
O Circo, que permanecerá em 
cartaz na Fundação Casa de 
José Américo (situado na Ave-
nida Cabo Branco, 3336), em 
João Pessoa, até o dia 20 de 
dezembro, no salão principal 
do Museu da FCJA.

O evento exibirá os tra-
balhos em aquarela dos ar-
tistas paraibanos Cristiano 
Almeida Nóbrega e Eli Oliva. 
A exposição tem como tema 
o mundo encantado do cir-
co e traz o traço experiente 
destes artistas que possuem 
mais de 15 anos de atuação 
no cenário artístico-cultural 
na capital paraibana.

“Eu frequento circos un-
derground de bairro desde 
a minha infância, em Tibiri”, 
aponta Cristiano Almeida 
Nóbrega, que antes assinava 
com o pseudônimo Mínelo. 
“Lembro que costumava ter 
muito medo dos palhaços 
que, para mim, não eram 
seres humanos. Havia um 
pesadelo recorrente em que 
eu descia a ladeira em mi-
nha própria rua, ao lado de 
minha mãe, enquanto um pa-
lhaço enorme atirava garra-
fas vazias em mim. Também 
consumi muito o universo do 
Batman e Gotham City é re-
pleta de criaturas circenses 
dos mais diversos calibres”, 
explica o paraibano.

Juntando toda a baga-
gem do imaginário, o artista 
foi criando uma relação mui-
to próxima ao circo e ao tea-
tro. “Na verdade, nunca con-
segui fazer distinção entre 
essas duas artes, considero 
sinônimos. Cheguei a fazer 
teatro de rua durante um 
bom tempo da adolescência 
com o teatrólogo Ivonaldo 
Rodrigues, um expoente das 
artes paraibanas. Uma de 
suas maiores peças, Másca-
ras da Saudade, também foi 
uma grande inspiração para 
a construção deste universo”, 
conta Cristiano Nóbrega.

O artista frisa que a ex-
posição traz uma homena-
gem ao circo, campo artístico 
dos mais esquecidos e desva-
lorizados no Brasil. “É um res-
gate deste mundo encantado. 
Eu considero as artes em ge-
ral, fundamentais para a cura 
psicológica da humanidade 
após este período de luto que 
vivemos com a pandemia da 
covid-19. Precisamos com ur-
gência da expressão artística 
para dizer o indizível e sarar 
os recônditos das nossas al-
mas. Então, resolvi trazer a 
público este universo que é 
extremamente particular”.

Segundo Nóbrega, algu-
mas das obras expostas fo-
ram pintadas ainda em 2007. 
“Outras são mais recentes, 
porém o visitante vai perce-
ber a mesma linguagem em 
todas elas”.

Sobre as técnicas em 
aquarela empregadas por 
Cristiano Almeida Nóbre-
ga e Eli Oliva, foram usados 
também para a exposição 
um papel especial para cada 
arte, que leva algodão em sua 
composição. “São cores vivas 
e marcantes, com um traço 
bem distinto meu e, no caso 
da Eli, também a sua pura ex-
pressão, tudo vindo da alma, 
como tem que ser”.

Para Cristiano, o univer-
so circense nas obras extra-
pola as lonas e cercas do cir-
co. “Acredito que dentro de 
todo ser humano existe um 
palhaço. Especialmente den-
tro do coração dos brasilei-
ros. Somos feitos de palhaço 
todos os dias pela elite. So-
mos feitos de palhaço a cada 
minuto antidemocrático que 
vivemos. Então, o mais sau-
dável a fazer é de fato pintar o 

rosto e rir-se da própria des-
graça. Muitos têm cometido 
suicídio perante as pressões 
sociais que vivemos. Muitos 
têm chutado o baldo ou de-
sistido de tudo para uma vida 
medíocre. O circo enobrece. 
Ao rir da sua desgraça você 
está dando esperança aos 
seus irmãos. Há um teor mui-
to sutil de protesto nessa ini-
ciativa. Os apreciadores mais 
atentos irão perceber que, 

veladamente, estou falando 
da própria organização da 
nossa sociedade capitalista. 
Não é uma exposição política, 
porém não existe o humano 
desvencilhado desse lado”, 
analisa ele.

A mostra conta com o 
apoio cultural da Fundação 
Casa de José Américo, Livra-
ria Mundo Jovem, Império 
Digital, Soteca, Salgatelly e 
Música Urbana.

Casa de José Américo recebe 
a exposição ‘Eu Amo O Circo’

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Mundo circense é retratado nos traços de uma dupla de artistas que possui mais de 15 anos de atuação em João Pessoa
Da Redação 

Inscrições da oficina ‘Narrativas Afrodiaspóricas’ se encerram hoje
A Fundação Cultural 

de João Pessoa (Funjope), 
através de sua Divisão de 
Audiovisual realiza até hoje 
as inscrições para a oficina 
‘Narrativas Afrodiaspóricas’, 
que será ministrada pela 
diretora, roteirista e editora 
Ana Julia Travia (perfil no 
Instagram: @anajulia_do_
ceu). Com 20 vagas, a ofici-
na é uma ação do Walfredo 
Rodriguez - Laboratório de 
Desenvolvimento de Proje-
tos Audiovisuais (WR_LAB) 
e integra a programação da 
Fundação alusiva ao Mês da 
Consciência Negra.

Marcus Alves, diretor 
executivo da Funjope, expli-
cou que o WR_LAB é uma 
parte da ação educativa da 
Fundação no campo do au-

diovisual e a experiência está 
sendo consolidada. Este ano, 
inclusive, foi realizada uma 
série de formações.

“Estamos finalizando 
2021, na área do audiovi-
sual, com essa capacitação 
e, ao mesmo tempo, abrindo 
novamente para essa boa re-
lação que construímos com 
outras instituições de audio-
visual em nível de Brasil, a 
exemplo do Cine Paradiso”, 
comentou Marcus Alves.

O diretor da Divisão de 
Audiovisual da Funjope, o 
cineasta Paulo Roberto, lem-
brou que a oficina começa 
no próximo dia 29 e segue 
até 4 de dezembro, sempre 
das 9h às 11h, pela platafor-
ma Microsoft Team. “O curso 
pretende discutir narrativas 

e estéticas de obras do au-
diovisual afrodiaspórico con-
temporâneo que desafiam as 
lógicas hegemônicas das nar-
rativas clássicas do mains-
tream”, declarou Roberto.

Para esta ação, a Funjope 
conta com a parceria do pro-
jeto Paradiso (perfil no Ins-
tagram @projetoparadiso), 
uma organização que tem 
investido em formação pro-
fissional e geração de conhe-
cimento com programas de 
bolsas e mentorias, além de 
cursos, seminários e estudos 
voltados para a internaciona-
lização dos profissionais de 
audiovisual.

O Projeto Paradiso con-
cederá a mentoria ‘Paradiso 
Multiplica’ a um dos alunos 
inscritos na oficina.

Para a oficina ‘Narrativas 
Afrodiaspóricas’, podem se 
inscrever profissionais de au-
diovisual naturais da Paraíba 
ou residentes há pelo menos 
dois anos no Estado. É preciso 
ter mais de 18 anos. As ins-
crições devem ser feitas pelo 
Google Forms.

Através do QR Code acima, 
acesse a inscrição da oficina 
‘Narrativas Afrodiaspóricas’

Foto: Divulgação

Oficina será ministrada pela diretora, roteirista e editora Ana Julia Travia

Oliva (E) e Nóbrega (D) produziram a série de aquarelas para compor a mostra sobre o campo artístico dos mais esquecidos e desvalorizados na Brasil

Fotos: Divulgação

Imagens: Divulgação

Aberta para o público em geral até o dia 20 de dezembro, mostra conta com trabalhos de Eli Oliva (a exemplo das duas imagens da esq. para dir.) e Cristiano Almeida Nóbrega (as duas últimas pinturas), principalmente com o tema da palhaçaria
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Solenidade terá desfile da coleção #SomosTodosParaiba, resultado de consultoria ministrada pelo estilista Ronaldo Fraga

João Azevêdo inaugura, hoje, 
Centro da Renda Renascença

Governador recebe medalhistas 
O governador João Aze-

vêdo recepcionou,ontem, 
na Granja Santana, em João 
Pessoa, os atletas paraibanos 
medalhistas nas modalidades 
judô, natação, wrestling (luta 
olímpica), karatê, vôlei de praia 
e basquetebol nos Jogos Esco-
lares Brasileiros 2021 (JEBs), 
realizados no Rio de Janeiro 
entre os dias 29 de outubro e 
5 de novembro. 

 Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual parabeni-
zou os medalhistas e ressaltou 
o esforço do Governo da Pa-
raíba para apoiar os atletas. “É 
uma satisfação receber a todos 
e destacar o esforço pessoal de 
cada um para a obtenção das 
medalhas, o que demonstra 
foco, dedicação e compromis-
so. Continuaremos trabalhan-
do e a nossa equipe estará 
sempre à disposição ajudando 
os nossos atletas com todo o 
suporte para participarem das 
competições. O esporte nos 
fortalece fisicamente, mental-
mente e psicologicamente e, 
principalmente, estimula a ci-
dadania e conceito de respeito 
ao próximo”, frisou.  

O secretário executivo do 
Esporte e Lazer, José Marco, 
destacou a importância do in-
centivo aos atletas paraibanos 
e dos resultados obtidos nos 
jogos escolares. “Nós tivemos 
uma representatividade de 

mais de 200 atletas que foram 
para o Rio de Janeiro e nos de-
fenderam muito bem. Junto 
com a Federação Paraibana 
do Desporto Escolar, consegui-
mos indicar atletas para essa 
participação nacional e eles 
estão de parabéns porque essa 
competição é importante para 
a carreira deles e para a vida 
pessoal porque estão conhe-
cendo outros lugares e culturas 
e se integrando a vários atle-
tas”, falou. 

O treinador de judô Ro-
berto Fialho enfatizou a alegria 
de preparar os atletas de Cam-
pina Grande, Diego Cantalice e 
Diogo Cantalice, que praticam 
a modalidade desde os 5 anos 
de idade. “Nós estamos não 
só preparando para ganhar 
medalhas, mas para a vida e 
ficamos muito satisfeitos com 
essas conquistas. O apoio do 
Governo com o Bolsa Esporte 
é muito importante para que 
eles continuem lutando por 
novas vitórias no esporte”, co-
mentou. A medalhista de prata 
da modalidade wrestling, Ana 
Karolina Moura, comemorou o 
resultado exitoso no JEBs. “Foi 
a primeira vez que participei 
de uma competição como esta 
e foi uma alegria muito grande 
ficar em segundo lugar e espe-
ro ter mais oportunidades de 
representar a Paraíba. O Bol-
sa Esporte nos ajuda muito 

Foto: Francisco França/Secom-PB

e eu espero muito participar 
dos Jogos Sul-Americanos na 
Argentina no próximo ano”, 
comentou.

O mesmo sentimento 
foi compartilhado pelo atle-
ta Kaire Jamerson Lima que 
conquistou três medalhas. “Foi 
uma experiência muito grande 
ter participado dos jogos e ter 
conseguido um resultado mui-
to bom com três medalhas e 
pretendo continuar treinando 
para participar de mais compe-
tições e trazer mais medalhas 
para o nosso Estado e para o 
Brasil”, disse.

 Também estiveram pre-
sentes Diogo Cantalice e Die-

go Cantalice (medalhistas de 
prata e bronze de judô); Gio-
vana Campos (medalhista de 
bronze de natação); Nicollas 
Vitor Viana, Evily Wong e Ni-
colas Emanuel (medalhistas de 
prata e bronze de wrestling); 
Guilherme Lima (medalhis-
ta de prata de karatê); Rafael 
Andrade e Lucas Accioly (me-
dalhistas de bronze de vôlei de 
praia); e Lucas Raniery e Maria 
Emmanuelly (medalhistas de 
ouro e prata no basquetebol). 

 Ainda participaram da re-
cepção, a secretária executiva 
da Juventude, Rafaela Cama-
raense, técnicos e dirigentes 
esportivos.

João garantiu que Estado vai continuar trabalhando para apoiar o esporte

O governador João Aze-
vêdo inaugura, hoje, em 
Monteiro, no Cariri paraiba-
no, o Centro de Referência da 
Renda Renascença (Crença). 
O equipamento será uma vi-
trine dessa tipologia produ-
zida na região, simbolizando 
uma série de investimentos 
do Governo do Estado no 
artesanato paraibano. 

Um dos pontos altos da 
inauguração será o desfile 
da coleção #SomosTodosPa-
raiba, resultado da consulto-
ria ministrada pelo estilista 
Ronaldo Fraga e inspirada 
na obra do artista plástico 
Flávio Tavares. 

 Localizado em um pré-
dio histórico no Centro de 
Monteiro, além de um pon-
to de divulgação da renda 
renascença, o Crença terá 
sua importância também na 
prestação de informações e 
nas oficinas de qualificação 
ministradas pelo Governo 
do Estado em parceria com o 
Sebrae, a exemplo de outros 
parceiros. 

Emendas impositivas
Prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, assinou ontem liberação 
de recursos de R$ 1,6 milhão, que serão destinados a instituições 
de referência no tratamento de pacientes com câncer. Página 14
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Serão inaugurados 
projetos nas áreas da 
saúde, infraestrutura 

e educação

Entrega de obras em Cajazeiras e São José de Piranhas
Ainda dentro a agenda 

desta quinta-feira, João Aze-
vêdo estará também nos mu-
nicípios de Cajazeiras e São 
José de Piranhas, no Sertão da 
Paraíba. Ele irá entregar um 
Restaurante Popular, visitar e 
inaugurar obras e ações nas 

áreas da saúde, infraestrutura, 
educação e artesanato.

A agenda será iniciada às 
8h30, quando o governador 
chega no aeroporto de Ca-
jazeiras e falará à imprensa. 
Em seguida, fará uma visita 
à Caravana da Rede Cuidar, 

na Faculdade Santa Maria. Às 
11h, o gestor irá inaugurar o 
Restaurante Popular do muni-
cípio que fornecerá mil refei-
ções diárias, representando 
um investimento superior a R$ 
1,6 milhão.

Em São José de Piranhas, 

João Azevêdo visitará, às 
12h30, a Estação de Tratamen-
to de Esgoto. Às 13h30, o go-
vernador fará a inauguração 
do ginásio da Escola de Curso 
Normal. Às 14h30, ele visitará 
a barragem Boa Vista. Às 16h 
ele segue para Monteiro.

 A primeira-dama do 
Estado e presidente de hon-
ra do Programa do Artesa-
nato Paraibano (PAP), Anna 
Maria Lins, destacou que a 

ação do Governo do Estado 
beneficiará toda a região 
do Cariri. “Em primeiro lu-
gar, quero dizer que estou 
muito feliz com o Centro 

de Referência da Renda Re-
nascença - é um sonho que 
se realiza e que estimula 
ainda mais as rendeiras 
a prosseguirem com esse 
grande símbolo da nossa 
cultura. O Crença vai bene-
ficiar não apenas Monteiro, 
mas os municípios de Ca-
malaú, Zabelê, São Sebas-
tião do Umbuzeiro e São 
João do Tigre”, disse. 

A gestão do equipamen-
to ocorrerá de forma com-
partilhada entre o Governo 
do Estado, Prefeitura Muni-
cipal de Monteiro e Sebrae. 
A inauguração do Centro 
de Referência da Renda Re-
nascença pelo governador 
João Azevêdo será às 19h, e 
contará com a presença da 
prefeita de Monteiro, Ana 
Lorena, com a diretoria do 
Sebrae e com auxiliares do 
Governo do Estado, a exem-
plo de Aristeu Chaves, coor-
denador do Projeto de De-
senvolvimento Sustentável 
do Cariri, Seridó e Curima-
taú (Procase).

Foto: Evandro Pereira

Localizado em um prédio histórico no Centro 
de Monteiro, o Crença será um ponto de 
divulgação da renda Renascença na PB

“Acho que essa é uma 
das melhores formas que 
temos de fazer frente aos 
problemas causados pela 
pandemia”. A afirmação foi 
feita, ontem, pelo deputa-
do estadual Eduardo Car-
neiro (PRTB), ao anunciar 
para  segunda e terça-feira 
da próxima semana a rea-
lização da segunda edição 
da “Semana Estadual do 
Empreendedorismo”, no 
auditório do Sebrae-PB, 
no Bairro dos Estados, em 
João Pessoa.

O evento, que conta 
com o apoio do Governo 
do Estado e da prefeitura 
da capital, é uma iniciativa 
da Frente Parlamentar de 
Empreendedorismo e De-
senvolvimento Econômico 
da Assembleia Legislativa, 
que é presidida pela parla-
mentar.

O tema central do 
evento será ‘Os desafios 
de empreender no Pós
-Pandemia’. A pesquisa “O 
Impacto da pandemia do 
coronavírus nos Pequenos 
Negócios”, realizada pelo 
Sebrae com a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), re-

vela que o percentual de 
empresas que continuam 
registrando perdas no fa-
turamento chega a 79%. 
O levantamento também 
revelou que, na média, as 
pequenas empresas estão 
faturando 43% menos do 
que o registrado antes da 
pandemia.

“Os impactos causa-
dos pela pandemia foram 
os mais diversos e atingiu 
vários setores da nossa 
sociedade. Em meio a cri-
se sanitária, vivemos tam-
bém uma crise econômi-
ca e entender os desafios 
para superar essa crise e 
se reinventar para manter 
os negócios é crucial para 
a retomada da nossa eco-
nomia”, destacou Eduardo.

No começo desta 
semana, ele disse que se 
reuniu com a secretária 
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
Trabalho e Renda de João 
Pessoa, Valene Rodrigues, 
e com a equipe da Secre-
taria de Turismo, ocasião 
em que ficaram definidos 
todos os pontos para a 
realização do evento.

Deputados fazem evento 
sobre empreendedorismo

É um sonho que se realiza e que estimula ainda 
mais as rendeiras a prosseguirem com esse grande 

símbolo da nossa cultura 
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Recursos liberados ontem são provenientes de emendas impositivas dos vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa

Instituições de refe-
rência no tratamento de 
câncer de João Pessoa irão 
receber o investimento de 
R$ 1,6 milhão em emendas 
impositivas dos parlamen-
tares da Câmara Municipal 
de João Pessoa. Os recursos 
foram liberados ontem pelo 
prefeito da capital, Cícero 
Lucena (Progressistas), em 
solenidade de efetivação do 
pagamento, no Hospital Na-
poleão Laureano, uma das 
instituições beneficiadas.

Os recursos liberados 
correspondem a 15 emendas 
impositivas de parlamenta-
res da legislatura anterior, 
sendo eles Leo Bezerra, João 
dos Santos, Raissa Lacerda, 
Lucas de Brito, Helena Ho-
landa, Bosquinho, Tanilson 
Soares, Zezinho Botafogo, 
Chico do Sindicato, Dr. Luís 
Flávio, João Corujinha, Fer-
nando Milanez e Professor 
Gabriel.

Durante a solenidade, 
Cícero Lucena ressaltou a 
importância dos recursos 
para as instituições. “A im-
portância deste momento é 
estar fazendo o bem. A pre-
feitura está sendo instru-
mento ao lado da Câmara de 
João Pessoa, trazendo prati-
camente um milhão e meio 
em recursos de emendas dos 

parlamentares. Estamos fa-
zendo a efetivação deste pa-
gamento na primeira vez na 
história da prefeitura de João 
Pessoa”, declarou.

O vice-prefeito Leo Be-
zerra (Cidadania) enfatizou 
a responsabilidade dos po-
deres Executivo e Legisla-
tivo em prol da população 
da cidade. “Nós temos uma 
responsabilidade, não só de 
ajudar as instituições como 
a prefeitura faz sozinha, mas 
de dar esse complemento 
também, escutando a Câ-
mara”, afirmou, enfatizando, 
ainda, que este é um momen-
to importante e diferente, em 
que Executivo e Legislativo 
dialogam. “É dessa forma 
que entendemos o que é me-
lhor para a cidade”, reforçou.

Esta é a segunda libera-
ção de recursos de emendas 
impositivas para a área da 
saúde efetivadas pelo prefei-
to Cícero Lucena. A primeira 
beneficiou os Hospitais Pa-
dre Zé e São Vicente de Paula 
a partir de 13 emendas par-
lamentares, que somaram 
mais de R$ 1,5 milhão em 
recursos para as instituições.

O presidente da CMJP, 
vereador Dinho Dowsley 
(Avante), comentou sobre o 
trabalho sério realizado por 
essas instituições. “Temos 
visto no dia a dia o trabalho 
importante feito pelo Napo-
leão Laureano. Por conta dis-

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Instituições de tratamento do 
câncer vão receber R$ 1,6 mi
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so, a Câmara de João Pessoa 
tem feito a sua parte, contri-
buindo com emendas para 
ajudar na assistência aos que 
precisam de tratamento para 
o câncer”, declarou. 

O presidente da Fun-
dação Napoleão Laureano, 
Marcelo Lucena, comentou 
o hospital tem passado por 

dificuldades e que o suporte 
financeiro é essencial para 
continuar atendendo os pa-
cientes com qualidade. “As 
emendas serão utilizadas 
para o custeio do hospital, 
que vem passando por difi-
culdades. E com esse suporte 
financeiro vamos conseguir 
manter por um bom período 

os quimioterápicos, princi-
palmente, e manter a boa 
qualidade do hospital”, afir-
mou. 

Outra instituição be-
neficiada com as emendas 
impositivas liberadas foi a 
Casa da Criança com Cân-
cer. O diretor da instituição, 
Gilvandro Guedes, destacou 

a importância dos recursos, 
principalmente durante a 
pandemia, quando as doa-
ções diminuíram. “As emen-
das vêm em boa hora. Neste 
período de pandemia, tive-
mos um déficit de doações, 
então será de muito bom 
proveito para suprir as nos-
sas necessidades”.

Prefeito Cícero Lucena (Progressistas), em solenidade de efetivação do pagamento no Hospital Napoleão Laureano, uma das instituições beneficiadas

Foto: PMJP

O município de Ca-
choeira dos Índios, no Ser-
tão da Paraíba, terá novas 
eleições suplementares. O 

ministro do  Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), Benedi-
to Gonçalves, relator do pro-
cesso, manteve o registro 
de candidatura do prefeito 
eleito em 2020, Allan Sei-
xas (PSB), indeferido e con-

vocou as novas eleições, na 
última segunda-feira (22).

De acordo com o enten-
dimento do TSE, Allan Sei-
xas estaria no seu terceiro 
mandato, o que o torna ine-
legível. No pleito de 2012, 

ele foi eleito vice-prefeito 
do município, e assumiu a 
prefeitura, pouco antes de se 
candidatar, devido à renún-
cia do titular do cargo. No 
entendimento do Tribunal, 
ele foi reeleito nas eleições 

de 2016 e não poderia ter se 
candidatado em 2020. 

A inelegibilidade de 
Allan Seixas já havia sido 
decretada pelo TSE e foi alvo 
do Ministério Público Eleito-
ral durante a campanha de 

2020. Atualmente, a cida-
de está sendo comandada 
pelo presidente da Câmara 
Municipal de Cachoeira dos 
Índios,  José de Souza Batis-
ta, que deve permanecer no 
cargo até as novas eleições.

Cachoeira dos Índios vai ter novas eleições
Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

A pauta da Assembleia 
Legislativa do Estado da Pa-
raíba (ALPB) inclui Orçamento 
2022, Marco da Ciência e Tec-
nologia e outros temas igual-
mente relacionados à qualida-
de de vida da população, mas é 
um projeto que tenta criar “O 
Dia do Orgulho Hétero” que, 
desde o começo desta sema-
na, causa confusão e promete 
polêmica para terça-feira pró-
xima na sessão de votação.

“O projeto do orgulho 
hétero é para homenagear a 
família tradicional, os precei-
tos religiosos e não tem nada 
contra ninguém”, alega o autor 
da matéria, o deputado Walber 
Virgolino (Patriotas), ao justi-
ficar que não entende por quê 
tanta celeuma, desde a apro-
vação na Comissão de Cons-
tituição e Justiça na última 
segunda-feira. “Desde aquele 
dia, acrescentou ele, que não 
paro de receber mensagens 
de provocação e agressão pelo 
Whatsapp de dentro e de fora 
da Assembleia Legislativa.

Walber afirmou que não 

se trata de nenhum contra-
ponto e nem muito menos iro-
nia ao “Dia do Orgulho Gay” e 
justificou: “Como sabemos, a 
própria humanidade só exis-
te e só se perpetua porque 
é constituída de indivíduos 
de sexos opostos, não sendo 
nada demais apresentar uma 
propositura como a que apre-
sentei. Aliás, me causa até es-
tranheza. Mas só quero garan-
tir que nada disso vai mudar 
minha posição”, disse.

Pelo Projeto 3.324/2021, 
do deputado Walber Virgolino, 
já aprovado por unanimidade 
na Comissão de Constituição, 
a data comemorativa do “Dia 
do Heterossexual na Paraíba”, 
caso a matéria seja aprovada, 
seria o dia 1 de novembro.

Psol critica
“É vergonhosa a postura 

do parlamentar e dos demais 
integrantes da CCJ”, disparou o 
presidente do Psol na Paraíba, 
Tárcio Teixeira, ao alfinetar: 
“Resta saber se essa unanimi-
dade teve alguma falta ou se 
Ricardo Barbosa, Edmilson 
Soares, Junior Araújo, Jutay, 
Hervázio Bezerra e Anderson 

Monteiro também precisam 
desse amparo para fortalecer 
suas identidades”, disse ele 
nomeando os integrantes da 
Comissão de Constituição e 
Justiça. Ele segue perguntan-
do como será a votação em 
Plenário e se a maioria dos 
36 deputados vai desprezar a 
luta em defesa da comunidade 
LGBTQUIA+ e do povo negro. 
“Vão fazer isso ou vão aprovar 
esse deboche vergonhoso do 
delegado?”, arremata Tárcio

Apesar da unanimidade 
tranquila que conseguiu no 
começo da semana na Comis-
são de Constituição e Justiça, 
o projeto começou a sofrer 
revés: “Muitas vezes eu vejo 
atitudes juvenis de alguns 
parlamentares em apresentar 
matérias polêmicas em busca 
de holofotes”, comentou, on-
tem, o deputado estadual Jr. 
Araújo (Avante).

Membro da Comissão 
de Constituição e Justiça, ele 
preferiu não citar nomes nem 
muito menos projeto nenhum, 
mas acrescentou: “Penso que é 
uma matéria preconceituosa e 
que segrega”, resumiu o parla-
mentar.

Ademilson José 
ademilson51056@gmail.com

Efraim diz que desoneração 
deve gerar mais empregos

“A medida vai reduzir a 
taxa de impostos e aumentar 
bastante a oportunidade de 
novos empregos”. A previ-
são foi feita, ontem, pelo líder 
do Democratas na Câmara 
dos Deputados, Efraim Filho, 
ao analisar a aprovação do 
projeto de sua autoria que 
prorroga a desoneração da 
folha de pagamento para 17 
setores da economia até o 
final de dezembro de 2023.

Ele disse ainda que, com 
essa medida, as chances de 
recuperação econômica do 
país se tornam bem maiores, 
na medida em que facilita 
muito as ações não somente 
do governo como também 
dos empresários, trabalha-
dores e consumidor final. 
Ele disse que, para conseguir 
aprovar, dialogou com todos 
os setores envolvidos, ultima-
mente com as lideranças de 
bancadas de todos os parti-
dos com atuação na Câmara 
Federal.

Como coordenador da 
bancada do Estado da Paraí-
ba no Congresso Nacional, o 
deputado explicou que foi 
com esses diálogos e nego-

ciações que pôde sentir a im-
portância da medida para 
o desenvolvimento social e 
econômico do seu Estado. 
“Se estima em trezentos 
mil postos de trabalho que 
podem ser abertos com a 
aprovação dessa proposta”, 
lembrou ele, ao acrescentar 
que basta isso para se per-
ceber que são muitos pais 
e mães de família que ainda 
estão na fila do desemprego 
e que agora terão nova opor-
tunidade. Deve ser priorida-
de do país, do parlamento e 
do governo como um todo 
buscar aplicação desse tipo 
de medida para o Brasil”, 
destacou Efraim Filho.

Ele citou inclusive alguns 
exemplos de empresários 
que estão animados com essa 
iniciativa. Matheus Otaviano, 
da empresa paraibana Asa 
Branca Têxtil, precisa aumen-
tar o quadro de funcionários 
da sua fábrica, mas sente-se 
privado em executar tal ação 
pela porcentagem alta de im-
postos pagos. Deste modo, 
pode ser um dos beneficiados 
com algo importante e essen-
cial para investir na contra-

tação de novos servidores e 
alavancar o crescimento do 
seu negócio.

O parlamentar lembrou 
que o Sindicato da Indústria 
da Construção Civil de João 
Pessoa também aguardava 
com expectativas a aprova-
ção dessa matérias porque 
ela representa um ganho ex-
traordinário na alíquota de 
tributos que cai de 20% para 
1,5% a 4%, de acordo com o 
faturamento bruto de cada 
empresa.

Outros setores que se-
gundo o deputado também 
se beneficiarão com a redu-
ção dos impostos definidos 
pelo projeto são empresas de 
comunicação, calçados, call 
center, empresas de constru-
ção e obras de infraestrutura, 
couro, fabricação de veícu-
los e carroçarias, máquinas 
e equipamentos, proteína 
animal, TI (tecnologia da in-
formação), TIC (tecnologia 
de comunicação), projeto de 
circuitos integrados, trans-
porte metroferroviário de 
passageiros, transporte ro-
doviário coletivo e transporte 
rodoviário de cargas.

Projeto sobre “orgulho hétero” 
causa polêmica na Assembleia



Brasil

De acordo com as investigações, líder do governo Bolsonaro na Câmara teria recebido R$ 5 milhões indevidamente

A Justiça Eleitoral no 
Paraná aceitou denuncia e 
colocou o deputado Ricardo 
Barros (PP), líder do gover-
no Jair Bolsonaro na Câma-
ra, e outras quatro pessoas 
no banco dos réus em ra-
zão de suposto esquema de 
pagamento de propinas e 
lavagem de dinheiro envol-
vendo contratos da Compa-
nhia Paranaense de Energia 
(Copel)

De acordo com as in-
vestigações, Barros teria 
recebido R$ 5 milhões para 
‘influenciar nos interesses’ 
da Copel e ‘auxiliar’ na ne-
gociação de duas empresas 
do setor de energia eólica 
da Galvão Engenharia. 

Os pagamentos teriam 
ocorrido tanto em espécie 
quanto em doações eleito-
rais direcionadas ao Parti-
do Progressista.

As apurações indicam 
ainda que o esquema te-
ria ocorrido entre 2011 e 
2014, quando Barros era 
Secretário Estadual de In-
dústria, Comércio e Assun-
tos do Mercosul no governo 
de Beto Richa. Barros tam-
bém foi ministro da Saúde 
do governo Temer, além de 
prefeito de Maringá.

As investigações que 
culminaram na denúncia 
oferecida pela Promotoria 
paranaense tiveram início a 
partir da remessa de peças 
por parte do Supremo Tri-
bunal Federal, em novem-

bro de 2019, decorrentes 
da colaboração premiada 
fechada de Jean Alberto 
Luscher Castro e Eduardo 
de Queiroz Galvão no bojo 
da Operação Lava Jato.

O Grupo de Atuação 
Especial de Repressão ao 
Crime Organizado do Mi-
nistério Público do Para-
ná chegou a deflagrar uma 
fase ostensiva das apura-
ções, em setembro de 2020, 
quando foi cumprido man-
dado de busca e apreensão 
no escritório de Barros em 
Maringá, a 430 km da capi-
tal Curitiba.

Em fevereiro deste ano, 
a investigação foi remetida 
à Justiça Eleitoral por or-
dem do Tribunal de Justiça 
do Paraná. 

A corte estadual aco-
lheu pedido de Barros, que 
foi chancelado pela Procu-
radoria de Justiça. 

A avaliação foi a de que 
havia ‘robustos elementos’ 
sobre suposta prática de 
falsidade ideológica eleito-
ral, o caixa-dois.

Resposta de Barros
Em nota, o deputado 

Ricardo Barros contestou as 
denúncias: “Quero repudiar 
o fato de a denúncia ter sido 
protocolada exatamente no 
dia 3/11, quando estava na 
pauta a votação na Câmara 
da PEC 5 que desinteressa 
o Ministério Público, pois 
alterava a composição do 
Conselho Nacional do Mi-
nistério Público”.

“Auditorias indepen-

dentes realizadas mostra-
ram ausência de dano ao 
erário na compra do parque 
eólico. O próprio delator 
reconhece que a venda foi 
abaixo do preço. Não houve 
tráfico de influência”.

“Depósitos citados pelo 
Ministério Público são líci-
tos e estão declarados no 
meu imposto de renda ou 
das minhas empresas. As 
aquisições também estão 
declaradas”.

“A doação eleitoral ofi-
cial da Galvão ao diretório 
nacional do PP foi lícita e 
espontânea”. 

“Os valores foram dis-
tribuídos a vários candi-
datos que concorreram na 
eleição de 2014. A mim, foi 
destinado menos de 20% do 
valor total, como reconhece 
o próprio MP eleitoral”.

“Por fim, a denúncia 
não se sustenta. Repudio o 
ativismo político do MP, o 
vazamento de informações 
sigilosas e a criminalização 
das doações oficiais”.

“Provarei mais uma vez 
a minha boa fé, como já pro-
vei em outras acusações do 
Ministério Público”.

Pepita Ortega 
Agência Estado

Justiça aceita denúncia contra 
Ricardo Barros por propina
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Comissão aprova 14o salário 
para os segurados do INSS

A Comissão de Finan-
ças e Tributação da Câma-
ra dos Deputados aprovou 
ontem proposta que as-
segura, excepcionalmente 
nos anos de 2020 e 2021, 
o pagamento em dobro do 
abono anual devido aos 
segurados e dependentes 
do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS).

O abono será limitado 
ao valor de até dois salá-
rios mínimos, e as parce-
las serão pagas no mês de 
março dos anos de 2022 e 
2023.

Também chamado de 
“13º salário” , o abono é 
devido aos aposentados, 
pensionistas e beneficiá-
rios da Previdência Social 
que, durante o ano, recebe-
ram auxílios diversos (por 
morte, doença, acidente ou 
reclusão).

O  P r o j e t o  d e  L e i 
4367/20 é de autoria do 
deputado Pompeo de Mat-
tos (PDT-RS). O relator, 
deputado Fábio Mitidieri 
(PSD-SE), recomendou a 
aprovação do texto.

Mitidieri afirmou que 
a concessão do benefí-
cio em dobro, ou seja, o 
“14° salário”, visa reduzir 
o impacto econômico da 
pandemia entre os segura-
dos da Previdência. “Além 
de ser composto, em sua 
maioria, por pessoas de 
baixa renda, seus benefí-
cios foram severamente 
corroídos pela inflação que 
assola o país desde 2020 
e que também deverá ser 
elevada em 2021”, comen-
tou.

O parlamentar acres-
centou que a maioria dos 
beneficiários já não possui 
capacidade laboral para 
poder recompor o sustento 
por meio de trabalho.

Adequação Mitidieri 
apresentou três emendas 
saneadoras, para adequar 
o projeto à legislação fiscal, 
que exige medidas de com-
pensação financeira para 
as políticas que ampliam 
despesas públicas. 

Na avaliação do gover-
no, a concessão do 14° terá 
um impacto de R$ 39,26 
bilhões em 2020 e de R$ 
42,15 bilhões em 2021

A adequação financei-
ra proposta é baseada, se-
gundo ele, em “três pilares”: 
aumento das alíquotas da 
Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) sobre 
os setores financeiro e de 
combustíveis entre 2022 
e 2023; redirecionamento, 
até 2023, dos dividendos 
arrecadados de estatais 
dos setores bancário e de 
combustíveis (Petrobras) 
para o financiamento do 
programa; e revogação de 
diversas isenções fiscais

Essas isenções são as 
mesmas que o governo pro-
pôs acabar por meio do PL 
3203/21, e que geram uma 
economia de R$ 22 bilhões. 
Mitidieri avalia que a soma 
das três medidas compen-
satórias libera recursos su-
ficientes para a concessão 
do abono em dobro

Tramitação
A proposta tramita em 

caráter conclusivo e ainda 
será analisada pela Comis-
são de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJ). 
Se aprovada, seguirá para 
o Senado.

Dinheiro pago a Barros seria para que o deputado favorecesse a Companhia Paranaense de Energia e a Galvão Engenharia

Gustavo Sales
Câmara dos Deputados 

Centenas de balsas de 
garimpo ilegal avançam 
há dois dias pelas águas 
do Rio Madeira, dentro do 
Estado do Amazonas, em 
busca de ouro. 

As movimentações de 
balsas enfileiradas foram 
confirmadas na região dos 
municípios de Autazes e 
Nova Olinda do Norte. 

As informações pre-
liminares são de que há 
cerca de 640 balsas numa 
região do rio localizada a 
cerca de 120 quilômetros 
de Manaus.

As balsas utilizam 
longas mangueiras, que 
são lançadas até o leito do 
rio. Acionadas por gera-
dores, elas sugam a terra e 
tudo o que encontram no 
fundo. O material revol-
vido é trazido até a balsa 
e passa por uma esteira, 
onde é filtrado e devolvi-
do de volta à água. Nesse 
processo, o ouro fica reti-
do na esteira.

A corrida dos garim-
peiros é pela notícia de 
que, na região, teriam 
encontrado uma grande 
quantidade do minério. 
Em um áudio obtido pela 
reportagem, um garimpei-
ro afirma que “lá embaixo 

estão fazendo 1 grama de 
ouro por hora”.

A reportagem ques-
tionou o Ibama sobre o 
assunto. O órgão federal 
declarou que “teve ciên-
cia do caso” e “nessa ter-
ça-feira, dia 23, reuniu-se 
com o Instituto de Prote-
ção Ambiental do Amazo-
nas (Ipaam) para alinhar 
as informações, a fim de 
tomar as devidas provi-
dências e coordenar uma 
fiscalização de garimpo 
na região”

O Instituto de Prote-
ção Ambiental do Ama-
zonas (Ipaam), órgão 
estadual responsável 
pela gestão ambiental 
no Amazonas, informou 
que “tomou conhecimen-
to das denúncias sobre a 
movimentação de dragas 
(balsas) de garimpo na re-
gião entre os municípios 
de Autazes e Nova Olinda 
do Norte, e será feito um 
diagnóstico apurando a 
real situação no local”. “O 
Ipaam informa, também, 
que atividades de explo-
ração mineral naquela re-
gião não estão licenciadas 
e, portanto, existindo de 
fato, são irregulares.”

O órgão afirmou ain-
da que “há competência 
de órgãos federais na refe-
rida situação” e “em ativi-

dades como a citada pode 
haver outras possíveis ile-
galidades que devem ser 
investigadas, tais como: 
mão de obra escrava; trá-
fico; contrabando; proble-
mas com a Capitania dos 
Portos. E, ainda, de ordem 
econômica, social e fiscal, 
o que requer o envolvi-
mento de diversas forças”.

Danicley Aguiar, por-
ta-voz da campanha de 
Amazônia do Greenpea-
ce que sobrevoou a re-
gião e flagrou centenas 
de balsas, se diz chocado. 
“Enquanto o mundo está 
buscando um acordo para 
conter a crise climática, 
mais uma vez o Brasil 
manda um sinal trocado: 
centenas de balsas ex-
traindo ouro ilegalmente 
nas imediações da maior 
cidade da Amazônia.”

Rio Madeira é invadido por
balsas de garimpo ilegal  
André Borges
Agência Estado

Os valores foram 
distribuídos a vários 

candidatos que 
concorreram na 
eleição de 2014 

As informações 
preliminares são de 
que há cerca de 640 

balsas numa região do 
rio localizada a cerca 
de 120 quilômetros 

de Manaus

Congresso amplia em 140% 
as emendas do próximo ano

Na ofensiva para contro-
lar uma fatia maior do Orça-
mento da União, parlamen-
tares apresentaram um valor 
recorde de emendas para 
2022, ano de eleição. 

Ao todo, deputados e 
senadores querem R$ 112,4 
bilhões em recursos públicos 
para financiar obras e servi-
ços em seus redutos eleito-
rais, sete vezes mais do que 
já está reservado para o ano 
que vem. O valor representa 
aumento de 139% em rela-
ção ao que foi proposto em 
2020.

Deste total, R$ 3,3 bi-

lhões são em transferências 
diretas, que ficaram conheci-
das como “emendas cheque 
em branco”, nas quais pre-
feitos e governadores podem 
gastar sem precisar prestar 
contas.

O apetite maior dos 
parlamentares se dá após 
o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) determinar a sus-
pensão dos pagamentos das 
emendas de relator, meca-
nismo do orçamento secreto 
usado pelo governo de  Bol-
sonaro para obter apoio no 
Congresso, revelado pelo 
Estadão. Os R$ 112,4 bilhões 
pedidos incluem outras mo-
dalidades de emendas: as in-
dividuais, as de bancada e as 
de comissões.

O aumento também 
ocorre em meio à discussão 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) dos Pre-
catórios, que pode abrir uma 
folga no teto de gastos - regra 
segundo a qual as despesas 
do governo devem ser limi-
tadas à inflação - e abrigar 
parte das demandas dos con-
gressistas para 2022.

A aprovação de quanto 
será de fato destinado aos 
parlamentares depende da 
votação do projeto orçamen-
tário, em dezembro.

Nessa fase de apresenta-
ção de emendas, técnicos do 
Congresso costumam dizer 
que “o céu é o limite”, pois 
parlamentares podem pedir 
quanto quiserem. 

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Daniel Weterman e 
Lauriberto Pompeu 
Agência Estado



Mundo

Governo deve fortalecer regras de distanciamento social e acelerar campanha de vacinação; situação tende a piorar

França vai anunciar novas 
medidas para conter covid
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O governo francês vai 
anunciar novas medidas 
de contenção da covid-19 
hoje, à medida que a taxa de 
infecção pelo novo corona-
vírus cresce em todo o país, 
disse ontem o porta-voz do 
governo, Gabriel Attal.

Ele afirmou que o go-
verno prefere fortalecer as 
medidas de distanciamento 
social e acelerar sua cam-
panha de vacinação. Hoje, 
o governo também vai en-
durecer as regras sobre o 
uso do pas-
se sanitário, 
acrescentou.

Segundo 
Attal ,  ape-
s a r  d i s s o , 
a  s i t u a ç ã o 
tende a pio-
rar nos pró-
ximos dias, 
com a taxa 
de incidên-
cia - número 
de infecções 
semanais por 
100 mil habi-
tantes - passando de 200 
nos próximos dias.

Alemanha
Uma líder dos Verdes 

da Alemanha, partido que 
deve fazer parte do novo 
governo do país, manifes-
tou, ontem, apoio à vaci-
nação obrigatória contra a 
covid-19, já que o número 
de infecções pelo novo co-
ronavírus voltou a disparar.

A Alemanha registrou 
66,88 mil novas infecções 
e 335 mortes adicionais 
pelo novo coronavírus, o 
que eleva o total de óbi-

tos para quase 100 mil, 
de acordo com dados do 
Instituto Robert Koch de 
Doenças Infecciosas, divul-
gados ontem.

A chanceler Angela 
Merkel, que se prepara 
para entregar o governo 
aos Verdes, ao Partido 
Social Democrata (SPD) 
e ao Partido Liberal De-
mocrata (FDP), convocou 
anteontem os líderes das 
três siglas para discutir a 
pandemia.

K a t r i n  G o e r i n g - E -
ckardt, líder parlamentar 

dos Verdes, 
afirmou que 
l o c kd o w n s 
e restrições 
c o n t í n u a s 
aos contatos 
sociais são 
uma impo-
sição maior 
do que a exi-
gência de va-
cinação.

I n i c i a l -
mente, a va-
cinação obri-
gatória era 

necessária em instalações 
de cuidados para proteger 
grupos particularmente 
sensíveis, disse ela à rádio 
Deutschlandfunk, acrescen-
tando que adotar a vacina-
ção obrigatória não signi-
fica que ela ficaria a cargo 
da polícia. Por enquanto, o 
FDP se opõe à obrigatorie-
dade da vacinação.

O Ministério da Saúde 
elaborou proposta para que 
a vacina seja obrigatória a 
partir de 1º de janeiro de 
2022 para funcionários de 
casas de repouso e clínicas, 
informou a revista Spiegel.

Missão Dart

Nasa lança uma sonda que pode
desviar a trajetória de asteroide
Agência Brasil/RTP 

A Nasa, agência espacial 
norte-americana, lançou na 
madrugada de ontem uma 
sonda que tem a possibilida-
de de desviar um asteroide 
da órbita da terra, batendo 
em um pequeno planeta a 
uma velocidade de 240 mil 
quilômetros (km) por hora.

A missão, batizada da 
Dart (dardo, em tradução 
simples), decolou da base de 
Vandenberg, na Califórnia, a 
bordo do foguete da Falcon 9 
da SpaceX.

A nave é menor que um 

automóvel e tem dois lon-
gos painéis solares. Deve 
atingir no próximo outono, 
em cerca de dez meses, um 
asteroide do tamanho de um 
campo de futebol (cerca de 
160 metros de diâmetro), 
que estará localizado a 11 
milhões de km da Terra.

O asteroide, chamado 
Dimorfos, é uma lua que 
orbita um asteroide maior, 
o Didymos (780 metros de 
diâmetro). A lua de Dimor-
fos é um dos menores obje-
tos astronômicos a receber 
um nome permanente e um 
dos 27.500 asteroides co-

nhecidos perto da Terra, de 
todos os tamanhos, rastrea-
dos pela Nasa.

Para dar a volta ao maior 
asteroide, o Dimorphos leva 
11 horas e 55 minutos. Os 
cientistas esperam reduzir a 
órbita em cerca de 10 minu-
tos. O asteroide alvo de Dart 
não representa uma ameaça 
real e é minúsculo em com-
paração com a catástrofe 
do asteroide Chicxulub que 
atingiu a Terra há mais de 
66 milhões de anos e levou 
à extinção dos dinossauros.

O custo total da missão, 
a primeira interplanetária 

lançada pela empresa de 
Elon Musk para a Nasa, é de 
US$ 330 milhões.

Esta é mais uma das 
várias missões da Nasa nos 
últimos anos para explorar 
e interagir com asteroides, 
restos rochosos primordiais 
da formação do sistema solar. 
No mês passado, a agência 
lançou uma sonda, numa 
viagem aos aglomerados de 
asteroides de Troia em órbi-
ta perto de Júpiter. Já a nave 
Osires-Rex está de regresso 
à Terra com uma amostra re-
colhida em outubro de 2020 
do asteroide Bennu. 

André Marinho
Agência Estado

O presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, 
repercutiu, em comuni-
cado, dados macroeco-
nômicos do país divul-
gados ontem. O Produto 
Interno Bruto (PIB) ame-
ricano cresceu 2,1% no 
t e r c e i r o 
trimestre 
ante o an-
terior, en-
quanto os 
p e d i d o s 
de auxí-
l i o - d e -
semprego 
caíram 71 
mil na se-
mana pas-
sada, a 199 mil

Biden afirmou que, 
desde que tomou posse, 
foram criados 5,6 mi-
lhões de postos de tra-
balho e a taxa de desem-
prego caiu a 4,6%

“Mais americanos 
estão voltando ao traba-
lho e mais americanos 
têm dinheiro no bol-
so, graças ao Plano de 
Resgate Americano e à 
campanha de vacinação”, 
destacou ele, em refe-

rência ao pacote fiscal de 
US$ 1,9 trilhão aprovado 
em março.

Inflação
O democrata, no en-

tanto, reconheceu que há 
“muito trabalho a fazer” 
para normalizar a econo-
mia, incluindo combater 
o avanço da inflação.

C o m 
esse ob-
jetivo, ele 
c i to u  a s 
m e d i d a s 
do gover-
n o  p a r a 
conter os 
preços da 
gasolina 
e a imple-
mentação 

do pacote de investimen-
tos em infraestrutura. 
Também defendeu a 
proposta de gastos so-
ciais que tramita no Con-
gresso conhecida como 
“Build Back Better”.

“Os dados de hoje 
reforçam o progresso 
econômico histórico 
que estamos obtendo e 
a importância de desen-
volver esse progresso 
nas próximas semanas”, 
concluiu Biden.

PIB dos Estados 
Unidos cresce 2,1% EUA erra ao convidar Taiwan para 

cúpula sobre democracia, diz China
Agência Brasil/RTP 

O governo chinês acusou, 
ontem, o presidente norte-a-
mericano, Joe Biden, de co-
meter “um erro” ao convidar 
Taiwan para participar de 
uma cúpula sobre democra-
cia, na qual estarão presentes 
representantes de 109 nações 
democráticas.

“Opomo-nos firmemen-
te a qualquer interação ofi-
cial entre os Estados Unidos 
(EUA) e essa ilha. Essa é uma 
posição clara e consistente”, 
declarou Zhu Fenglian, porta-
voz do Gabinete Chinês para 
Assuntos de Taiwan, passan-
do a considerar “um erro” a 
inclusão dessa região no en-
contro.

Pequim apelou a Washin-
gton que “se mantenha leal ao 
princípio de ‘uma só China’”, 
política que reconhece que 
Pequim reclama Taiwan como 
sua província, e que “respeite 
os Três Comunicados”, con-
junto de declarações assina-
das pelos EUA e pela China 
para estabelecer as relações 
entre as duas nações. Apesar 
de Taiwan ser uma democra-
cia com um governo indepen-
dente, a China continua a re-

clamar o território como seu 
e acusa o Executivo taiwanês 
de separatismo. A cúpula será 
um teste ao juramento de Joe 
Biden de que faria os Estados 
Unidos regressarem a uma 
posição assertiva de lideran-
ça global, capaz de desafiar as 
forças autori-
tárias da Chi-
na e da Rússia 
– nações que 
não estão in-
cluídas neste 
encontro vir-
tual, marcado 
para os dias 
9 e 10 de de-
zembro.

O jornal 
oficial do Par-
tido Comu-
nista Chinês, 
Global Times, escreveu ontem 
que “o ato de colocar a ilha 
entre nações soberanas reve-
la que os EUA estão transfor-
mando esta suposta cúpula 
em um conluio ideológico, 
como parte de uma campanha 
para conter a China”.

“Ao excluir países como a 
China e a Rússia, mais pessoas 
irão entender como os políti-
cos americanos usam os seus 
alegados valores para instigar 

o confronto”, acrescenta a pu-
blicação. Desde que chegou 
à Casa Branca, o sucessor de 
Donald Trump tem reitera-
do o apoio de longa data dos 
EUA à política de “uma só Chi-
na”, mas tem frisado também 
que Washington “se opõe 

f o r t e m e n t e 
aos esforços 
u n i l a t e r a i s 
para mudar o 
status quo ou 
atacar a paz e 
estabilidade 
no Estreito de 
Taiwan”.

Um por-
ta-voz do pre-
sidente taiwa-
nês agradeceu 
a Biden o con-
vite para par-

ticipar do encontro e garantiu 
que a região será “uma força 
positiva na sociedade interna-
cional”.

“Taiwan irá cooperar 
firmemente com países que 
pensem da mesma forma para 
proteger valores universais 
como os da liberdade, demo-
cracia e direitos humanos”, 
assegurou o porta-voz, Xa-
vier Chang. “Iremos também 
salvaguardar a paz regional, 

a estabilidade e o desenvolvi-
mento”. A decisão dos Estados 
Unidos de convidar Taiwan 
para a cúpula sobre democra-
cia não só não foi bem recebi-
da pela China, como poderá 
motivar ataques de Pequim.

Em reunião virtual com 
Joe Biden na semana passada, 
o presidente Xi Jinping infor-
mou que a China “não teria 
outra alternativa que não to-
mar medidas drásticas” se 
determinadas “linhas verme-
lhas” fossem ultrapassadas.

Em agosto deste ano, o 
jornal do Partido Comunista 
Chinês tinha alertado contra 
o convite do presidente taiwa-
nês, Tsai Ing-wen, para a cúpu-
la da democracia, pedindo a 
Washington que se referisse a 
Taiwan como “Taipé Chinesa”.

Não cumprir com esses 
pontos significaria uma “gra-
ve escalada” de tensão entre 
as duas nações e não seria 
tolerado por Pequim, avisou a 
publicação. O encontro sobre 
democracia vai reunir, ao lon-
go de dois dias, países demo-
cráticos como França ou Sué-
cia, mas também nações onde 
ativistas consideram que a 
democracia está sob ameaça, 
como a Índia ou a Polônia.

 Taiwan irá cooperar 
firmemente com países 
que pensem da mesma 
forma para proteger 

valores universais  
como os da liberdade, 

democracia e  
direitos humanos 

Foto: Nasa

A missão decolou da 
base de Vandenberg, 
na Califórnia, a 
bordo do foguete da 
Falcon 9 da SpaceX

A Alemanha registrou 
66,88 mil novas 

infecções e 335 mortes 
adicionais pelo novo 

coronavírus, o que eleva 
o total de óbitos para 

quase 100 mil

Biden
afirmou que, desde que  

tomou posse, foram criados 
5,6 milhões de empregos
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Consumidores decidiram garantir os itens tradicionais do jantar natalino, e supermercados tentam segurar os preços

Restando poucas sema-
nas antes da ceia de Natal, 
os preparativos para aten-
der os clientes no setor de 
alimentos e bebidas estão a 
todo vapor. Quem vai aos su-
permercados da capital pa-
raibana deve ter percebido 
a mudança na disposição de 
itens nos estabelecimentos, 
além da maior variedade de 
produtos característicos da 
data como panetones, quei-
jos do reino, castanhas, es-
pumantes e vinhos.

De acordo com a en-
carregada de um supermer-
cado do bairro de Manaíra, 
em João Pessoa, Dalva Ran-
gel, todo ano, nos meses de 
novembro e dezembro, os 

produtos natalinos são colo-
cados de forma que fiquem 
bem acessíveis aos consu-
midores em diversos pontos 
da loja. “Nossa intenção é fa-
cilitar a vida dos clientes, já 
que muitos deles estão ante-
cipando suas compras para 
o Natal”, ressalta.

A cliente Graça Clemen-
tino, 53 anos, é uma das pa-
raibanas que já está adian-
tando as compras natalinas, 
pois gosta de ter boas op-
ções. “Eu já vou levar o ten-
der e meu queijo do reino. 
Sempre gosto de comprar 
antes, para não deixar pra 
última hora. Mês que vem é 
aquela agonia nos mercados 
e ainda corro o risco de não 

achar o que gosto”, comenta 
a técnica de enfermagem.

O medo de não achar os 
produtos de preferência tam-
bém levou a médica veteriná-
ria Tarcila Oliveira, 52 anos, a 
buscar os produtos natalinos 
com antecedência. “Amo pa-
netone e como durante os 
outros meses do ano a gente 
não acha em todo lugar, apro-
veito esse período para com-
prar sempre que venho ao 
mercado. Já o queijo do reino, 
que não pode faltar na ceia 
da minha família, eu compro 
antes mesmo para garantir o 
que eu gosto”, afirma.

Preços mais altos
Em relação ao reajuste 

dos preços, se comparado 
ao Natal do ano passado, a 
encarregada Dalva Rangel 
observa que foi preciso re-
passar ao consumidor, mas 
o supermercado no qual ela 
trabalha decidiu acrescentar 
de 5% a 10% para não pesar 
no bolso dos clientes. “Mes-
mo tendo comprado mais 
caro, não aumentamos muito 
o valor dos produtos. Aqui, 
por exemplo, tem cestas na-
talinas de R$150 a R$300. 
Inclusive, elas são respon-
sáveis por 80% do nosso fa-
turamento dessa época do 
ano”, diz Dalva.

Entre os produtos mais 
procurados estão os pane-
tones – que podem custar 
de R$9,90 a R$109,90 – e 
os queijos do reino, com va-
lores entre R$45 e R$120. O 
peru pode ser encontrado 
entre R$26 por quilo a R$30 
por quilo, já o preço do quilo 
do chester custa em média 
R$25. Os vinhos e espuman-
tes também passaram por 
reajustes, mas os consumido-
res podem encontrar cidras 
com preços acessíveis que 
vão de R$19,90 a R$29,99. O 
tender também faz parte das 
compras natalinas e varia de 
R$59 a R$82, dependo do ta-
manho e peso escolhido pelo 
consumidor.

Paraibanos antecipam compras 
de produtos para ceia de Natal 
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-0,25%
R$ 5,595

-0,70%
R$ 6,266

-0,60%
R$ 7,459

0,81%
104.490 pts

Territórios criativos são ambientes 
favoráveis à produção de riqueza cultural, 
econômica e social. Esses territórios podem 
nascer de forma espontânea ou de maneira 
coordenada, não importa. O que eles têm em 
comum é um ambiente criativo, que conecta 
ideias, conhecimentos, empresas e pessoas 
criativas.

A imagem de um território criativo pode 
ser percebida pela sua identidade cultural, seu 
patrimônio e a sua história, que se projetam 
no presente e no futuro. Nesse contexto, a 
comunicação é imprescindível para aproximar 
as instituições culturais, os artistas e a 
população local. A colaboração favorece a 
interação entre os atores e os modelos de 
negócios que, muitas vezes, contribuem para a 
revitalização de ruas, bairros e cidades.

Podemos destacar vários exemplos 
de territórios criativos da Paraíba. O polo 
tecnológico e midiático de Campina Grande, 
que possibilitou a sua inserção na Rede Mundial 
de Cidades Criativas da Unesco, é um excelente 
exemplo de território criativo. João Pessoa 
também é cidade criativa da Unesco, com a 

atividade produtiva do artesanato e arte popular.
Os municípios de Areia e Bananeiras, 

na região do Brejo paraibano, são exemplos 
de territórios com ambiência favorável para 
se transformarem em cidades criativas, 
porque já existe o pertencimento da 
comunidade, que é algo espontâneo e que não 
depende dos governos constituídos, mas do 
desenvolvimento endógeno. 

É um movimento legítimo e espontâneo 
de empresários, artesãos e artistas, com 
mentes abertas para a inovação e a economia 
criativa, para o desenvolvimento local 
sustentável, a construção coletiva de somar 
esforços e conectar experiências. Trata-se de 
pessoas com modelo mental que contribui 
para o desenvolvimento econômico de 
uma cidade ou região, através da economia 
criativa. Gostaria de destacar a Rotas Culturais 
Caminhos do Frio e Raízes do Brejo, o Festival 
de Flores de Areia e o Natal Rural Iluminado, 
como eventos criativos que geram riqueza 
para os 18 municípios da região do Brejo.

Outro exemplo é a Rota Cariri Cultural, que 
une 12 municípios turísticos da Paraíba, por 

meio de processos criativos, que potencializam 
os saberes e os fazeres na produção de 
riqueza cultural, de forma harmônica e 
visão ampliada. Monteiro é o núcleo central 
da renda renascença que nessa quinta-
feira, numa ação integrada e colaborativa 
do Governo do Estado, Prefeitura, Sebrae e 
Associação de Artesãs, inauguram o Centro de 
Referência da Renda Renascença – Crença.

Todos os recursos culturais são fontes 
de atração ao turismo.  Um bom exemplo de 
cidade criativa e turismo é Cabaceiras, a Roliude 
Nordestina, cujo desenvolvimento, clima e 
meio ambiente são usados como vantagem 
competitiva no mercado de produção de 
audiovisual, o cinema e o artesanato de couro, 
do Distrito de Ribeira. Estamos falando de 
criatividade, arte, cultura, entretenimento 
em cidades que se reinventam com as novas 
economias, criam ambientes dinâmicos, espaços 
vivos, ricos de convívio e diversidade cultural.

Importante ressaltar a riqueza 
existente na região turística Vale dos Sertões 
paraibano, capaz de transformar o contexto 
socioeconômico atual, com a valorização 

da cultura local, a gastronomia regional e a 
descoberta de alternativas e soluções para os 
problemas atuais, através de processos criativos 
e colaborativos. Nessa região, além da Rota de 
Ciclismo e da Rota Gastronômica, que integram 
nove municípios, também serão desenvolvidos 
na parceria Sebrae e prefeituras municipais, 
experiências turísticas nas comunidades 
quilombolas de Pombal e São Bento e a 
implantação de novos espaços de dança, 
teatro, galerias de arte, lojas de artesanato, que 
agreguem valor ambiental e cultural à região 
Vale dos Sertões.

Em todos os exemplos citados, fica 
claro como um município ou região pode se 
desenvolver de forma sustentável, utilizando 
a criatividade para fazer acontecer. As 
lideranças precisam ter consciência do seu 
papel de apoiar e incentivar os talentos 
culturais, de forma a não os perder para 
outras cidades criativas, que atraem turistas 
e negócios. Os territórios criativos precisam 
de líderes criativos que adotem a gestão 
participativa, melhorem a competitividade e 
gerem vantagem competitiva no mercado.

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Gestão estratégica

Diário Oficial traz portaria que cria grupo 
de trabalho para planejar gestão fiscal

O secretário de Esta-
do da Fazenda (Sefaz-PB), 
Marialvo Laureano, assi-
nou a portaria,  publicada 
no Diário Oficial Eletrônico 
(Doe_Sefaz-PB), que ins-
tituiu o grupo de trabalho 
(GT), para planejar as polí-
ticas necessárias com obje-
tivo de implantar a gestão 
estratégica da Sefaz-PB.

O grupo de trabalho 
Gestão Fiscal, é formado por 
seis auditores fiscais do Es-
tado: Elaine Carvalho César 
Félix (coordenadora do GT), 

Abílio de Medeiros Rodri-
gues, Albano Luiz Leonel da 
Rocha, João Bosco Germano 
Júnior, Rômulo Agra Tavares 
de Sales e Carlos Erisson de 
Almeida Rodrigues.

Segundo a coordena-
dora do GT Gestão Fiscal, 
Elaine Carvalho César Fé-
lix, a ideia inicial é divulgar 
o grupo aos auditores fis-
cais e aos servidores fazen-
dários. 

“O objetivo do GT é 
apontar ideias e caminhos 
de como será realizada a 

gestão estratégica da Se-
faz-PB. Nas reuniões, uti-
lizamos como método de 
trabalho o Diagrama de 
Ishikawa, também conhe-
cido como diagrama de 
causa e efeito ou espinha 
de peixe, para identificar 
os principais problemas e 
as causas que favorecem a 
problematização da Sefaz. 
Fizemos ainda um brains-
torming, que é uma tem-
pestade de ideias, com a 
participação de todos os 
membros do GT, para le-

vantar as causas do proble-
ma. O GT definiu três gran-
des ações, dentre elas está 
a sugestão de contratar um 
instituto para a elaboração 
do planejamento estratégi-
co da Sefaz e o desenvolvi-
mento de um programa de 
líderes”, frisou .  

A entrega da apre-
sentação do planejamento 
para a implantação da Ges-
tão Estratégica da Sefaz-PB 
ao secretário da Fazenda 
está prevista para o dia 6 
de dezembro.

Foto: Evrandro Pereira

Para a cliente Graça Clementino, 
a antecipação das compras tem o 

intuito de evitar a aglomeração 
nos dias mais próximos à data

É o valor mais barato da 
cesta natalina vendida 
em supermercados de 

João Pessoa 

R$ 150
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Órgão recomendou que estabelecimentos do Estado previnam práticas abusivas sob pena de sanções administrativas 
O Programa de Proteção e 

Defesa do Consumidor do Mi-
nistério Público da Paraíba (MP
-Procon) recomendou a todos 
os estabelecimentos comer-
ciais do Estado que aderirem à 
campanha promocional Black 
Friday (ou nome similar), que 
ocorre amanhã o cumprimento 
da Lei Estadual 11.891/2021, e 
a adoção de medidas para coi-
bir e prevenir práticas abusivas 
e propaganda enganosa contra 
os consumidores. 

A recomendação foi ex-
pedida pelo diretor-geral do 
MP-Procon, o promotor de Jus-
tiça Romualdo Tadeu de Araú-
jo Dias, e além da lei estadual, 
a ela está fundamentada na 
Constituição Federal e no Có-
digo de Defesa do Consumidor 
(CDC). Ela tem como objetivo 
harmonizar as relações de con-
sumo e garantir que o direito 
à informação do consumidor 
seja respeitado, permitindo 
que este escolha de forma livre, 
protegendo assim a sua segu-
rança econômica.

As infrações das normas 
de defesa do consumidor fi-
cam sujeitas, conforme o caso, 
às sanções administrativas 
previstas no artigo 56 do Có-

digo de Defesa do Consumidor 
(multa, suspensão de forneci-
mento de produtos, suspensão 
temporária de atividade, revo-
gação de concessão, cassação 
de licença), além das sanções 
de natureza civil, penal ou de-
finidas em normas específicas.

Medidas recomendadas
O MP-Procon recomen-

dou aos estabelecimentos a 
adoção das seguintes medi-
das previstas na Lei estadual 
11.891, de 19 de abril de 2021:

- distinguir, de forma cla-
ra, os produtos e/ou serviços 
que se encontram em oferta 
daqueles que não estão em 
promoção;

- informar aos consumi-
dores, com clareza, o preço 
do produto e/ou serviço em 
promoção e qual o preço tradi-
cionalmente praticado, sendo 
proibido o aumento falso dos 
preços anteriormente pratica-
dos para valorização ilusória 
do desconto;

- possuir informações so-
bre os preços praticados nos 
produtos e/ou serviços ofer-
tados há, pelo menos, três me-
ses antes da ação promocional 
Black Friday.

MP-Procon fiscaliza práticas 
irregulares na Black Friday
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ONG orienta para o 
consumo consciente

O Instituto Akatu, organização não governamen-
tal de consumo consciente, lançou nesta semana um 
movimento para sensibilizar consumidores a evitar 
compras supérfluas. Denominada Green Friday, a 
ação foi criada para substituir o consumismo pro-
vocado pela promoção Black Friday, pelo consumo 
consciente, aquele focado no que é necessário, ex-
cluindo excessos e desperdícios, além de gerar um 
melhor impacto para os indivíduos, a natureza e a 
sociedade.

A ONG se baseia no argumento de que toda 
forma de consumo traz consequências para o meio 
ambiente e para a sociedade. Em uma data como a 
Black Friday, o consumo estimulado e exacerbado faz 
com que o “barato de hoje possa sair caro amanhã”. 
A iniciativa Primeiros Passos, também lançada recen-
temente pelo instituto, traz dicas para que os consu-
midores trilhem sua jornada de consumo de modo a 
evitarem exageros no período das promoções.

A primeira dica é sobre a necessidade da 
compra, considerando impactos financeiros para o 
meio ambiente e a sociedade. “Evite o consumo por 
impulso, pense sobre os motivos que despertam seu 
desejo de compra e se há algo que a torna de fato 
necessária”, diz o guia. Outra dica é repensar as 
compras on-line, dando um tempo com outra ativi-
dade antes de finalizar a compra e pensar se aquela 
é uma necessidade real.

Outra orientação é não salvar os cartões nas pla-
taformas de compra, a fim de evitar as compras por 
impulso, porque, quando salvos, facilitam a compra 
desnecessária. O controle das finanças pessoais e o 
aprendizado de como lidar com o próprio dinheiro é 
essencial para conseguir escapar mais facilmente de 
uma compra por impulso. “Aplicativos (apps) como o 
GuiaBolso e o Organizze ajudam a evitar compras 
desnecessárias e limitar gastos”, informa o Akatu.

A dica também é evitar que emoções negativas 
sejam o motivo das compras, cultivando outros mé-
todos para lidar com essas emoções, como passar 
um tempo com amigos e familiares ou qualquer 
outro hobby. O instituto ainda orienta para, ao 
comprar, dar preferência a empresas que aderem 
ao movimento que propõe um consumo mais cons-
ciente e sustentável por meio da oferta de produtos 
que geram menos impactos negativos ao meio 
ambiente e à sociedade.

Flávia Albuquerque
Agência Brasil

Prejuízo financeiro

Empresas de maquininhas 
perdem R$ 160 bi na Bolsa

Desde o começo do 
ano, as empresas brasi-
leiras de maquininhas de 
cartões listadas em Bolsas 
de Valores perderam quase 
R$ 160 bilhões em valor de 
mercado, segundo dados 
compilados pelo Estadão/
Broadcast. O Pix, sistema de 
pagamentos instantâneos 
do Banco Central, é aponta-
do como um dos vilões, ao 
lado da alta dos juros e da 
competição no setor.

A realidade do mer-
cado é bem diferente da 
vista no começo dos anos 
2010, quando o mercado 
era dominado pela Rede, 
do Itaú, e a Cielo. Hoje, são 
mais de 30 credenciadoras 
e 200 subcredenciadoras 
disputando a preferência 

de lojistas e clientes - que, 
desde o ano passado, ga-
nharam o Pix como opção 
mais barata de transferên-
cias e pagamentos.

Já o juros afeta esses 
negócios porque os custos 
de operações como adian-
tamento de recebíveis, 
indexados ao CDI, variam 
com a taxa básica de juros, 
que subiu quase seis pon-
tos porcentuais desde o 
início do ano. “Esse talvez 
seja o maior risco para as 
margens no curto prazo e 
vai ser maior para as em-
presas que dependem mais 
da receita financeira”, afir-
ma Erick Rodrigues, analis-
ta da agência de classifica-
ção de risco Moody’s.

Efeito Pix
Analistas acreditam 

que, com as transforma-
ções das formas de pagar 

nos últimos anos, as ma-
quininhas perderam terre-
no para soluções que não 
dependem delas, sendo o 
Pix é um dos elementos que 
apressam essa descida. E a 
situação só deve se agravar. 
À medida que mais funções 
forem incorporadas à fer-
ramenta criada pelo BC, 
como a possibilidade de 
fazer compras parceladas, 
maior será o baque sobre 
as adquirentes. 

Procurada, a Stone 
manteve o posicionamen-
to da época da divulgação 
do balanço. “Devemos co-
meçar (a voltar a conce-
der empréstimos) neste 
trimestre”, disse o CEO da 
companhia, Thiago Piau. 
Executivos da Stone afir-
maram ainda que a Linx 
deve começar a apresen-
tar resultados positivos 
em breve.

Altamiro Silva Junior 
e Matheus Piovesana
Agência Estado

Chuvas abaixo da mé-
dia histórica em diversas re-
giões produtoras impactam 
a qualidade e o rendimento 
médio estimado para a cana-
de-açúcar na Paraíba. As in-
formações são do 3° Boletim 
da Safra de Cana-de-Açúcar 
2021, publicado pela Com-
panhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab) na última 
terça-feira (23). A expectati-
va é de produção na ordem 

de 6.117 mil toneladas do 
vegetal, redução de 2% em 
relação à safra anterior.

A retração estimada está 
atrelada tanto à menor pro-
dutividade média desta safra, 
em razão das condições cli-
máticas oscilantes ao longo 
do ciclo, quanto à menor área 
destinada à cultura, prevista 
em aproximadamente 116,4 
mil hectares (-1,6% em rela-
ção ao ciclo anterior). A co-

lheita da cana-de-açúcar na 
Paraíba está em pleno ápice.

O indicativo é que a 
maior parte do produto seja 
destinada à fabricação de 
etanol em detrimento do 
açúcar. Todavia, os percen-
tuais de direcionamento ain-
da podem variar em razão 
das indefinições de mercado 
e oscilações nos preços de 
venda tanto do biocombustí-
vel quanto do adoçante.

Safra de cana-de-açúcar cai 
no Estado e afeta indústria

A arrecadação de im-
postos e contribuições fe-
derais somou R$ 178,742 
bilhões em outubro. O 
resultado representa um 
aumento real (desconta-
da a inflação) de 4,92% 
na comparação com o 
mesmo mês de 2020.

Em relação a setem-
bro deste ano, houve alta 
real de 18,40% no reco-
lhimento de impostos. O 
valor arrecadado no mês 
passado foi o segundo 
maior para meses de ou-
tubro da série histórica, 
ficando atrás apenas dos 
R$ 188,425 bilhões de 
outubro de 2016.

O resultado das re-
ceitas veio dentro do in-
tervalo de expectativas 
das instituições ouvidas 
pelo Broadcast Projeções, 
que ia de R$ 157,300 bi-
lhões a R$ 182,219 bi-
lhões, com mediana de R$ 
170,90 bilhões.

A Receita Federal 
destacou a arrecadação 
extraordinária em outu-
bro de R$ 5 bilhões com 
o Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídicas (IRPJ) 
e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido 
(CSLL).

Em relação ao mes-
mo mês do ano passado, 
o recolhimento dos dois 
tributos teve crescimen-
to real de 34,8%. O re-
sultado de outubro tam-
bém foi impactado pelo 
recolhimento de parce-
las diferidas do Simples 
Nacional.

Arrecadação
federal  de 
outubro 
mantém alta
Eduardo Rodrigues
Agência Estado

Infrações das normas de proteção 
ao consumidor estão sujeitas às 
sanções previstas na legislação 

Leia mais sobre Black Friday na página 20
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Técnicos do Governo da Paraíba reúnem-se de forma virtual com representantes da instituição financeira
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Estado da Infraestrutura dos 
Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente (Seirhma), se reú-
ne em missão virtual com o 
Banco Mundial, desde ontem 
até o dia 1º de dezembro, 
visando avaliar as ações em 
andamento e a implementa-
ção da execução do Projeto 
de Segurança Hídrica na Pa-
raíba (PSH/PB). 

Ontem ocorreu a apre-
sentação da unidade gestora 
do projeto sobre o panorama 
geral e progresso, conforme 
o plano operacional, proces-
sos de contratação concluí-
dos, licitações em andamen-
to, entre outras atividades 
em andamento.

Participaram da aber-
tura da reunião a secretária 
executiva da Seirhma, Vir-
giane Melo; o presidente da 
Cagepa, Marcos Vinicius; o 
presidente da Aesa, Porfírio 
Loureiro; o secretário chefe 
da Controladoria Geral do 
Estado, Letácio Guedes; o 

gerente do Projeto no Ban-
co Mundial, Alfonso Alveste-
gui; a co-gerente do Projeto, 
Paula Freitas; o líder setorial 
para infraestrutura e água, 
Luis Andres, além de técni-
cos dos órgãos do Estado e 
do Banco Mundial. A missão 
virtual do BM conta com a 
participação de 47 pessoas, 
sendo 33 técnicos do Estado 
e 14 do BM. 

De acordo com Virgiane 
Melo, o objetivo da reunião 
é avaliar os avanços desde a 
última missão, em maio de 
2021, acompanhar os pro-
cessos relativos ao sistema 
de esgotamento sanitário 
da Região Metropolitana de 
João Pessoa, fazer o acompa-
nhamento específico dos as-
pectos sociais e ambientais e 
de segurança de barragens.

Está sendo discutida 
também a gestão do projeto 
e aspectos operacionais, in-
dicadores, monitoramento 
e avaliação, necessidade de 
treinamento. Hoje, a reunião 
vai tratar dos aspectos de li-

citação do projeto, aquisição 
de equipamentos e software, 
contratação de consultorias 
e de obras, além do controle 
e redução de perdas d’água.

A programação prosse-
gue amanhã e na próxima 
segunda-feira, discutindo o 
andamento das ações de se-
gurança de barragens e dos 
estudos de pré-viabilidade 
de novas barragens; do sa-
neamento da Região Metro-
politana de João Pessoa, da 
infraestrutura hídrica, com 
o andamento dos processos 
licitatórios e instrumentos 
socioambientais dos ramais 
Cariri e Curimataú, além das 
ações da CGE referente ao 
gerenciamento financeiro do 
projeto.

Na próxima terça-feira 
será discutida a parte de re-
cursos hídricos e ações de 
segurança de barragens. Na 
quarta-feira (1º), a equipe 
realiza a revisão da Memó-
ria da Missão, com o crono-
grama das principais ações 
acordadas, relatórios e o 

encerramento da missão em 
2021.

O contrato de emprésti-
mo para execução do PSH foi 
assinado no dia 2 de dezem-
bro de 2020 pelo governador 
João Azevêdo e a instituição 
financeira, no valor de apro-
ximadamente US$ 127 mi-
lhões. Como contrapartida, 
a gestão estadual também 
investirá, com recursos pró-
prios, o montante de US$ 
80,2 milhões nesse projeto.

A ação vai beneficiar 
toda a população da Paraí-
ba, especialmente as regiões 
do Cariri e Curimataú, que 
irão receber água de quali-
dade por meio do Sistema 
Adutor Transparaíba. Além 
disso, os investimentos irão 
permitir a reestruturação da 
Companhia de Água e Esgo-
tos da Paraíba (Cagepa) e da 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas (Aesa), bem como 
o reordenamento do esgoto 
de João Pessoa, ampliando a 
capacidade de tratamento da 
Cagepa na capital.

Estado e Banco Mundial fazem 
avaliação de projeto hídrico

Edição: Marcos Pereira          Editoração: Bhrunno Maradona

Caminhos e labirintos

Raquew Azevêdo
Sandra

Colunista colaboradora

“O futuro não é mais como era antigamente” 
(Trecho da música “Índios”, composta por Renato 
Russo). A primeira vez que escutei essa música de-
veria ter algo em torno dos 12 ou 13 anos. A sono-
ridade tão melancólica, o texto em si, arrebatador. 
Naquela época ninguém falava ainda no decolonia-
lismo, vivíamos nas vísceras do processo de redemo-
cratização do país, e o passado bem ali, silenciado, 
parecia ter sido apagado de vez. 

Se o futuro não existe, é uma expectativa apenas. 
E o tempo presente é o todo, a inteireza onde tudo 
pode ser feito/desfeito/refeito. “Refazenda, refazen-
do tudo...” Tempo de costurar a si mesmo, mesmo 
se as linhas pareçam um pouco esfarrapadas. Essa 
semana vi pela primeira vez um clássico dos anos 
1990, que ainda não havia visto. Um filme lindo cha-
mado “Colcha de Retalhos”(Dir. Jocelyn Moorhouse). 
Eu adoro retalhos desde os tempos primordiais de 
minha avó, quando entrava em seu quarto e era sur-
preendida pelas cores e composições dos lençóis fei-
tos por ela mesma. 

Tenho grandes e amadas amigas que são artistas 
das linhas, Gilberlita do Nascimento Silva, Alba Ligia 
Fernandes, Gracita Cavalcanti, Clotilde Tavares, Ca-
rol Piquet,… Entre tantas outras coisas potentes que 
criam, elas fazem bailar as agulhas em suas mãos, sa-
bem desenhar com tesouras, e a matiz das cores que 
escolhem na construção de suas narrativas na costu-
ra são de rara beleza. 

Quando por ventura eu consigo ter tempo para 
costurar, apenas insisto na poesia de tecer o tempo 
presente na reconstrução da pele de foca. Seja a agu-
lha, o retalho, as linhas coloridas, o movimento de 
furar um tecido, quiltar (quilting), parece ser o movi-
mento para aquecer o sangue, fazer circular o ar no 
Ser, batucar o coração na composição de um samba. 

A colcha de retalhos é uma profunda metáfora na 
construção de si mesma pela dimensão sagrada que 
existe na Arte. O alfabeto, a oralidade, a escuta, a obser-
vação, o sentir, são linhas importantes na reconstrução 
dos diferentes mundos que habitamos. Do ordinário, 
que nos faz levantar da cama para fazer nosso café da 
manhã todos os dias, ao imaginário, capaz de fazer ca-
ber numa pessoa todos os sonhos do mundo. 

Estar no tempo presente parece ter se tornado 
um dos grandes desafios do século 21. E parece que a 
gestão da ansiedade se tornou um ramo de negócios 
que abarca diferentes segmentos.  Fico pensando o 
que tenha acontecido com o tempo presente. Onde 
foi que o excesso de trabalho e o desemprego inscre-
veram no Ser o vazio e a desesperança. Em que ponto 
da condição humana que o ideal de “beleza” e a pro-
jeção das ilusões e aparência absolutizou a angustia 
provocada pela interna certeza do inatingível?

Numa colcha de retalhos há muitos caminhos e 
labirintos. Habita nelas o indizível das palavras. Por 
outro lado, os tecidos e as linhas falam tanto, demais 
…É tanta matemática, lógica, geometria, há tanta cos-
mogonia num pedaço de tecido. E quando a gente vai 
juntando e costurando nossa pele (invisível) junto? 

Essa semana eu me deparei com a foto de uma 
escultura chamada “Kópakonan” (mulher-foca), 
que representa uma lenda popular das Ilhas Faore. 
A sensação em ver aquela imagem foi como se es-
tivesse sido jogada de um navio, no meio do Ocea-
no. E seguisse afundando como a personagem Ada 
(Holly Hunter), no filme “O Piano”(Dir. Jane Campion, 
1993). A imagem da escultura me desperta dando 
um solavanco na minha alma. Lembro que tenho que 
retornar ao meu próprio lar: a minha pele. Tento re-
cuperar minha própria ecologia. 

Pele de foca, pele de alma, já falou Clarice Pínko-
la Estés. Reaprender os costumes da alma selvagem. 
Lembrar o poder que se pode ter ao respirar debaixo 
d’água diante das situações mais claustrofóbicas da 
vida cotidiana. Fazer a comunicação entre o mun-
do racional e o da imaginação. Fazer da solidão, so-
bretudo, a intencional, um lar espiritual necessário. 
Onde se encontram nossos lugares sagrados? 

Quando o lugar do intercâmbio é nossa própria 
alma…

Foto: Secom-PB

A missão virtual, que acontece até 1º de dezembro, conta com a participação de 47 pessoas, sendo 33 técnicos do Governo do Estado e 14 do Banco Mundial

IBGE realiza teste para o Censo 2022 em 
comunidade quilombola no Rio de Janeiro

Recenseadores do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) fizeram 
ontem um teste do Censo 
2022 na comunidade qui-
lombola Campinho da In-
dependência, em Paraty, no 
sul fluminense. Neste censo, 

pela primeira vez, o IBGE 
fará um recorte específico 
sobre as características de-
mográficas, sociais e econô-
micas dos quilombolas, de 
acordo com o instituto.

As comunidades rema-
nescentes de quilombos, 
agrupamentos formados por 
escravos que escapavam do 
cativeiro para se libertar 

dessa condição, são grupos 
reconhecidos pela Consti-
tuição de 1988 como porta-
dores de direitos territoriais 
coletivos.

Ontem foram testados 
protocolos sanitários de se-
gurança, normas de aborda-
gem e o questionário especí-
fico para essas populações.

Os testes para o Censo 

2022, voltados para a popu-
lação em geral, começaram 
em vários municípios bra-
sileiros, nas 27 unidades da 
Federação, no dia 4 de no-
vembro e se estenderão até 
meados de dezembro.

O Censo 2022 começa 
em junho do ano que vem e 
visitará todos os domicílios 
do país.

Vitor Abdala
Agência Brasil

Benefício

Auxílio Brasil integrará estudantes 
à Bolsa de Iniciação Científica Júnior

Foi publicado no Diário 
Oficial da União de ontem 
o decreto presidencial que 
“aperfeiçoa pontualmente 
dispositivos referentes à 
Bolsa de Iniciação Científica 
Júnior”, de forma a dar mais 
celeridade à sua execução.

O Decreto nº 10.866 faz 
alterações a um decreto an-
terior, nº10.852, que regu-
lamenta o Programa Auxílio 

Brasil, publicado em 8 de 
novembro. De acordo com 
a Secretaria-Geral da Presi-
dência, os ajustes feitos no 
novo decreto possibilitam 
também a operacionaliza-
ção da Bolsa de Iniciação 
Científica Junior do Minis-
tério da Ciência, Tecnologia 
e Inovações por intermédio 
do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq).

Para tanto, acrescenta 
algumas competências ao 

Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovações. Entre 
elas, o acompanhamento da 
execução orçamentária dos 
benefícios mensais junto 
ao CNPq; e a execução or-
çamentária dos montantes 
transferidos para fins de di-
vulgação.

O decreto acrescenta 
que “são consideradas ap-
tas ao credenciamento as 
competições que tenham 
recebido apoio, de qualquer 
natureza, do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inova-
ções, na edição realizada no 
período de referência con-
siderado”.

A Bolsa de Iniciação 
Científica Júnior será con-
cedida aos estudantes inte-
grantes das famílias benefi-
ciárias do Programa Auxílio 
Brasil que tenham se des-
tacado em competições 
acadêmicas e científicas, de 
abrangência nacional, vin-
culadas a temas da educa-
ção básica.

Pedro Peduzzi
Agência Brasil
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Projeto do aluno Fabrício Dias, com apoio do professor Lincoln Rodrigues, foi desenvolvido no campus de Pombal
Segundo dados da Orga-

nização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimenta-
ção (FAO/ONU), 1,3 bilhão de 
toneladas de alimentos são 
desperdiçados anualmen-
te, sendo mais da metade 
na fase inicial da produção, 
composta pela manipulação 
pós-colheita e pela armaze-
nagem. 

No Brasil, o segmento de 
frutas, legumes e verduras é 
líder das perdas, superando 
30% do total produzido no 
processo de comercialização. 

Pensando no problema, 
um aluno da Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG) criou um equipamen-
to de baixo custo capaz de au-
xiliar na automação da coleta 
e controle de frutos.

O sistema, fruto do Tra-
balho de Conclusão de Curso 
de Engenharia de Alimentos, 
campus Pombal, do aluno 
Fabrício Dias da Silva, sob a 
orientação do professor Lin-
coln Rodrigues, que criou um 
colorímetro de baixo custo 
que identifica as cores em 
tempo real através do siste-
ma de cores RGB, utilizando 
um microcontrolador na pla-
taforma Arduino.

No estudo, defendido em 
setembro passado, foi feita a 

Sistema criado pela UFPB ajuda 
na automação da coleta de frutas 

correlação entre os compo-
nentes nutricionais que se 
alteram durante a maturação 
e o desenvolvimento do fru-
to, através da coloração da 
casca. O procedimento pos-
sibilita prever o estágio em 
que o fruto está sem danificá
-lo, permitindo a destinação 
para um ramo específico. Por 
exemplo: frutos mais madu-
ros são utilizados para doces, 
geleias e compotas, e frutos 
menos maduros vão para ar-
mazenamento.

A ideia do protótipo sur-
giu da percepção individual 
do aluno quanto à ausência 
de instrumentação de baixo 
custo na área de alimentos, 
na qual geralmente utilizam-
se equipamentos caros no 
processo.

“O Arduino traz essa es-
tabilidade, que foi provada 
no experimento a um baixo 
custo operacional. O código 

O procedimento possibilita 
prever o estágio em que o 
fruto está sem danificá-lo, 
permitindo a destinação 
para um ramo específico 

fonte é aberto, o que permite 
a repetibilidade do protótipo. 
O equipamento ainda não 
está sendo comercializado, 
mas é um protótipo que pode 
ser produzido em qualquer 

lugar do planeta, utilizando o 
código fonte que é proprieda-
de intelectual disponibiliza-
da de forma gratuita”, explica 
Fabrício.

De acordo com o de-

senvolvedor,  o sistema 
pode ser  ut i l izado em 
qualquer fruto. “O público 
beneficiado são as institui-
ções públicas, que podem 
se utilizar do equipamen-

to barato para analisar as 
cores, como também pe-
quenos produtores, que 
podem selecionar melhor 
seus frutos, sem o erro do 
humano”, finaliza.

A versão do colorímetro, de baixo custo, identifica as cores, em tempo real, atráves do sistema RGB, utilizando um microcomputador na Plataforma 

Foto: Thiago Gomes / Agência Pará

CRA celebra, hoje, 35 anos de atividades na Paraíba

Defensoria Pública realiza atendimento extrajudicial

Professor da UFCG é segundo lugar em Prêmio do Sebrae

O Conselho Regional de 
Administração (CRA-PB) rea-
liza hoje, com início às 17 ho-
ras, sessão especial, dirigida 
pelo atual presidente, César 
Emanoel Barbosa de Lima, 
para celebrar os 35 anos de 
atividades no Estado.

O evento acontecerá na 
sede do Conselho, na Aveni-
da Piauí, no Bairro dos Esta-
dos. Ao longo destes 35 anos 

de atividades, o CRA teve 
15 presidentes, que foram 
especialmente convidados 
para a sessão especial des-
ta quinta-feira. O professor 
César, também integrante 
do corpo docente da UFPB, 
recentemente sucedeu na 
presidência do CRA-PB ao 
administrador Geraldo Ta-
deu Indrusiak da Rosa. Logo 
em seguida à sessão especial, 

haverá coquetel de confra-
ternização. A profissão de 
administrador, no Brasil, foi 
oficialmente reconhecida em 
1965, através da Lei nº 4.769, 
de 9 de setembro. E com este 
reconhecimento profissio-
nal a mesma lei instituiu o 
Conselho Federal de Admi-
nistração (CFA), com sede 
em Brasília, e os Conselhos 
Regionais de Administração 

(CRAs), estes – como o pró-
prio nome indica – sedia-
dos nas diversas regiões do 

país, constituindo, portanto, 
o sistema responsável pela 
promoção e defesa dos Admi-
nistradores no Brasil.

Nesses anos iniciais, e 
até 1986, os administrado-
res paraibanos dependiam 
do Conselho Regional de 
Administração especificado 
como da 4ª Região, cuja sede 
era a cidade do Recife/PE. 
Mas, em 21 de novembro de 

1986, graças ao empenho e 
a articulação de alguns ad-
ministradores paraibanos, a 
exemplo  de Lúcio Mariano 
Albuquerque Melo, Walla-
ce Mendes de Carvalho, José 
Silva Perruci e Maria Solâ-
nea Cavalcanti de Menezes, 
os profissionais da Paraíba 
passaram a contar com o CRA 
específico para este Estado, o 
CRA-PB.

A Câmara de Mediação 
e Conciliação da Defensoria 
Pública do Estado da Pa-
raíba (DPE-PB) promoverá 
de 29 de novembro a 1º de 
dezembro a Semana da Con-
ciliação, com atendimentos 
extrajudiciais na área de fa-
mília. A ação vai acontecer 
na Praça Oswaldo Pessoa, 
no bairro da Penha, com o 
apoio da unidade móvel do 
projeto Defensoria Itineran-

te, sempre das 13h às 17h.
Serão realizadas ses-

sões de conciliação em ca-
sos de pensão alimentícia, 
exoneração de pensão ali-
mentícia, divórcio, partilha 
de bens e união e dissolução 
de união estável. O evento 
conta com a parceria da As-
sociação dos Moradores da 
Penha.

Para ser atendido, o as-
sistido deve levar os docu-

mentos pessoais e aqueles 
relacionados ao assunto. 
RG ou Carteira de Traba-
lho, CPF e comprovante de 
residência são obrigatórios 
em todos os atendimentos.  
Dependendo do caso, é pre-
ciso apresentar certidão de 
casamento ou certidão de 
união estável, certidão de 
nascimento dos filhos (se 
houver) e documento dos 
bens a serem partilhados.

Unir aprendizagem e 
impacto social. Com essa 
perspectiva, o professor Jal-
berth Fernandes de Araújo, 
do curso de Engenharia Elé-
trica da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG), 
conquistou o segundo lugar 
na etapa estadual do Prêmio 
Sebrae de Educação Em-
preendedora, na categoria 
Ensino Superior, cujo obje-
tivo é reconhecer o trabalho 
de professores brasileiros 
que tenham implementado 
práticas, cursos e projetos 
de destaque na área. A ceri-
mônia de premiação foi rea-
lizada nessa terça-feira, 23, 

no Garden Hotel de Campina 
Grande.

O rojeto idealizado por 
Jalberth Fernandes estimula 
o desenvolvimento de brin-
quedos eletrônicos educati-
vos para crianças carentes. 

A iniciativa responsá-
vel pela premiação foi idea-
lizada pelo professor em 
2018 e objetiva incentivar 
os estudantes da disciplina 
“Dispositivos Eletrônicos” a 
desenvolverem brinquedos 
eletrônicos educativos para 
serem doados a crianças ca-
rentes. A ideia é que os alunos 
apliquem os conhecimentos 
do curso para criarem as pró-

prias oportunidades e ajuda-
rem outras pessoas.

“O projeto teve início 
na época de Natal e surgiu 
quando passei na frente da 
Casa da Criança Doutor João 
Moura, em Campina Grande, 
e pensei: e se meus alunos 
desenvolvessem brinquedos 
eletrônicos educativos para 
serem doados como pre-

sentes de Natal para essas 
crianças? Eles aplicariam os 
conhecimentos do curso, de-
senvolveriam um produto, 
desenvolveriam uma men-
talidade empreendedora e 
ajudariam outras pessoas. 
Quando lancei a ideia para 
eles, eles toparam executar”, 
lembra Jalberth. Desde então, 
o projeto é realizado semes-

tralmente há quatro anos.
Sobre a conquista, o 

professor dedica o prêmio a 
todos os alunos que “embar-
cam” com ele na execução 
do projeto a cada semestre. 
“Agradeço a professora Be-
thânia, da Casa da Criança, 
por todo o apoio no desen-
volvimento desse projeto. 

Desejo que cada vez 
mais nossos alunos utilizem 
os seus conhecimentos para 
criar as próprias oportunida-
des e ajudar a fazer a diferen-
ça na vida de outras pessoas. 

Que nós, professores, 
sejamos veículo de transfor-
mação na vida de cada um 

deles”, discursou o Jalberth 
durante a entrega do Prêmio.

Prêmio
Realizado desde 2013, o 

Prêmio Sebrae de Educação 
Empreendedora tem o objeti-
vo de reconhecer e valorizar 
os professores que tenham 
implementado práticas 
criativas e inovadoras para 
desenvolver competências 
empreendedoras em seus 
alunos, proporcionando ao 
ecossistema educacional 
projetos inspiradores que 
possam dar origem a novas 
ações de natureza seme-
lhante. 

A profissão de 
administrador, no 

Brasil, foi oficialmente 
reconhecida em 1965

Data: Dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro

Horário: 13h às 17h, com distribuição de fichas 
por ordem de chegada

Local: Praça Oswaldo Pessoa, Av. Nossa Sra. da 

Penha - Penha, João Pessoa-PB

SERviço

O projeto teve início na época de Natal e surgiu 
quando passei na frente da Casa da Criança Doutor 

João Moura, em Campina Grande 
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Copa do Nordeste
Confiança decide a sua sorte na Copa do Nordeste 
Sub-20, amanhã, na Toca do Papão, em Sapé, 
diante do CRB-AL pela quarta rodada. Página 22
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Esportes

 Copa do NordEstE 

Ainda não é oficial, mas 
a Copa do Nordeste de 2021 
deverá ter início no dia 22 ou 
23 de janeiro. A informação 
foi confirmada, ontem, pelo 
novo presidente do Cam-
pinense, Danylo Maia. Pela 
primeira vez na história, a 

Paraíba terá três clubes na 
competição: o Campinense, 
campeão Paraibano de 2021, 
além de Botafogo e Sousa, 
ambos classificados nas eli-
minatórias da competição. 
Apenas o Estado do Ceará 
terá um número igual de par-
ticipantes. Bahia, Pernam-
buco e Alagoas terão dois 
representantes. O Maranhão, 

Rio Grande do Norte, Sergi-
pe e Piauí terão apenas um 
clube cada.

O Campinense já co-
meçou o planejamento para 
a competição e o resto da 
próxima temporada. O clube 
renovou com a comissão téc-
nica comandada por Ranielle 
Ribeiro e pretende manter 
uma base do time que foi vi-

ce-campeão da Série D. O la-
teral esquerdo Felipe Ramon, 
o zagueiro Weverton e o ata-
cante Cláudio já renovaram 
o contrato. O lateral direito 
André Macena foi o primeiro 
reforço anunciado pelo clube, 
que permanece no mercado e 
deve anunciar, nos próximos 
dias, mais reforços e outras 
renovações de contrato. 

O novo presidente da 
Raposa, Danylo Maia, dis-
se ontem que o Campinen-
se vai entrar na Copa do 
Nordeste para disputar o 
título. “O clube já conhece 
bem a competição e cos-
tuma ir muito bem nela. Já 
fomos campeões em 2013 
e vice-campeões em 2016, 
portanto, não seremos um 
mero coadjuvante. O clube 
vai entrar para tentar seu 
segundo título”, afirmou.

O Sousa, que fez uma 
brilhante campanha nas eli-
minatórias para a Copa do 
Nordeste, está confiante em 
fazer uma bela campanha 
na competição regional. A 
exemplo do Campinense, 
o clube manteve o técni-
co Tardelli Abrantes e está 
renovando com quase to-
dos os jogadores deste ano: 
o goleiro Ricardo, o meia 
Keyllo Mancha, os zagueiros 
Marcelo e Adriano Seixas 
e o volante Daniel Costa já 
renovaram.

“Nós pretendemos re-
novar com cerca de 80 por 
cento do elenco atual e es-
tamos fazendo contratações 
pontuais. Estamos pratica-

mente acertados com dois 
laterais, dois atacantes, dois 
zagueiros, um meia e Gleid-
son, que já estava treinando 
com a gente, mas não che-
gou a jogar. Vamos entrar 
para fazer grandes campa-
nhas em todas as competi-
ções. Já mostramos que te-
mos condições de brigar por 
títulos”, disse o presidente 
Aldeone Abrantes.

O Botafogo também 
apostou em manter a co-
missão técnica e vários jo-
gadores para a próxima 
temporada. Até agora, o 
clube tem apenas cinco 
atletas: Gabriel Yanno, Lu-
cas Gabriel, Rafael Barros, 
Bruno Gonçalves e Welton. 
Estes jogadores têm con-
tratos vigentes com o clu-
be. Até a próxima semana, 
começam a ser divulgados 
os atletas que renovarão o 
contrato e possivelmente 
alguns reforços. O início 
da pré-temporada será em 
dezembro, mas não foi in-
formado ainda o dia. Ten-
tamos um contato com o 
presidente Alexandre Ca-
valcanti, mas não obtive-
mos sucesso.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

disputas devem 
começar no final
de janeiro de 2022
Representantes da Paraíba na competição regional iniciam a formação
do elenco com a renovação de contratos dos técnicos e de alguns jogadores

A  Pa ra í b a  e s t re o u 
bem nas Paralimpíadas 
Escolares e as primei-
ras medalhas vieram do 
atletismo. Nas disputas 
ocorridas na manhã de 
ontem, três medalhas de 
ouro já haviam sido con-
quistadas. Ruth Vitória 
ficou com o ouro nos 60 
metros, Maycon Araújo 
Ferreira da Silva também 
conq uistou  o  ouro  na 
mesma prova e Arthur 
Sepryano Rocha Rodri-
gues, também garantiu o 
primeiro lugar do pódio, 
só que no salto em distân-
cia. E é do atletismo que 

deve vir a maior quanti-
dade de medalhas, inclu-
sive pelo grande número 
de provas, e pelo fato do 

Estado ser referência da 
prática no Brasil. Ao todo 
51 paratletas compõem 
a delegação paraibana. O 

evento, considerado um 
dos maiores do parades-
porto nacional, acontece 
na cidade de São Paulo 

até o próximo dia 27 e 
reúne cerca de 1,5 mil 
pessoas entre as 27 dele-
gações, de todo o Brasil. 

As Paralimpíadas Esco-
lares retornam após um 
2020 sem evento devido 
a pandemia da covid-19.

paraíba brilha nas paralimpíadas Escolares em sp
Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Na abertura das competições, a Paraíba mostrou a sua força e subiu ao pódio em várias oportunidades, principalmente no atletismo; as disputas vão até o próximo sábado em São Paulo

Fotos: Divulgação/Sejel

Foto: Divulgação/Botafogo

Botafogo e Campinense vão se 
encontrar no Paraibano e na Série C 
do Brasileiro e ainda podem se 
enfrentar na Copa do Nordeste
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Confronto, amanhã, em Sapé é de fundamental importância para as pretensões do time paraibano na competição

O Confiança de Sapé, 
representante paraibano na 
Copa do Nordeste Sub – 20, 
entra em campo amanhã, às 
15 horas, no estádio Toca 
do Papão, em Sapé, onde 
irá enfrentar o CRB – AL, 
em partida válida pela 4ª 
rodada do torneio regional. 
A equipe paraibana soma 
apenas dois pontos em três 
partidas disputadas, acu-
mulando uma derrota e 
dois empates.

O “Bicho Papão” ocu-
pa a terceira colocação do 
grupo D, com apenas dois 
pontos somados, três a me-
nos que o segundo colocado 
– Náutico – PE; e cinco a 
menos que o líder do grupo 
– CRB – AL. Dessa forma, o 
time paraibano busca a sua 
primeira vitória no torneio, 
contra a equipe alagoana 
para melhorar a posição 
na tabela de classificação 
e seguir com chances de 
avanço à fase de semifinal 
da competição.  

De acordo com o regu-
lamento do torneio, nesta 
segunda fase, a disputa dos 
jogos envolvendo os 16 
clubes divididos em quatro 
grupos, acontecem em par-
tidas de ida e volta, sendo 
que a melhor equipe colo-
cada de cada grupo avança 

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Confiança joga contra o CRB
pela Copa do Nordeste Sub-20
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Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

à semifinal, que acontecerá 
em fase única. 

 “A equipe tem se apre-
sentado bem durante os 
jogos, infelizmente, acaba-
mos pecando em momentos 
decisivos. Na estreia contra 
o Santa Cruz – PE sofremos 
o gol de empate nos acrésci-
mos. No segundo jogo, con-

tra o Náutico, deixamos a 
vitória escapar quando des-
perdiçamos uma cobrança 
de pênalti”, lamentou Cezar 
Wellington, treinador do 
Confiança. Quando entrou 
em campo pela terceira ro-
dada, na última segunda-fei-
ra (22), a equipe paraibana 
acabou sendo derrotada 

pelo próprio CRB – AL, ad-
versário do próximo con-
fronto, com o placar de 3 a 2.

Em caso de derrota 
nesta quarta rodada, o cam-
peão paraibano sub – 19, 
será eliminado da compe-
tição. Para continuar so-
nhando com a vaga, só a 
vitória interessa ao único 

representante da Paraíba na 
competição. “Vamos manter 
o foco total para esse jogo 
decisivo. Erramos onde tí-
nhamos de errar, chegou a 
hora de vencer para buscar 
a classificação. Acredito no 
potencial de nossa equipe, 
vamos buscar a vitória”, fi-
nalizou Wellington.

Por ter conquistado o 
título de campeão parai-
bano sub – 19, nesta tem-
porada, o Confiança será 
um dos representantes do 
Estado na Copa São Paulo de 
Futebol Junior, em 2022. A 
Perilima, vice-campeã, tam-
bém representa o futebol da 
Paraíba no torneio.

Foto: Reprodução/Instagram

Depois de duas derrotas e um 
empate, o Confiança só mantém 
chances de classificação se 
conseguir derrotar o CRB-AL

Futebol feminino

CBF modifica calendário para 2022 e a Paraíba
pode ter mais um clube em competição nacional

A divulgação de um 
novo calendário para fu-
tebol feminino, em 2022, 
feita pela Confederação 
B ra s i l e i ra  d e  Fu te b o l 
(CBF), na última segun-
da-feira (22), animou a 
perspectiva dos dirigentes 
de clubes do futebol fe-
minino na Paraíba. O ca-
lendário prevê o aumento 
dos campeonatos brasilei-
ros adultos, que passam a 
contar com quatro com-
petições nacionais, conse-
quentemente, aumentan-
do as chances de equipes 
paraibanas participarem 
dos torneios.

O novo calendário 
aponta a inclusão de mais 
duas competições. Assim, 
a partir do próximo ano, 
a Super Copa do Brasil e o 
Brasileiro A-3 somam-se 
ao Brasileirão – que pas-
sa a contemplar as faixas 
etárias sub -17 e sub -20; 
e a Serie A-2 do Brasileiro 
Feminino. 

Novidade nas com-
petições femininas, a Su-
per Copa do Brasil abrirá 
o calendário de 2022. O 
Brasileiro seguirá com 16 
equipes participantes e 
com o formato de pontos 
corridos na primeira fase, 
seguindo para a fase de 

mata-mata na segunda 
fase; já o Brasileiro Série 
A-2 contará com a partici-
pação de 16 clubes.

A  te rc e i ra  d iv i s ã o 
passa a contar com um 
critério de classificação 
mais democrático para os 
clubes. A competição terá 
representantes de todos 
os estados brasileiros e do 
Distrito Federal, portanto, 
27 campeões estaduais, 
os quatro clubes melho-
res posicionados no ran-
king nacional de clubes 
de futebol masculino de 
2022 e mais um clube da 
federação melhor posicio-
nada no ranking nacional 
de federações de futebol 
feminino de 2022, estão 
garantidos.

Em relação às mudan-
ças anunciadas pela CBF, a 
técnica do Botafogo, Glei-
de Costa,  se posicionou, 
aprovando a criação de 

novas competições.
“As mudanças no ca-

lendário trazem benefí-
cios significativos, pois ele 
faz incluir mais um clube 
paraibano em competi-
ções nacionais. Consegui-
mos manter o Botafogo na 
Série A-2, com isso, o cam-
peão ou vice do Campeo-
nato Estadual estará na 
serie A-3 do Campeona-
to Brasileiro na próxima 
temporada”, comemorou.

O  p r e s i d e n t e  d o 
Kashima, Marcos Lima. 
também comemorou as 
mudanças.

“Temos apenas o Cam-
peonato Estadual como 
calendário do futebol fe-
minino na Paraíba. Com a 
possibilidade de competi-
ções nacionais em catego-
rias sub-17 e sub-20, a fede-
ração estadual vai investir 
e valorizar mais o futebol 
feminino. É uma valorização 
que o Kashima sempre de-
fendeu para o futebol femi-
nino paraibano”, disse.

O atual Campeonato 
Paraibano Feminino de 
Futebol, previsto para ser 
finalizado no mês de de-
zembro, é disputado por 
oito clubes – Botafogo,-
VF4, Perilima, Avaí, Treze, 
Mixto, Femar e Kahima. O 
torneio garante uma vaga 
para o Estado no Brasilei-
ro A-3 do ano que vem.

 As mudanças no 
calendário trazem 

benefícios significativos, 
pois ele faz incluir mais 
um clube paraibano em 
competições nacionais. 
Conseguimos manter o 

Botafogo na Série A-2 

Gleide Costa comemorou as 
mudanças anunciadas pela CBF 
que visam valorizar, ainda 
mais, o futebol feminino

Foto: Divulgação/Botafogo
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Técnico nega que tenha ajudado o adversário em empate, mesmo o Flamengo atuando com um  jogador a mais

Renato Gaúcho diz que não 
facilitou jogo para o Grêmio
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O Flamengo abriu 2 a 
0 sobre o Grêmio, em Porto 
Alegre, no segundo tempo, e 
tinha um jogador a mais em 
campo. Mesmo assim, acabou 
sofrendo o empate que ainda 
mantém as remotas chances 
de os rivais escaparem do re-
baixamento no Brasileirão. 
Ídolo dos gaúchos, Renato 
Gaúcho foi questionado se 'fa-
cilitou' o jogo para o empate 
e pediu respeito, garantindo 
ser profissional.

"Olha, esse é o tipo de 
pergunta que me ofende. Te-
mos que tomar cuidado. Você, 
no caso, está desrespeitando 
o profissional, no caso seu. 
Agora, eu volto a repetir, é 
uma pergunta que ofende 
qualquer profissional", reba-
teu o treinador.

Muitos flamenguistas 
mostraram indignação com 
a postura do treinador diante 
do ex-clube. Alguns reclama-
ram da cara fechada de Re-
nato Gaúcho durante toda a 
partida e, sobretudo, na hora 
dos gols. Outros questionam 
seus "cochichos" com joga-
dores gremistas e, por fim, 

cobraram a substituição de 
Vitinho, autor dos dois gols, 
para a entrada do volante Pi-
ris da Mota.

"Nunca imaginei que o 
Vitinho um dia seria subs-
tituído por representar um 
perigo de gol para o adversá-
rio. Surreal", cobrou um tor-
cedor rubro-negro nas redes 
sociais.

A alegação do coman-
dante é que queria segurar 
o resultado, porém, sofreu 
com a falta de entrosamento 
da equipe reserva. "Às vezes 
é falta de entrosamento. A 
equipe do Flamengo, no pró-
ximo sábado, será uma equi-
pe diferente, acostumada a 
vencer e mais experiente", 
prometeu, se esquivando do 
jogo com o Grêmio.

Com a vitória parcial, 
associada ao empate do 
Atlético-MG no Allianz Par-
que, o Flamengo diminuía a 
vantagem para seis pontos. 
Mesmo assim, nada parecia 
contagiar Renato Gaúcho, vi-
sivelmente incomodado em 
estar ganhando do Grêmio. 
O empate veio e a chance do 
tricampeonato nacional se 
tornou quase nula.

Agência Estado

O Flamengo chegou a estar vencendo por 2 a 0 e com um jogador a mais, porém cedeu o empate, o que gerou muita desconfiança sobre o resultado

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Torcida do Flamengo será maioria na decisão de sábado no Uruguai

O Flamengo levará van-
tagem nas arquibancadas do 
estádio Centenário na final da 
Libertadores. O time rubro-negro 
vendeu quase todos os seus in-
gressos para a decisão em Monte-
vidéu, enquanto que o Palmeiras, 
até a última terça-feira, a quatro 
dias da decisão, comercializou so-
mente cerca de metade da carga 
a que tem direito.

O Estadão apurou que 95% 
dos bilhetes destinados à torcida 
do Flamengo já foram vendidos. 
Em relação ao Palmeiras, a re-
portagem ouviu que a "procura 
está mais baixa do que o espe-
rado", aproximadamente 50%. 
Cada clube tem direito a mesma 

cota de pouco mais de 10 mil in-
gressos. As entradas destinadas 
aos dois finalistas - categoria 4 
- são vendidas a R$ 1.120.

O preço alto dos ingressos, 
das passagens aéreas e de hos-
pedagem na capital uruguaia fez 
com que a procura seja menor do 
que o normal para o jogo mais im-
portante da temporada. Até atle-
tas, como Dudu, reclamaram dos 
valores cobrados pela Conmebol. 
Ainda assim, alguns torcedores se 
viraram. Muitos vão de ônibus ou 
de carro partindo de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Porto Alegre. Há 
pontos de trocas de ingressos no 
Brasil e também no Uruguai.

Será a terceira final continen-
tal disputada em campo neutro e 
a segunda com público, já que 
no Maracanã, em janeiro, apenas 

convidados puderam ver a vitória 
do Palmeiras sobre o Santos por 
1 a 0. Os flamenguistas ficarão 
na Tribuna Colombes, lugar 
ocupado tradicionalmente pelos 
torcedores do Nacional, e os 
palmeirenses, na Tribuna Ams-
terdam, onde historicamente se 
acomodam os fãs do Peñarol. 
Os dois espaços ficam atrás dos 
gols do estádio. Alguns ônibus 
das organizadas já partiram de 
Rio, São Paulo e Porto Alegre em 
direção ao Uruguai na noite da 
última quarta-feira.

A venda geral fica a cargo 
da Conmebol, que comercializa 
as entradas para a tribuna Olím-
pica e para a plateia Olímpica, 
das categorias 2 e 3, considera-
dos setores neutros. Para ver o 
jogo desses setores, que ficam 

na região central do estádio, o 
torcedor tem de desembolsar no 
mínimo R$ 1.680.

"Seguramente vai haver 
torcedores de Flamengo e Pal-
meiras que ocuparão a tribuna 
Olímpica", admitiu o chefe da 
polícia uruguaia, Richard Cabral, 
em entrevista coletiva, ontem, 
que detalhou a operação para a 
decisão em Montevidéu.

Nos últimos dias foram co-
locadas à venda novas cargas 
de ingressos graças à liberação 
do governo uruguaio para ter 
100% de público no estádio 
Centenário. A Conmebol não 
divulga a parcial de venda dos 
bilhetes. Todos os torcedores 
terão de apresentar o com-
provante vacinal com as duas 
doses do imunizante contra a 

covid-19 para entrar no estádio.
O Centenário pode receber 

até 61 mil torcedores, mas não 
estará completamente lotado 
porque a Conmebol não colocou 
à venda todos os assentos. A 
entidade que organiza o futebol 
sul-americano restringiu algu-
mas cadeiras por questão de 
segurança e transformou outras 
áreas em camarotes e espaços 
VIP para convidados.

Segundo a Conmebol, a 
receita obtida com a venda dos 
ingressos das finais da Sul-Ame-
ricana e da Libertadores "será 
reinvestida no futebol do conti-
nente, sendo 50% da arrecadação 
destinada aos clubes participantes 
- metade para cada - e 50% para 
cobrir a organização e os custos 
operacionais do evento".

Ricardo Magatti
Agência Estado

Karim Benzema

Atacante do Real é condenado a um ano de prisão

O atacante Karim Benzema, do 
Real Madrid, foi condenado pela jus-
tiça francesa, ontem, a um ano de 
prisão, mas com suspensão da pena, 
como cúmplice da tentativa de chan-
tagem de seu ex-companheiro de 
seleção Mathieu Valbuena por causa 
de um vídeo íntimo. Os magistrados 
ainda anunciaram uma multa, reco-
mendada pelo Ministério Público, de 
75 mil euros (aproximadamente R$ 
470 mil).

O tribunal deu ainda uma sen-
tença de prisão de dois anos e seis 
meses a Mustapha Zouaoui, dizendo 
que ele foi o mentor do complô Axel 
Angot, que primeiro pegou a fita de 
sexo em 2014, foi condenado a dois 
anos de prisão. Outro dos chanta-
gistas condenados, Younes Houass, 
recebeu uma sentença de prisão sus-

pensa de 18 meses e o amigo de lon-
ga data de Benzema, Karim Zenati, 
foi preso por 15 meses.

Após a sentença, os advogados 
do atacante, ausente no julgamento 
por compromissos profissionais (de-
fende o Real Madrid diante do Sheriff 
na Liga dos Campeões), anunciaram 
que entrarão com um recurso contra 
a pena, o que deixará a aplicação da 
mesma em suspenso. O advogado 
Antoine Vey criticou a punição. “Este 
resultado em nada corresponde à 
realidade dos eventos”, disparou. 
“Benzema virá se explicar perante 
o tribunal de apelação”, continuou. 
“Ele se ausentou do julgamento por 
motivos profissionais e o fato de es-
tar ausente influenciou no julgamen-
to. Esta convicção é infundada.”

Já o advogado de Valbuena, Di-
dier Domat, disse que a decisão foi 
um alívio para seu cliente. Ao con-

trário de seu ex-companheiro de 
equipe, Valbuena não joga pela Fran-
ça desde que o escândalo estourou. 
“Ele sofreu preconceitos esportivos 
difíceis de consertar”, disse Domat. 
“Estamos satisfeitos que seu status 
de vítima foi reconhecido.”

Durante o julgamento, os re-
presentantes do MP afirmaram que 
o astro da seleção francesa tinha o 
dever de dar o exemplo, como “por-
tador de uma imagem, de uma espe-
rança, de uma notoriedade e de valo-
res morais”, Apesar do escândalo da 
“sextape” ter afastado Benzema da 
seleção francesa por cinco anos, até 
seu retorno nas vésperas da Euroco-
pa disputada em 2021, a condenação 
parece que não terá consequências 
esportivas, a apenas um ano da Copa 
do Mundo do Catar.

Há duas semanas, o presidente 
da Federação Francesa de Futebol 

(FFF), Noël Le Graët, afirmou ao 
jornal Le Parisien que Benzema 
não seria excluído da seleção 
em caso de condenação. Por 
sua vez, o Real Madrid, que 
disputou, ontem, uma par-
tida da Liga dos Campeões 
contra o Sheriff Tiraspol na 
Moldávia, sempre expres-
sou apoio ao atleta.

Agência Estado

Devido a 
compromissos 

pelo Real Madrid 
na Liga dos 
Campeões, 

o jogador não 
pode comparecer 

ao tribunal
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Considerado ditador por alguns e libertador por outros, presidente cubano morreu de causas naturais, aos 90 anos

Há cinco anos morria em Cuba 
o revolucionário Fidel Castro

Enquanto uma parcela de dissi-
dentes e de forças anticastristas come-
morava, outra boa parte de lideranças 
políticas pelo mundo e de pessoas sim-
patizantes ao regime de Cuba lamenta-
va a morte do então presidente Fidel 
Castro, ocorrida há exatos cinco anos, 
em 25 de novembro de 2016.

Fidel Alejandro Castro Ruz, o 15º 
presidente de Cuba morreu de causas 
naturais, aos 90 anos, em sua residência 
em Havana, capital cubana. Na época, 
a morte de Fidel Castro foi anunciada 
publicamente por seu irmão que viria 
a ser o presidente do país, Raul Castro, 
através da rede de televisão estatal.

A notícia da morte de Castro, que 
governara a ilha caribenha por mais de 

cinco décadas, foi recebida com pesar 
pela maioria dos governos estrangei-
ros, como Dinamarca, França, Alema-
nha, Reino Unido e Estados Unidos. 
No entanto, uma multidão de cubano-
norte-americanos, residentes em Mia-
mi, na Flórida, celebraram o ocorrido 
“como uma nova página na política ex-
terna do país”.

Os restos mortais do líder cubano 
foram cremados, atendendo sua pró-
pria vontade expressa à família. Foram 
nove dias de luto oficial decretados 
pelo Conselho de Estado de Cuba. As 
cerimônias fúnebres em homenagem a 
Fidel ocorreram no dia 4 de dezembro 
daquele ano, no Cemitério de Santa Efi-
gênia, em Santiago de Cuba, que conta-
ram com a presença de inúmeros digni-
tários e chefes de estado estrangeiros.

Seis dias antes, em 28 de novem-
bro, milhares de populares partici-
param de um evento público em ho-
menagem a Fidel Castro na Praça da 
Revolução, quando alguns líderes re-
gionais, como os presidentes mexica-
no, Enrique Peña Nieto, e venezuelano, 
Nicolás Maduro, discursaram sobre o 
legado de Fidel Castro.

O ataúde contendo as cinzas de 
Castro foi disposto no Memorial José 
Martí, em Havana, nos dias 28 e 29 de 
novembro para homenagens públicas. 
E uma curiosidade: entre os participan-
tes do funeral que não faziam parte do 
campo político, estava o ex-jogador ar-
gentino Diego Maradona, que também 
viria a morrer, no ano passado (quatro 
anos depois), na mesma data da morte 
do seu ídolo e amigo Fidel Castro.

Um luto coletivo. Uma perda que nos 
faz repensar a morte e repensar a vida. 
Uma dor aumentada por ter sido ceifada 
em seu auge. A morte de Marília Mendonça, 
cantora sertaneja de 26 anos, em um trágico 
acidente aéreo, suscita reflexões, do tipo: 
como lidar com as perdas inesperadas de 
pessoas queridas? Como lidar com o sumiço 
imediato de pessoas que, em um piscar de 
olhos, sabemos que nunca mais veremos? 
Estamos preparados para isso?

Dores intensas que demonstram 
as fragilidades, vulnerabilidades do ser 
humano ao se ver frente a um processo 
de finitude. A verdade é que não estamos 
nunca preparados.

No entanto, a grande questão está 
relacionada a como devemos passar pelo 
processo de elaboração do luto, seja ele 
coletivo ou não. Apesar da dor, a consciência 
da morte de alguém querido é saudável 
e uma ótima oportunidade para rever e 

mudar sua vida, encontrando formas de 
melhorar no que for preciso a cada dia.

Dizer que a vida é um sopro, acaba 
sendo uma redundância. Despedidas 
não são fáceis. Estamos a todo momento 
ouvindo que podemos partir a qualquer 
tempo. Ouvimos e muito essa frase, 
principalmente nos últimos dias com a 
descoberta da morte trágica e inesperada, 
tão precoce de Marília Mendonça.

Muito jovem, no auge de uma carreira 
brilhante de muito sucesso. É claro que 
sabemos todos que não há uma morte 
anunciada. Todo dia pode ser nosso último 
dia nesta trajetória chamada vida.

E, infelizmente, essa consciência só 
se faz realmente presente quando vemos 
a morte se aproximar de alguém que 
conhecemos, seja famoso ou não. A grande 
verdade é que estamos sempre envolvidos 
na pressa de viver. Na urgência efêmera da 
vida que nos agita e nos leva a extremos 

de sensações e sentimentos.
E esse é, talvez, o principal motivo 

pelo qual evitamos pensar na morte. E 
tudo bem por isso. A grande realidade é 
que não queremos nos certificar do quanto 
nossa estadia neste mundo é limitada e 
que não temos o controle de nada. Pois 
bem, ninguém está no controle de nada. 
A angústia, o medo e a insegurança do ser 
humano estão alicerçados exatamente na 
condição de não conseguir controlar o que 
irá acontecer no minuto seguinte. Quando 
as questões fogem das nossas mãos nos 
sentimos vazios, frágeis e perdidos.

Porém, a empatia deve estar presente 
em todo o processo de elaboração do 
luto, uma vez que o mais importante é 
não haver julgamentos, afinal cada um irá 
reagir e viver seu momento da forma como 
aprendeu, da forma como consegue e da 
maneira como processa e compreende 
suas perdas.

Cada um entende dentro de si como irá 
vivenciar a dor do luto. A morte, por mais 
presente que esteja, precisa ser lembrada 
para que possamos aprender a valorizar a 
própria vida. Não dá para ficar pensando 
nisso a todo momento, não é preciso viver 
sob a atmosfera do medo. Mas é importante 
viver a cada dia tentando fazer o seu melhor 
e ser melhor para você e para o outro.

Visto que somos seres humanos e 
imperfeitos e saber lidar com nossas 
imperfeições, certamente, é o nosso 
maior aprendizado. Pois nada é para 
sempre. Celebrar e honrar a vida é a 
forma mais genuína de reconhecer nossas 
potencialidades.

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

Perdas súbitas e inesperadas – Parte I

1185 — Papa Lúcio III
1998 — Eli Coimbra, jornalista brasileiro
2010 — Salomão Gadelha, político (PB)
2016 — Manfredo Caldas, cineasta (PB)
2016 — Fidel Castro, político cubano
2017 — Chico Salles (Francisco de Salles Araújo), 
cantor, compositor e cordelista (PB)
2018 — José Eymard de Medeiros, médico e professor (PB)
2018 — Jáder Soares Pimentel, político (PB)
2020 — Diego Maradona, futebolista e treinador argentino
2020 — Francisca Santa Nóbrega Oliveira, política (PB)

Mortes na História

Aforismo
“Envelhecer e morrer são dois 
processos que se relacionam 
em alguns pontos e que em 

qualquer caso, se influenciam 
reciprocamente.”

(Fabrício Oliveira)
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Breves & Curtas
# Cemitério oferece sessão de psicoterapêutica
Localizado em Mococa (SP), o Água Nova Cemitério Parque 
tem apresentado alguns serviços inusitados, como a presen-
ça de uma psicóloga para proporcionar ajuda e suporte para 
familiares e amigos mais próximas de pessoas que morreram. 
No local, uma profissional da Psicologia oferece um supor-
te pós-luto. A empresa proprietária do cemitério particular 
oferece aos clientes, além do serviço de sepultamento, uma 
sessão de psicoterapêutica individual para um dos familiares.

# Mundo dos jogos cria cemitério digital
Responsabilidades conjugais, reformas de apartamentos ou 
um emprego das 9h às 17h. Qualquer pessoa que já fez parte 
da comunidade gamer conhece a sensação de quando um des-
ses compromissos da vida atrapalha o jogo – e eventualmente, 
precisa deixar o clã na mão por outras atividades. Pensando 
nisso, o Opera GX lançou o Gamer Graveyard, um serviço 
online onde é possível criar lápides digitais para enterrar os 
colegas jogadores ou apenas rememorar seus avatares.  O Ga-
mer Graveyard é construído no estilo 2D de 8 bits e inclui um 
criador de lápides onde as pessoas podem escolher um estilo 
de pedra, escrever o apelido do amigo gamer e um elogio e 
indicar a data em que ele foi visto pela última vez online. A 
lápide é então colocada no cemitério e pode ser compartilha-
da em redes sociais – ou enviada diretamente para o amigo 
perdido. Ele oi desenvolvido por um único programador e 
o cemitério digital é infinitamente grande e flexível e nunca 
ficará sem espaço, prometem os criadores.

# Caixão se parte durante sepultamento
Um caixão se partiu durante um enterro em São Pedro da 
Aldeia, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O corpo de um 
homem que era sepultado caiu dentro da cova. Vídeos publi-
cados nas redes sociais mostraram o momento constrangedor 
em que as pessoas presentes ao sepultamento tentavam “res-
gatar” o corpo do homem. Nas imagens, parentes e amigos do 
falecido, revoltados com a situação, culpavam a funerária.

Da Redação

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

Obituário
José Sátiro Alves
23/11/2021 – Aos 78 anos, na zona 
rural de Pombal (PB), assassinado. 
Foi morto com um tiro de espingarda 
no rosto após reagir a um assalto em 
sua residência. A Polícia Civil está 
investigando o caso.

Foto: Notícia Paraíba

Francisca Susano (Lola Iska)
22/11/2021 – Aos 124 anos, em 
Kabankalan, nas Filipinas, de causa não 
determinada. Foi a última pessoa sobrevi-
vente do mundo nascida no século XIX, o 
que faria dela a mais velha do mundo. Uma 
equipe do Livro dos Recordes Guinness 
estava analisando os documentos da filipina. Documentos 
dizem que ela nasceu em 11 de setembro de 1897, um ano 
antes de os espanhóis abandonarem o reinado sobre as Fili-
pinas. Teve 14 filhos, oito dos quais ainda estão vivos, e mais 
de 50 netos. Ela acreditava que sua longevidade era devido 
ao consumo de manteiga e queijo.

Foto: Reprodução

Antônio Pinheiro
22/11/2021 – Aos 98 anos, em Belo Hori-
zonte (MG). Ex-vereador da capital mineira 
e pai do jornalista Chico Pinheiro, da TV 
Globo. Ele nasceu em 1923 na cidade de 
Caculé, no interior da Bahia. Foi vereador 
entre 1989 e 2008 e deputado estadual en-
tre 1993 e 1995, como suplente, pelos partidos PSDB e PSB.

Foto: Redes Sociais

José Rodrigues Pereira 
(Barra Mansa)
23/11/2021 – Aos 68 anos, em São José do 
Rio Preto (SP) após cirurgia de emergência 
com um quadro de hérnia encarcerada. 
Locutor de rodeios oficial da Festa do Peão 
de Barretos, interior de São Paulo.

Foto: Arquivo Pessoal

Riuler de Oliveira Faustino
23/11/2021 – Aos 23 anos, em Hiratsuka, 
no Japão, vítima de infarto. Jogador de fu-
tebol pelo clube japonês Shonan Bellmare, 
como volante. Atleta profissional acumula-
va passagens pelas divisões de base do São 
Paulo (SP) e Seleção Brasileira, e atuou por 
Internacional (RS), Coritiba (PR) e Athletico (PR).

Foto: Instagram

Fidel Castro 
governou 
a ilha caribenha 
por mais de 
cinco décadas

Foto: Wikipédia
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Terceira edição do Atlas de Saneamento do IBGE fez análise do período compreendido entre os anos de 2008 a 2019

Falta de saneamento levou à 
morte 11 milhões de brasileiros

Foto: Agência Brasil

As doenças relacionadas 
ao Saneamento Ambiental Ina-
dequado (DRSAI) causaram 
mais de 11,8 milhões de óbitos 
no Brasil entre 2008 e 2019. 
O número representa cerca de 
0,9% dos óbitos ocorridos no  
período. Entre as mortes ocor-
ridas apenas por doenças infec-
ciosas e parasitárias no Brasil, 
as DRSAI representam 21,7% 
dos óbitos no período.

As regiões Centro-Oeste 
(42,9%) e Nordeste (27,1%) 
são as que registraram os maio-
res percentuais. Os dados estão 
incluídos na terceira edição do 
Atlas de Saneamento: Abasteci-
mento de Água e Esgotamento 
Sanitário, lançada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

De acordo com o órgão, 
os números “dimensionam os 
impactos de um saneamento 
ambiental desigual e ainda não 
universalizado no país”.

De 2008 a 2019, foram no-
tificados no Brasil 11.881.430 
casos de DRSAI, com 4.877.618 
internações no Sistema Único 
de Saúde (SUS). As principais 
causas de morte, foram Doença 
de Chagas, diarreia e disenteria, 
que corresponderam a quase 
81,5% dos óbitos no período.

A terceira causa de óbitos 
nas regiões Sudeste e Centro
-Oeste foram por dengue, zika e 
chikungunya. Já na região Nor-
te, as leishmanioses foram as 
principais causas. No Nordeste 

a principal causa foi a esquistos-
somose e no Sul, a leptospirose.

Para a geógrafa do IBGE, 
Daiane Ciriáco a explicação 
está na falta de tratamento de 
esgoto. “Esgoto a céu aberto 
colabora na proliferação dessas 
doenças, daí a correlação direta 
entre as enfermidades e o sa-
neamento precário”, disse.

O Atlas faz uma análise 
territorial dos dados da Pes-
quisa Nacional de Saneamen-
to Básico 2017 (PNSB), além 
de outras fontes do IBGE e de 
outras instituições. Segundo o 
IBGE, isso permite estabelecer 
“uma visão articulada das di-
ferenças regionais existentes 
naquele ano no que se refere 
à distribuição, abrangência e 
qualidade desses serviços de 
saneamento presentes nos mu-
nicípios brasileiros”.

Esgotamento sanitário
Essa edição apontou que 

mesmo com as diferenças re-
gionais relevantes nos serviços 
municipais de esgotamento sa-
nitário e de abastecimento de 
água, entre 2008 e 2017, houve 
um avanço no número de cida-
des cobertas por esses serviços 
em todas as regiões do país.

O IBGE destacou que a 
diferença entre a quase univer-
salização do serviço de abaste-
cimento de água por rede ge-
ral em contraste com o déficit 
ainda persistente na coleta de 
esgoto é uma característica da 
distribuição dos serviços de sa-
neamento de água e esgoto por 
municípios. “Enquanto 99,6% 

dos municípios tinham abaste-
cimento de água por rede geral, 
apenas 60,3% faziam coleta de 
esgoto em 2017”, apontou.

Entre as unidades da Fe-
deração, somente São Paulo 
(93,2%), Rio de Janeiro (87,5%) 
e Distrito Federal (86,6%) re-

gistraram taxas superiores a 
85% de domicílios atendidos 
pelo serviço de coleta de es-
goto, conforme demonstrou a 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua) 2017.

Em todos os estados da 

região Norte e sete estados da 
região Nordeste, com exceção 
de Pernambuco e da Bahia, as 
taxas de domicílios atendidos 
com coleta de esgotamento sa-
nitário por rede geral variaram 
de 9,9% (Rondônia e Piauí) a 
54% (Sergipe).

Na avaliação do IBGE, a 
reduzida abrangência da coleta 
de esgoto é o que determina o 
principal tipo de poluição ou 
contaminação identificada na 
captação de água doce, exata-
mente por esgoto sanitário. A 
falta de investimento no setor 
de saneamento básico é uma 
das causas e compromete a 
qualidade da água distribuída 
e a eficiência da rede de distri-
buição, com prejuízos ao meio 
ambiente e à saúde pública.

A maior abrangência do 
serviço de esgotamento sanitá-

rio por rede coletora em 2017 
ficou com o Sudeste. Naque-
le ano 3,5% dos municípios 
não tinham acesso à coleta de 
esgoto. No entanto, no Nor-
te (83,8%) e no Centro-Oeste 
(57,0%) estavam as maiores 
proporções de municípios sem 
rede coletora de esgoto.

“Embora as regiões Norte 
e Centro-Oeste sejam as me-
nos populosas do país, elas fo-
ram as únicas que apresenta-
ram, no período entre 2010 e 
2020, crescimento populacio-
nal relativo estimado acima da 
média nacional, de 11%, com 
taxas de 17,7% e 17,4%, res-
pectivamente”, contou Daiane, 
alertando para a necessidade 
de investimentos que atendam 
à crescente demanda, diante 
da tendência de crescimento 
populacional nessas regiões.

Cristina Indio  
Agência Brasil 

Na ‘Black Friday’

Aplicativo Preço da Hora orienta consumidores 
O aplicativo Preço da 

Hora, ferramenta que dis-
ponibiliza ao cidadão parai-
bano em tempo real os me-
nores preços dos produtos 
comercializados no Estado, 
reforçou o botão de Históri-
co de Preços de cerca de 800 
mil itens como forma de me-
lhor orientar a decisão dos 
consumidores paraibanos 
no ato da compra durante 
a semana da Black Friday, 
maior evento de compras 
promocionais da internet e 
de lojas físicas, que acontece 
amanhã e movimenta todo o 
comércio do Brasil.

O serviço de histórico 
de preços, que vai trazer 
os valores comercializados 

dos últimos seis meses de 
cada produto, visa facilitar 
a vida do consumidor que 
vai às compras durante a 
Black Friday.

“Com esse serviço dis-
ponível no Preço da Hora, 
o cidadão paraibano terá 
como comparar os valores 
atuais com os dos últimos 
seis meses para saber se 
aquele produto está com 
preço promocional nesta 
semana da Black Friday. 
Ou seja, além da pesquisa 
de preço atualizada a cada 
cinco minutos, que é ali-
mentada pelas notas fiscais 
enviadas pela Sefaz-PB, o 
aplicativo  agrega mais um 
serviço importante para o 

período promocional, que 
é o histórico de preços co-
mercializados dos últimos 
seis meses. Essa pesquisa 
histórica servirá para uma 
tomada de decisão do ci-
dadão mais assertiva nesta 
semana de compras. Outro 
fator muito importante é 
que o aplicativo traz uma 
informação confiável e real 
de preços dos itens porque 
o produto já foi comercia-
lizado com aquele valor”, 
explicou o secretário de Es-
tado da Fazenda (Sefaz-PB), 
Marialvo Laureano.       

Parceria
O Preço da Hora, que é 

um aplicativo desenvolvido 

pela parceria do Governo 
da Paraíba, por meio da Se-
faz-PB, Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-PB) e Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), oferece buscas 
rápidas de preços de itens 
comercializados nos esta-
belecimentos comerciais 
do Estado, atualizados e, 
assim, gerando economia 
no bolso das famílias parai-
banas.

O aplicativo pode ser 
baixado em smartphones;  
tablets e nos computadores 
e está disponível nos siste-
mas IOS e Android. Outra 
opção é a pesquisa direta 
no portal www.precodah-
ora.pb.gov.br Acessando 

o site, o consumidor pode 
também fazer consultas de 
todos os produtos comer-
cializados nos estabeleci-
mentos da Paraíba em tem-
po real, sem necessidade de 
baixar o aplicativo.

O auditor de contas 
públicas do Tribunal de 
Contas do Estado da Pa-
raíba (TCE-PB), Aguinaldo 
Macedo, responsável pela 
manutenção e atualiza-
ções do aplicativo Preço da 
Hora, revelou que o aplica-
tivo, desde quando foi lan-
çado, em junho de 2019, já 
recebeu 47 atualizações, 
mostrando que o serviço 
do aplicativo gratuito ofe-
recido ao cidadão tem re-

cebido aperfeiçoamento e 
melhoramento de forma 
contínua.

“Em 36 meses, desde 
o lançamento, já fizemos 
47 atualizações, ou seja, a 
ideia era fazer um aplica-
tivo dinâmico, atualizado 
e sempre com ajustes para 
os novos modelos de smart-
phones tanto android com o 
do iphone, tornando, com o 
tempo de resposta das pes-
quisas de preços de itens já 
vendidos ainda mais rápi-
do”, declarou o auditor do 
TCE, acrescentando que o 
aplicativo já atingiu a mar-
ca de 250 mil downloads e 
recebe cerca de 150 mil vi-
sitas por mês no portal.

Racionamento por insuficiência de água
O capítulo do Atlas que aborda 

a integração do saneamento básico 
com o meio ambiente foi elabora-
do com a colaboração da Agência 
Nacional de Águas e Saneamento 
Básico (ANA). Os mapas se referem 
aos biomas e às regiões hidrográficas 
brasileiras nos dois primeiros níveis 
(macrorregiões hidrográficas e me-
sorregiões hidrográficas), além do 
grau de urbanização e da densidade 
demográfica neste recorte territorial.

A Mesorregião Hidrográfica do 
Litoral do Rio de Janeiro, por exem-
plo, tem 98,5% de sua população 
total em médias ou grandes con-

centrações urbanas. Em seguida, 
as mesorregiões hidrográficas do 
Litoral de São Paulo (94,1%), do rio 
Tietê (89,5%), que são as de maior 
concentração urbana de São Paulo, 
e a Mesorregião Hidrográfica do Rio 
Negro (86,5%), onde está localizada 
a cidade de Manaus.

No Nordeste, onde está o bioma 
da Caatinga, que é característico do 
clima semiárido; nas mesorregiões 
Hidrográficas Piancó-Piranhas-Açu 
e Litoral do Rio Grande do Norte e 
da Paraíba se verifica a ocorrência 
de racionamento por insuficiência 
de água nos mananciais em 53,8% e 

em 46,8% dos municípios com abas-
tecimento de água por rede geral. Já 
na ocorrência de secas e estiagens, 
os percentuais alcançam 69,4% e 
49,5% nessas duas mesorregiões.

O gerente de Dinâmicas Am-
bientais e Territoriais do IBGE, André 
Polly, disse que as causas principais 
para o racionamento nessas regiões 
é a ocorrência de secas e estiagem, 
além da insuficiência de água em 
mananciais. “Nas duas situações, 
o principal motivo é a característica 
natural do bioma. Trata-se de algo 
sazonal, historicamente registrado”, 
apontou.

Tecnologia 100% paraibana virou referência
O Preço da Hora, que é uma 

tecnologia 100% paraibana, 
despertou interesse de outros es-
tados do Nordeste, que vieram à 
Paraíba para fazer visitas técnicas 
e implantá-lo em seus estados, 
por meio do Consórcio Nordeste. 
O exemplo mais evidente é o do 
Estado da Bahia. A ferramenta 
já foi implantada pelo Governo 
da Bahia está sendo utilizada por 
mais de 500 mil usuários daque-

le Estado, enquanto os estados 
do Piauí e Sergipe já solicitaram 
o código fonte para implantar em 
seus estados.

Sistema em 223 municípios
Qualquer mercadoria que 

seja comprada em nota fiscal 
do consumidor nos estabele-
cimentos comerciais dos 223 
municípios do Estado terá o seu 
preço publicado no aplicativo, 

desde uma simples caixa de fós-
foro a um veículo “0 KM”. Essas 
compras por notas fiscais servem 
para atualizar os preços no pro-
grama que são ranqueados do 
menor ao maior. Ou seja, todos 
os produtos comercializados em 
lojas formais via nota fiscal po-
dem ser encontrados no sistema, 
com endereço da loja, histórico 
de seis meses de preço, telefone 
e o mapa do local.

Principais causas de morte 
foram Doença de Chagas, 
diarreia e disenteria



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2021

OBJETO: Construção de Abastecimento de Água em diversas comunidades rurais do Município 
de Araruna/PB. LICITANTES HABILITADOS: AMV PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI; BR 
SANEAMENTO LTDA.; CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; SOLLO BRASIL CONS-
TRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: CONSTEM–CONS-
TRUTORA EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; EDIFICAÇÃO E TRANSPORTES UNIÃO 
LTDA; EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; GMF CONSTRUCOES SERVICOS 
E LOCACOES LTDA–ME; JMR CONSTRUCOES EIRELI; MONTBRAVO CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI; ROQUE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para 
abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 07/12/2021, às 09h, no mesmo 
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 24 de novembro de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
INTIMAÇÃO DO ATO

DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00043/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 

MATERIAL ELÉTRICO (TIPO LED), PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAI-
ÇÃO–PB. ATO ADMINISTRATIVO: Revogação da licitação. INTIMAÇÃO: Notifica-se que do ato de 
revogação da licitação em tela caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, considerado da data 
desta publicação, nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
INFORMAÇÕES: Maiores informações e vistas ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, em sua sede, Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99383–7991.

Baia da Traição - PB, 24 de Novembro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
A Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 0016/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTAL AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS. Data de abertura: 07/12/2021 às 
09:15hr (horário local), na sede da Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel – PB, no endereço 
Rua Thomaz de Aquino, nº 06, Centro, Barra de São Miguel – PB. Outras informações horário de 
expediente das 08h00min às 12h00min, pelo E-mail cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.
barradesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. Fone (83) 3358-1005.

Barra de São Miguel – PB - 24 de novembro de 2021
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
A Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL nº 0017/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇAO DE PEÇAS 
PARA VEICULOS. Data de abertura: 07/12/2021 às 11:00hr (horário local), na sede da Prefeitura 
Municipal de Barra de São Miguel – PB, no endereço Rua Thomaz de Aquino, nº 06, Centro, Barra 
de São Miguel – PB. Outras informações horário de expediente das 08h00min às 12h00min, pelo 
E-mail cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br. Fone (83) 3358-1005.

Barra de São Miguel – PB 24 de novembro de 2021
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00179/2021
O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00179/2021, cujo 

objeto é contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo, visando atender às 
necessidades das diversas secretarias do município, foi cancelado por razões de interesse público.

Telefone: (083) 3250-3120 / Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 24 de novembro de 2021

RAMON SORRENTINO BATISTA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 
DO TIPO NOTEBOOK com a finalidade de atender as necessidades das diversas secretarias do 
Município. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de Dezembro de 2021. Início da fase de 
lances: 09:15 horas do dia 10 de Dezembro de  2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 24 de Novembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Mesas e Cadeiras Plásticas para 
atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Cabedelo. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 09 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 
09 de Dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e le-
gislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 24 de Novembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00183/2021
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 14 de 
Dezembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa 
para o fornecimento de material escolar e de expediente destinados as Escolas, Creches e Sede 
da Secretaria de Educação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 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, 23 de Novembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 13:00 hs do dia 26 de 

Novembro de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 
00018/2021, que objetiva: MATERIAL PARA MONTAR KITS ESCOLARES PARA PROFESSORES 
E ALUNOS. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro 
- Caraúbas - PB. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 24 de Novembro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 10011/2021
Pregão Presencial (SRP) nº 10011/2021. Objeto: Eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICIPIO DO CONGO/PB. Considerando 
tratar-se de licitação na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor preço por item, tornamos público 
o extrato da Ata de Registro de Preços, referente à licitação supracitada tendo seu valor registrado da 
seguinte forma: VENCEDOR: JOAO BATISTA SATURNINO GOMES - CNPJ: 23.396.974/0001-31, 
Valor Global de R$ 134.700,00 (cento e trinta e quatro mil e setecentos reais). Data da assinatura 
da Ata: 12/11/2021. Vigência da ata: 12 (Doze) meses. 

 Congo - PB, 12 de Novembro de 2021
JOSEFA SANDRA FERREIRA

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS 

DE CONCLUSÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA EUNICE ALVES 
DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE CAPIM - PB. O Presidente da CPL convoca o comparecimento 
da empresa: BJC CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 26.536.682/0001-45, para proceder o imediato 
retomada da obra, conforme Contrato n.º 00062/2018 e ordem de serviços emitida no dia 16.10.2018. 
Fica estabelecido o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ficando a contratada ciente que o não 
comparecimento para a retomada da obra, implicará nas penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 
da Lei 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 991807155.

Capim - PB, 24 de novembro de 2021
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE 03 (TRÊS) VEICULOS COM CAPACIDADE PARA 07 LUGARES DESTINADA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUBATÍ–PB, CONFORME TERMO DE REFE-
RENCIA; ADJUDICO o seu objeto a: PEDRAGON AUTOS LTDA - R$ 375.000,00.

Cubatí.. - PB, 11 de Novembro de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
03 (TRÊS) VEICULOS COM CAPACIDADE PARA 07 LUGARES DESTINADA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUBATÍ–PB, CONFORME TERMO DE RE-
FERENCIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PEDRAGON 
AUTOS LTDA - R$ 375.000,00.

Cubatí.. - PB, 11 de Novembro de 2021
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA, loca-
lizada na Rua Manoel Galdino de Souto no bairro da serrinha na sede do Municipio, Conforme 
Planilha Orçamentária e Projeto Básico em Anexo; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DIT CONSTRUÇÕES, IMOBILIARIA E SERVIÇOS EIRELI 
- R$ 208.913,17.

Cubatí.. - PB, 22 de Novembro de 2021
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA M. E.F. GUIOMAR RODRIGUES 

DE LIMA, localizada na Rua Afonso Cordeiro Agra na sede do Municipio, Conforme Planilha Orça-
mentária e Projeto Básico em Anexo. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: DIT CONSTRUÇÕES, IMOBILIARIA E SERVIÇOS EIRELI - Valor: R$ 437.540,81. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33851110. E-mail: licitacaocubati@gmail.com. 

Cubatí.. - PB, 10 de Novembro de 2021
IZONALDO CORDEIRO FERINO JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS COM CAPACIDADE PARA 07 LUGARES 
DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUBATÍ–PB, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2021. 
DOTAÇÃO: 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.0004.1005 – AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO – 1.113.000 – TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% – RECURSOS DO EXERCICIO 
CORRENTE – 0073.4490.52.00 – 1.113.000 0 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cubati e: CT Nº 00064/2021 - 18.11.21 - PEDRAGON AUTOS LTDA - R$ 375.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTE CO-
BERTA, localizada na Rua Manoel Galdino de Souto no bairro da serrinha na sede do Municipio, 
Conforme Planilha Orçamentária e Projeto Básico em Anexo. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00003/2021. DOTAÇÃO: 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.0004.1007. 
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL – 1.113.0000 – 
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% – RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE – 1.111.0000 – 
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO – RECURSOS 
DO EXERCICIO CORRENTE – 1.124.0000 – OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO 
FNDE – RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE. VIGÊNCIA: até 31/05/2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00066/2021 - 22.11.21 - DIT CONSTRUÇÕES, 
IMOBILIARIA E SERVIÇOS EIRELI - R$ 208.913,17.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
EXTRATO DE PENALIDADE

Processo Administrativo nº 026/2019 Tomada de Preços nº 008/2019 Interessado: CARDOSO 
CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI. Decisão: Considerando o parecer da Procuradoria Geral 
deste município e os demais elementos constantes dos autos que comprovam a inexecução parcial 
do contrato º 217/2019, cujo objeto faz referência a contratação de serviços de pavimentação de 
via urbana no bairro Antônio Mariz município de CUITÉ – PB, ACOLHO o parecer, e, DECIDO pela 
aplicação da penalidade de multa de 2% sobe valor contratado e suspenção de contratar com o 
poder público municipal por 2 anos, em desfavor da pessoa jurídica CARDOSO CONSTRUÇÕES 
E ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 27.082.033/0001-84, conforme previsto na cláusula decima 
segunda do contrato nº 217/2019, e no art. 87 da Lei nº 8.666/1993.

Cuité/PB, 24 de novembro de 2021.
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:30 horas do dia 08 de Dezembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviços de montagem e desmontagem de decoração e iluminação 
natalina, incluindo manutenção e fornecimento de materiais, destinados às ruas e praças desta 
cidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB, 24 de Novembro de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

DPREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo da Construção Civil para Reforma 

e Conclusão da Ampliação da Secretaria de Educação deste Município. LICITANTE HABILITADO: 
JJ TERRAPLANAGEM LOCACAO E SERVICOS EIRELI. . LICITANTE INABILITADO: AGRESTE 
CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, desatendeu aos itens: 8.2.1, 8.4.2 “b” e 8.5.2 do edital. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 03/12/2021, 
às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona 
Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33771025. E-mail: 
licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 24 de Novembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01401/2021. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GADO BRAVO e a empresa SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO – ME objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL 
E NÃO GASOSA, EM GALÕES DE 20 LITROS EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO, TAMPA 
DE PRESSÃO Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Acréscimo, o valor de R$ 15.000,00 
(Quinze mil reais) representado em percentual de aproximadamente 25% de acréscimo do valor 
total do contrato, ficando, portanto, o valor de R$ 75.000,00 (Setenta e Cinco mil reais), a partir 
da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Oitava 
do Contato Inicial e em conformidade com o Art. 65, §1º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. ASSINATURA: 16.11.21

Gado Bravo – PB, 16 de Novembro de 2021.
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

DO CONTRATO Nº 0416/2014
O MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 

Rua Solon de Lucena, nº 26, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.785.479/0001-20, neste ato 
representada pelo Sr. MARCUS DIOGO DE LIMA CONTRATANTE e do outro SANCCOL - SANE-
AMENTO, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob nº 
09.267.923/0001-89, estabelecida na BR 230, Km 12,5, Jardim Alfa, Cabedelo/PB neste ato repre-
sentada  pelo sócio administrador, Sr. GIOVANNI GONDIM PETRUCI denominada simplesmente 
CONTRATADA assinam o presente TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL do contrato de prestação 
serviços nº 0416/2015 de acordo com as cláusulas e disposições a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA– Pelo presente instrumento, fica rescindido o contrato de prestação de 
serviços nº 0416/2014 a repercutir os devidos efeitos jurídicos a partir de 19 de novembro de 2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Verificada a conveniência para as ambas as partes, CONTRANTE e 
CONTRATADA, em razão da paralisação das verbas federais que subsidiavam financeiramente a 
obra objeto deste contrato e a inexistência de prejuízo a contratada, a rescisão opera-se de forma 
amigável, nos termos do inciso II do art. 79 da Lei Federal nº 8666/93.  

CLÁUSULA TERCEIRA – A partir da presente data, fica rescindido o contrato em epígrafe; 
por conseguinte, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E SANCCOL - SANEAMENTO, 
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, ficam isentas de qualquer vínculo com relação a direitos e 
obrigações futuras decorrentes do contrato em tela, haja vista a rescisão do mesmo; entretanto, 
restam assegurados os direitos e obrigações oriundos do instrumento contratual, em sua vigência 
até o dia 19 de novembro de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – O foro é o da Comarca de Guarabira. 
E, por estarem plenamente ajustadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo também assinadas, para todos os efeitos 
legais e de direito. 

Guarabira, 19 de novembro de 2021 
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00008/2021
OBJETO : Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de ginásio no Sítio 

Carrasco - Zona Rural, Guarabira-PB
CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar – ESCALE CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 36.342.650/0001-62- – Valor: 

R$ 391.845,43 – (Trezentos e noventa e Hum mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta 
e três centavos.

2° lugar – AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES – ME LTDA, CNPJ: 23.587.584/0001-49 
433.312,04(Quatrocentos e trinta e três Mil trezentos e doze reais e quatro centavos)

3° lugar – MNV CONSTRUTORA EIRELI , CNPJ: 40.285.889/0001-15 445.173,55 (Quatrocentos 
e quarenta e cinco Mil cento e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)

OBS: A empresa META IVESTIMENTOS teve sua proposta desclassificada por apresentar erro 
na composição da proposta conforme parecer técnico,

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interes-
sados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° Andar - Centro 
– Guarabira, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

24 de Novembro  de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00009/2021
OBJETO : : Construção da 1ª etapa das calçadas do canal do Juá – Av. Juscelino Kubitschek, 

Canal do Juá, em Guarabira/PB.
CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar – CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI, CNPJ: 33.777.036/0001-35- – Valor: R$ 

550.067,90– (Quinhentos  e cinquenta Mil sessenta e sete reais e noventa centavos)
2° lugar – MNV CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 40.285.889/0001-15 554.237,67( Quinhentos 

e cinquenta e quatro Mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos)
3° lugar – CONSTRUTORA EDIFFICAR EIRELI , CNPJ: 588.304,88 (Quinhentos e oitenta e oito 

mil trezentos e quatro reais e oitenta e oito centavos)
4° lugar – CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSICA EIRELI CNPJ: 17.809.782/0001-07 

599.390,73 (Quinhentos e noventa e nove reais trezentos e noventa e reais e setenta e três centavos)
5° lugar – CONSTRUTORA MARGI EIRELI, CNPJ: 35.440.419/0001-49 609.901,75 (Seiscentos 

e nove  Mil novecentos e hum reais e setenta e cinco centavos)
6° lugar –B3M CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 27.343.319/0001-76- 614.753,96 (Seiscentos e 

quatorze Mil setecentos e cinquenta e  três reais e noventa e seis centavos)
7° lugar – WCB ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, CNPJ: 23.571.421/0001-78- 625.850,68 

(Seiscentos e vinte e cinco Mil oitocentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos)
8° lugar – L&L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 18.833.963/0001-31 )625.850,68 

(Seiscentos e cinquenta e cinco Mil setecentos e onze reais e oitenta e sete centavos.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interes-
sados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° Andar - Centro 
– Guarabira, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

24 de Novembro  de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo  Pregão Pre-
sencial nº  00031/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: R & R AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, cadastrada no CNPJ 

nº 13.111.807/0001-43
OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículo tipo van, para atender a Secretaria 

de Administração e Saúde do Município de Ibiara
VALOR MENSAL DE: R$ 14.730,00 (quatorze mil setecentos e trinta reais)
VALOR GLOBAL DE: R$ 58.920,00 (cinqüenta e oito mil novecentos e vinte reais)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 24 de Novembro de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de 
construção civil para, execução dos serviços de reforma e ampliação das seguintes Escolas: EMEF 
Bemvindo Alves da Silva no Sítio Jurema; EMEF Antõnio Rodrigues de Oliveira no Sítio Jacaré e 
a Escola EMEF José Barbosa de Medeiros, pertencentes ao Município de Itatuba–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. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 24 de Novembro de 2021
ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA

Presidente da Comissão

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

CHAVE CGM: TPM8-7474-HMGA-Q1V7
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09037/2021

PROCESSO ADM. Nº 2021/078607
CHAVE LICITAÇÕES – E N° 903872

 OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada para fornecimento 
de dispositivos eletrônicos (pontos eletrônicos), serviços técnicos e licenças de aquisição perpétua 
de sistemas informatizados para implantação de plataforma de gerenciamento integrado de dados 
das unidades da Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa (SEDEC-JP).

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 9.280/2019 e 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 identi-
ficado, em favor da empresa J.B.C.M. Equipamentos e Sistemas LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
12.095.200/0001-54, a qual foi vencedora dos: 

ITEM 01 (DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PRESENÇA), com valor unitário 
de R$ 7.150,00 (sete mil, cento e cinquenta reais), perfazendo o valor total de R$ 1.601.600,00 
(um milhão, seiscentos e um mil e seiscentos reais); ITEM 02 (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO), com valor unitário de R$ 1.995,00 (um mil, novecentos e noventa e cinco reais), 
perfazendo o valor total de R$ 446.880,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta 
reais); ITEM 03 (LICENÇA DE AQUISIÇÃO PERPÉTUA POR ALUNO), com valor unitário de R$ 
16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.070.437,50 (um 
milhão, setenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos); ITEM 04 (LICENÇA 
DE AQUISIÇÃO PERPÉTUA POR SERVIDOR), com valor unitário de R$ 38,00 (trinta e oito reais), 
perfazendo o valor total de R$ 128.706,00 (cento e vinte e oito mil, setecentos e seis reais); ITEM 
05 (PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO), com valor unitário de R$ 2.340,00 (dois 
mil, trezentos e quarenta reais), perfazendo o valor total de R$ 477.360,00 (quatrocentos e setenta 
e sete mil, trezentos e sessenta reais);  O valor total dos itens é de R$ 3.724.983,50 (três milhões, 
setecentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos).

O valor global dos itens é de R$ 3.724.983,50 (três milhões, setecentos e vinte e quatro mil, 
novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). Em consequência, fica convocado o pro-
ponente 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, 22 de novembro de 2021.
Maria América Assis de Castro 

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

2º AVISO DE REABERTURA
PROCESSO Nº 14.930/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.053/2021
CHAVE CGM: LIGZ-74OX-I5KM-JH8E
DATA DE ABERTURA: 10/12/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE 

DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTOS A RADIAÇÃO 
IONIZANTE NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA QUE POSSUEM 
EQUIPAMENTOS COM EMISSÃO DE RADIAÇÃO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Jackson 
Wellcker da Costa Teixeira Azevedo, nomeado pela Portaria nº 043/2021, vem por meio deste, tornar 
público, para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação na modalidade Pregão Eletrô-
nica, sob o critério do menor preço por item. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, sob o número 
da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com 
o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, no 
Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS e 
SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, 
e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 24 de novembro de 2021. 
Jackson Wellcker da Costa Teixeira Azevedo

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO         
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.024/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/019739 da SEINFRA.
DATA DA SESSÃO: 07/12/2021  
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 09H - Horário de Brasília
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE REPARADO NO RECINTO DAS AVES, PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA 
CÂMARA, BICA, EM JOÃO PESSOA.

CHAVE CGM: DF4L-F5JI-Y0UR-DZO7
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de 

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público que fará realizar a 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério de menor preço global. O Edital ficará a 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site, sob o número da 
licitação 905664 e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. A cópia do Edital e 
seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir de quinta-feira 25/11/2021, 
nos endereços já mencionados SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada 
pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Complementar nº 123/06 e 
147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
pelo Fone: 83 3214-7218.

João Pessoa, 24 de novembro de 2021
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 20.313/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.082/2021

CHAVE CGM: SR2P-3K24-QAV1-GRKE
DATA DE ABERTURA: 09/12/2021 – ÀS: 08:30hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO DO CIDADÃO E-SUS AB PEC.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Sandro 
Valério Santana Guimarães torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licita-
coes. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 
13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fundamentação 
legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 24 de novembro de 2021. 
Sandro Valério Santana Guimarães 

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP000024/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP000024/2021, 
que objetiva: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades 
do município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decreto Estadual de n.º 
41.389, de 30 de junho de 2021 e Decreto Municipal de nº 044, de 03 de julho de 2021. ; RATIFI-
CO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LEONARDO DIAS ALVES- R$ 
9.000,00 – LEONARDO DIAS ALVES.

Logradouro - PB, 22 de novembro de 2021.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 08h00min do dia 08 de dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
peças automotivas/serviços similares para atender as necessidades da administração municipal. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 00001/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Logradouro - PB, 24 de novembro de 2021
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades do 
município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decreto Estadual de n.º 41.389, 
de 30 de junho de 2021 e Decreto Municipal de nº 044, de 03 de julho de 2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP000024/2021. RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OU-
TROS - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.39.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e R$ 9.000,00 – LEONARDO DIAS ALVES - CT 
Nº 00110/2021 – 22.11.2021.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 25 de novembro de 2021         26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021.201/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
OBJETIVO: Contratação dos Serviços de execução de obra para Construção da Subestação 

Aérea
Trafo 112,5 KVA, tensão alta, empreendimento UBS- França Dantas de Lira, Localizada na Rua 

Adão Bento Lucena no município de Malta-PB, Conforme Especificações No Edital E Seus Anexos.
Reunião: Será às 09:00h do dia 15 de dezembro de 2021 na sala da CPL, que está funcionando 

provisoriamente no (Prédio da antiga Câmara Municipal) localizado a Rua Avelino Marques de Sousa 
nº 45, centro de 07 as 12:00h, no e-mail: cplmalta19@gmail.com e site do http://malta.pb.gov.br e 
http://www.tce.pb.gov.br. Informação no mesmo endereço.

Malta-PB, 24 de novembro de 2021
Ricardo de Sousa Nascimento

Presidente /PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2021 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma de Escolas da Zona Rural do 

Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária.  O Prefeito do Município de Manaíra, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, Modalidade Tomada de Preço nº 00002/2021, 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: EKS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-31, VALOR: R$ 199.697,20.

Manaíra/PB, 24 de Novembro de 2021. 
Manoel Virgulino Simão 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais, R E S O L V E:  HOMOLOGAR a licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00002/2021: 
Contratação de empresa especializada para Reforma de Escolas da Zona Rural do Município de 
Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente a: EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-31, VA-
LOR: R$ 199.697,20.

Manaíra/PB, 24 de Novembro de 2021. 
Manoel Virgulino Simão 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Tomada de Preço nº 00002/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para Reforma de Escolas da Zona Rural do Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orça-
mentária. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 
81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-31, VALOR: R$ 199.697,20. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Rua José Rosas, SN - Centro - Manaíra - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Manaíra/PB, 24 de Novembro de 2021. 
Manoel Virgulino Simão

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pú-
blica de Serviço objetivando: Credenciamento para contratação de leiloeiros públicos oficiais para 
realizarem, mediante contrato específico, leilões de bens patrimoniais móveis em desuso (veículos, 
equipamentos, mobiliário e outros) pertencentes ao município de Marcação. Os interessados de-
verão apresentar envelope contendo a documentação para respectivo credenciamento no período 
compreendido entre os dias de 24 de Novembro a 17 de Dezembro de 2021 as 12:00 Horas tarde, 
na sala da referida comissão, sediada na Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Mar-
cação - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do 
respectivo Chamamento. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 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) (083) 99326–4839. 
E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 24 de Novembro de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Dezembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Pessoa Física/Jurídica 
Especializada na Prestação de Serviço de 800 Horas/Maquinas, de forma parcelada por meio de 
locação de trator com operador e equipado com implemento agrícola tipo arado/grade leve e pesada 
de arrasto e hidráulica, cuja finalidade é o corte de terra destinado aos pequenos agricultores rurais 
do Município de Marizópolis/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; 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: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 24 de Novembro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 10:30 horas do dia 08 de Dezembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de Profissional para 
prestação de serviços na digitação de dados e elaboração de empenhos em software de informática 
da contabilidade pública e apoio no fechamento de balancetes mensais, bem como, elaboração 
de relatórios de dados a serem acompanhados pelo gestor para servir de base na aplicação dos 
recursos adequadamente. 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 058/04; 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: licitacaomz@gmail.com. 

Marizopolis - PB, 24 de Novembro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Dezembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento parcelado e diário de material de 
construções destinados a diversas secretarias do município de Marizópolis/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; 
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: licitacaomz@
gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. .

Marizopolis - PB, 24 de Novembro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
 A Prefeitura municipal de Olho D’agua-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fara realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 00011/2021, tipo menor preço por item, com objeto contratação de empresa 
para aquisição de um trator agrícola, conforme Convenio MAPA n. 892102/2019, cujo reunião de 
julgamento das propostas será dia  08/12/2021, as 08:01horas (horário de Brasília-DF) através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, de acordo com as condições e especificações 
estabelecidas no edital e seus anexos. 

Olho D’água -PB, 24 de Novembro de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
 A Prefeitura municipal de Olho D’agua-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fara realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 00012/2021, tipo menor preço por item, com objeto aquisição de equipamen-
tos odontológicos para a(s) equipe(s) de saúde bucal, através do Termo de Compromisso nº 
2510401712200022582, cujo reunião de julgamento das propostas será dia  08/12/2021, as 
09:01horas (horário de Brasília-DF) através do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, de 
acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. 

Olho D’água -PB, 24 de Novembro de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00010/2021
Objeto: aquisição de equipamentos e material permanente para equipar unidade básica de 

saúde do município de Olho D´água-PB, por meio da proposta: 11471.451000/1200-05-MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE.

Vencedora: MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME – CNPJ 
21.062.777/0001-50, com o valor global de R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais).

ADJUDICAÇÃO: encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais questiona-
mentos, o pregoeiro adjudica o objeto da empresa supra mencionada.  

Olho D’água-PB, 24 de Novembro de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico N.º. 0010/2021
Objeto: aquisição de equipamentos e material permanente para equipar unidade básica de 

saúde do município de Olho D´água-PB, por meio da proposta: 11471.451000/1200-05-MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE.

Vencedora: MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME – CNPJ 
21.062.777/0001-50, com o valor global de R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais).

Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 
Estando convocadas, desde a data da publicação desta homologação, para assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 24 de Novembro de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Décimo Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00082/2014, em 01.12.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água - PB e a empresa CONOBRE ENGENHARIA 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de uma quadra escolar coberta com vestiário na cidade 

de Olho D´agua-PB, atendendo ao termo de compromisso PAC2 09738/2014-FNDE.
OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazos.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 29 de Outubro de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA-CNPJ nº 

10.754.828/0001-99
Objeto: aquisição de um veículo tipo minibus com capacidade para 16 lugares destinado a 

Secretaria de Educação do município de Olho D´água-PB.
Valor global: R$ 239.950,00 (duzentos e trinta e nove mil e novecentos e cinquenta reais).

Olho D’agua -PB, 24 de Novembro de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS 00005/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: DEL ENGENHARIA EIRELI – ME CNPJ 17.415.942/0001-33.
Objeto: Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo em vias públicas urbanas do município 

de Pedra Branca-PB.
Valor Global de R$ 236.787,92 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e oitenta e sete reais e 

noventa e dois centavos)
Pedra Branca-PB, 24 de novembro de 2021

Josemario Bastos de Souza
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 0042/2021, em 17.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa TALISSUEL COSMO BARBOSA 

DINIZ EIRELI – CNPJ Nº 05.821.353/0001-76.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis, óleo lubrificantes e graxa.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 23 de novembro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2021
A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00052/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  07/12/2021, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  ao Registro de preços para aquisição 
de combustíveis com o abastecimento na cidade de Piancó-PB, atendendo as necessidades de 
todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. O Edital e 
anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/
acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 24 de Novembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00054/2021
A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00054/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 09:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  07/12/2021, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  ao Registro de preços para aquisição 
de gêneros alimentícios para atender as necessidades de todas as secretarias da Prefeitura Muni-
cipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. O Edital e anexos encontram-se disponíveis no 
endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://
tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 24 de Novembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2021
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00055/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 13:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  07/12/2021, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  ao Registro de preços para aquisição de 
matérias de limpeza de uso pessoal e doméstico para atender as necessidades de todas secretarias 
da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. O Edital e anexos encontram-
-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/
licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 24 de Novembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2021
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00053/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:31horas (horário de Brasília-DF) do dia  07/12/2021, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  ao Registro de preços para contratação 
de empresa especializada para prestar serviços de fornecimento de link de acesso a internet via 
fibra óptica para todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 
2022. O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pian-
co.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 24 de Novembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0016/2021, em 23.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios 

destinados a todas as secretarias do município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 24 de Novembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2021, que objetiva: Contratação de 
serviços de confecções parceladas de materiais gráficos personalizados diversos, para atender 
as necessidades das Secretarias deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA – ME - R$ 27.762,00.

Pilões - PB, 10 de Novembro de 2021.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços de confecções parceladas de materiais gráficos personalizados 
diversos, para atender as necessidades das Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00024/2021. DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUNDEB, 
QSE, PEJA, FNAS, PBF/PBV, PRO–JOVENS, FMS, PAB, IGD, MAC: 3390.39 99 Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00068/2021 - 11.11.21 - GRAFICA E 
EDITORA MODERNA LTDA - ME - R$ 27.762,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO N. 002/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL 

PÚBLICA NA REVITALIZAÇÃO   E REURBANIZAÇÃO DA ORLA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 
DE PITIMBU.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PITIMBU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO À POPULAÇÃO E A 
QUEM INTERESSAR POSSA QUE APÓS ANÁLISES  E JULGAMENTO DAS PROPOSTA DE PRE-
ÇO,  CHEGOU À SEGUINTE CONCLUSÃO: EMPRESAS CLASSIFICADAS: CONSTRUTORA F & 
COSTA EIRELI-ME E CONSTRUTORA TRIGUEIRO MENDES E EMPREENDI. IMOBILIARIOS (CTM 
CONSTRUTORA). EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA-ME; CLN CONSTRUTORA E L&L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 
TODAS PELO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 8.1 “B” DO EDITAL. O RELATÓRIO COMPLETO 
COM O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS, ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO 
PORTAL DA PREFEITURA DE PITIMBU NO LINK: HTTPS://WWW.PITIMBU.PB.GOV.BR/PORTAL/
TRANSPARENCIA-FISCAL. FICAM FRANQUEADAS VISTAS AO PROCESSO  E  ABRINDO-SE 
O PRAZO RECURSAL NA FORMA DA LEI.

PITIMBU-PB, 22 DE NOVEMBRO DE 2021.
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 

DA PRAÇA DO MERCADO.
Torna público, para ciência dos interessados, que o edital em epígrafe foi retificado, pertinente 

aos subitens 6.8.3.1.1. e 6.8.3.1.2 que passa a ter a mesma redação dos subitens 6.8.4.1. e 6.8.4.2. 
Os demais atos ficam inalterados, não modificando a formulação das propostas. Os interessados 
poderão obter o Edital RETIFICADO na íntegra através do Portal da Transparência do Município, 
no endereço eletrônico www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33841247. E-mail: 
licitacaopocinhos@gmail.com.

Pocinhos - PB, 24 de Novembro de 2021
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2021
O Pregoeiro Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00054/2021, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON-
SULTORIA EM MARKETING E MARKETING DIGITAL, BEM COMO SERVIÇOS DE DESENVOLVI-
MENTO/EDIÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB. 
Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no seguinte endereço - Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 

Queimadas - PB, 24 de novembro de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00013/2021 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei 

federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço 
em reunião que ocorrerá, no dia 08 de Dezembro de 2021 as 11:00, tendo como objetivo: Registro 
de Preços para Mobiliários, destinados à manutenção das secretarias municipais do município de 
Riachão do Bacamarte; reunião ocorrerá na sala da COPELI prédio sede da Prefeitura Municipal, 
sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro, Informações: 08:00 as 12:00 horas dias úteis, no 
endereço supracitado; Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 24 de Novembro de 2021.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00014/2021 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei 

federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em 
reunião que ocorrerá, no dia 06 de Dezembro de 2021 as 12:00, tendo como objetivo: Registro de 
Preços para Fornecimento de Equipamentos e Materiais permanentes, destinados à manutenção 
das secretarias municipais do município de Riachão do Bacamarte; reunião ocorrerá na sala da 
COPELI prédio sede da Prefeitura Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro, Informa-
ções: 08:00 as 12:00 horas dias úteis, no endereço supracitado; Telefone: (83) 33161070. E-mail: 
cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 24 de Novembro de 2021.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00015/2021 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei 

federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em 
reunião que ocorrerá, no dia 08 de Dezembro de 2021 as 14:00, tendo como objetivo: Registro de 
Preços para Fornecimento de Mobiliário Escolar, destinados à manutenção das secretarias muni-
cipais do município de Riachão do Bacamarte; reunião ocorrerá na sala da COPELI prédio sede 
da Prefeitura Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro, Informações: 08:00 as 12:00 
horas dias úteis, no endereço supracitado; Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@
gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 24 de Novembro de 2021.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços de pavi-
mentação de ruas na Zona Rural do município de Rio Tinto – PB, conforme Contrato de Repasse n.° 
1073608–40/2020 e convênio n° 906830/2020 – MDR; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FM SERVICOS LTDA - R$ 300.904,18.

Rio Tinto - PB, 24 de Novembro de 2021
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00003/2021. OBJETO: Contratação de empresa especia-
lizada em construção civil, para execução dos serviços de pavimentação de ruas na Zona Rural 
do município de Rio Tinto – PB, conforme Contrato de Repasse n.° 1073608–40/2020 e convênio 
n° 906830/2020 – MDR. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa 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: FM 
SERVICOS LTDA - CNPJ 24.658.568/0001-62. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Assis 
Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Rio Tinto - PB, 24 de Novembro de 2021
MAGNA CELI FERNANDES GERBASI

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada do ramo pertinente, para execução de serviços 

de reforma da UBS – Cajarana – localizado na Zona Rural do Município de Rio Tinto – PB. LICI-
TANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CARVACENA CONS-
TRUTORA E ENGENHARIA LTDA - Valor: R$ 73.673,29. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Assis 
Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 24 de Novembro de 2021
MÁRIO SÉRGIO DE LUCENA PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estar realizando licitação sob mo-
dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Registro de Preços para futura e eventual 
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de limpeza e higiene destinados 
à todas as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Santa Inês - PB, para o 
exercício de 2022. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:15 horas/min do dia 
09/12/2021. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas/min do dia 09/12/2021. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei 
Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.
com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura 
Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - 
Centro - Santa Inês – PB.

Santa Inês - PB, 24 de Novembro de 2021
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 24 de novembro de 2021.
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 061/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/
PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponentes vencedores:

- META COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
CNPJ: 29.903.019/0001-20 
Valor R$: 18.030,00
- M. G. COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 10.467.477/0001-35 
Valor R$: 328.800,00
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 057/2021
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que o Pregão Eletrônico 057/2021, cujo objeto 

é REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FOR-
NECIMENTO DE BANDA LARGA DE INTERNET, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, foi considerado 
fracassado. Será feito novo processo licitatório quando devidamente solicitado pelo órgão interes-
sado, nos termos do art. 21 da Lei 8.666/1993. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 24 de Novembro de 2021.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2021
REPUBLICAÇÃO

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 10 de Dezembro de 2021, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRÁFOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br /categoria/editais;  
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB, 24 de novembro de 2021.
Valquiria Silva de Araujo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 015/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do 
dia 14 de Dezembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço Global, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO COMPLEXO DE SÃO PEDRO NO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1767. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: 
https://licitacoes.santa  rita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 24 de novembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 021/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 
16 de Dezembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço Global, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE E PRAÇA, NOS LOTEAMENTOS SOL NASCENTE E PLANO DE VIDA, NO BAIRRO DE 
TIBIRI II, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1767. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.
com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/catego ria/editais; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 24 de novembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021
REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, MINI TRIO, PALCO, TABLADO, GERADO-
RES, DISCIPLINADORES, TENDAS, ARQUIBANCADAS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, torna 
público que a impugnação ao Edital, interposta pela empresa ALEXANDRE LAURENTINO DA 
SILVA EIRELI – EPP CNPJ 11.500.957/0001-13, foi acatada parcialmente. As impugnações ao 
instrumento convocatório interpostas pelas empresas ARTSOM PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E 
EVENTOS LTDA – ME, CNPJ 09.389.295/0001-04, JSL LOCAÇÕES E MONTAGENS EIRELI, CNPJ 
04.203.988/0001-47 e PRIDE EVENTOS PRODUÇÕES SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 30.956.229/0001-
65, foram consideradas intempestiva. Comunica também nova data para o certame licitatório em 
epígrafe: 10 de dezembro de 2021, às 08:00, na Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita – PB. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-
1767. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/ 
editais; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 24 de Novembro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do 
dia 28 de Dezembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço Global, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO 
SOL NASCENTE, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1767. E-mail: pmsrlicitapubli-
ca@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov. br/catego ria/editais; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 24 de novembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

A Prefeita Constitucional do Municipal de São Bentinho – PB, no uso de suas prerrogativas que 
lhe confere a lei, resolve REVOGAR o Pregão Presencial 020/2021 tendo como objeto a Prestação 
de serviços de horas máquina Retroescavadeira com operador, destinada ás atividades da Secre-
taria Municipal de Agricultura e Abastecimento do município de São Bentinho – PB, tendo como 
vencedora a empresa CAIO CESAR AZEVEDO LUDGEIO - ME, CNPJ: 21.969.026/0001-12, visto 
que a referida não apresentou regularidade para com a Fazenda Municipal, conforme determina o 
Art. 43, § 1º da LC 123/2006. A revogação tem amparo legal no Art. 43, § 2º da mesma lei, e demais 
dispositivos legais. O acesso ao processo está disponível aos interessados para conhecimento 
do inteiro teor da revogação. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
seguinte endereço - Rua Francisco Felinto dos Santos, 08 - Centro - São Bentinho - PB. E-mail: 
saobentinhopb.licitacoes@gmail.com.

.São Bentinho/PB, 23 de novembro de 2021.
Mônica dos Santos Ferreira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de material de 
expediente para atender a necessidade das secretarias do Munícipio de São Sebastião de 
Lagoa de Roça PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02030.04.122.1003.2005 
– 02040.04.122.1005.2007 – 02050.12.361.1006.2071 –02050.12.361.2002.2015 
– 02050.12.361.2002.2016 - 02070.15.122.1007.2034 –02080.20.122.1008.2038 
– 02090.08.122.1009.2042 – 02110.10.302.2019.2066 –02110.10.301.2007.2024 
– 02110.10.301.2007.2083 – 02110.10.302.2019.2067 –02120.08.243.2017.2043 – 
02120.08.243.2017.2068 – 02130.13.392.2006.2065 –VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça 
e: CT Nº 00091/2021 - 23.11.21 - ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 187.255,85; CT Nº 
00092/2021 - 23.11.21 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 
17.081,37; CT Nº 00093/2021 - 23.11.21 - MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS - R$ 14.813,38.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 019/2021-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no art. 
15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013, e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço em reunião que 
ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Sobrado, no dia 07 de Dezembro de 2021 as 14:00, tendo 
como objetivo: Aquisição de Projetos pedagógicos em atendimento as demandas educacionais do 
Município. A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Sobrado. 
Para maiores informações através do telefone: 83 – 3661-1018 e-mail: cplsobrado@gmail.com.

Sobrado - PB, 24 de Novembro de 2021.
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00089/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00089/2021, para o dia 09 

de Dezembro de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pernambuco, 
S/N - Centro - Solânea - PB. Motivo: alteração do edital. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaoso-
lanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 23 de Novembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00089/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00089/2021, para o dia 09 

de Dezembro de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pernambuco, 
S/N - Centro - Solânea - PB. Motivo: alteração do edital. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaoso-
lanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 23 de Novembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Ofic

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0102/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, procedimen-

to licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: Aquisição 
e implantação de sistema de monitoramento por câmeras, visando o fortalecimento da Guarda Civil 
Municipal, atendendo a proposta n° 002989/2019 e Convênio Plataforma + Brasil 894222/2019, 
no município de Sousa/PB, conforme especificações constantes no termo de referência e nas 
especificações técnicas. Abertura das propostas no dia 08 de Dezembro de 2021, às 09:00 horas, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e 
www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os 
preços no sistema, pois não iremos tolerar desistências após a homologação.

Sousa, 24 de Novembro de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

AVISO DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA

Pregão Presencial Nº 02/2021
A pregoeira, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, 

que fará realizar no dia 08 de dezembro de 2021, ás 14:30 horas, na sala de reuniões na CÂMARA 
MUNICIPAL DE SOUSA, Situada a Rua Nabor Meira, 17, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório 
na modalidade Pregão Presencial, objeto:aquisição de material eletroeletrônico, eletrodomésticos, 
informática para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Sousa, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital, os quais são partes integrantes do mesmo. 
O edital encontra-se disponível na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, 
em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo site do TCE - tramita.

Sousa-PB, 22 de novembro de 2021.
Adriana Cisleyde Alves Araujo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE REVOGAÇÃO

REVOGAÇÃO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00015/2021

REVOGA-SE: 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 Licita-
ção nº DP00015/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DAFONTE VEICULOS, TRATORES, 
PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 165.000,00.

Tacima - PB, 24 de Novembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE REVOGAÇÃO

REVOGAÇÃO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
REVOGA-SE: PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00015/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 

01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Agricultura, Pec, Meio Amb e Desen 
Economico. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 24/11/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2021
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 IN00008/2021, 
que objetiva: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR EDYR VAQUEIRO NA TRADICIONAL 
FESTA DE SANTOS REIS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: X4 MUSIC PROMOCOES LTDA - R$ 45.000,00.

Tacima - PB, 24 de Novembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00008/2021. OBJETO: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 
DO CANTOR EDYR VAQUEIRO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Educação e Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 24/11/2021.

Comarca de 1ª Vara Cível de Campina Grande – PB. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 
0815156-08.2017.8.15.0001. Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito do(a) 1ª Vara Cível de Campina Grande, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos 
virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que por este Cartório e Juízo tramita a ação acima 
mencionada, promovida por EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA em face de DIEGO SULPINO 
DA SILVA - CPF: 013.862.094-65, que através do presente Edital manda o MM. Juiz de Direito da 
Vara supra citar o(a) promovido(a) DIEGO SULPINO DA SILVA, atualmente em local incerto e não 
sabido, para, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO no prazo de 
15 (quinze) dias úteis. E para que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será afixado 
no local de costume e publicado no Diário da Justiça. 1ª Vara Cível de Campina Grande-PB, 8 de 
setembro de 2021. Eu, Iuri Lima Ramos Reinaldo, Técnico Judiciário desta vara, o digitei. RITAURA 
RODRIGUES SANTANA, Juiz(a) de Direito.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2021
PROCESSO Nº 24.000.006180.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA OFICINAS DE 
SERRALHERIA, destinado a SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
- SEAP, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 09/12/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@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 21-02264-7
João Pessoa, 24 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 162/2021
PROCESSO Nº 19.000.027347.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO À BAIXA 
TEMPERATURA, destinado ao HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO 
- HPMGER, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 09/12/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: 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 21-01887-6
João Pessoa, 24 de novembro de 2021.

Publicado no DOE/PB de 24/11/2021. Republicado por incorreção.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

INTIMAÇÃO 24/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas 

por meio da Portaria nº 829 de 04 de novembro de 2021, publicada no D.O.E de 05 de novembro 
de 2021, RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a) ex- gestora KÁTIA CIRLENE PEREIRA FREITAS CENA – mat. nº.170.014-
6, para comparecer perante esta Comissão no dia 30 de novembro de 2021, às 13:30h, com a 
finalidade de participar de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADA em sede 
de Processo Administrativo Disciplinar n° SEE-PRC-2021/14997, que tem por objetivo apurar a 
omissão na prestação de conta do programa PDDE/PB 2014, da EEEF Dr. ERNESTO DE SOUZA 
DINIZ, localizado em Diamante/PB.

Outrossim, esclarecemos que lhe é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente 
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, garantindo-lhe o direito à ampla defesa 
e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelo art. 144 da 
Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.

Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em 
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso 
XV, ambos da Lei Complementar 58/2003.

 Por fim, informamos que o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, 
em atenção ao Art. 149, § 1º, será encaminhado via e-mail para vistas. Caso a parte não possua 
endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada nesta CPI/SEECT de segunda a sexta-feira 
no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 18 de novembro de 2021.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

INTIMAÇÃO 25/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas 

por meio da Portaria nº 829 de 04 de novembro de 2021, publicada no D.O.E de 05 de novembro 
de 2021, RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a) ex- servidora MORGANA SARA ABILIO GALDINO – mat. nº.632.614-
5, para comparecer perante esta Comissão no dia 30 de novembro de 2021, às 13:30h, com a 
finalidade de participar de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADA em sede 
de Processo Administrativo Disciplinar n° SEE-PRC-2021/14997, que tem por objetivo apurar a 
omissão na prestação de conta do programa PDDE/PB 2014, da EEEF Dr. ERNESTO DE SOUZA 
DINIZ, localizado em Diamante/PB.

Outrossim, esclarecemos que lhe é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente 
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, garantindo-lhe o direito à ampla defesa 
e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelo art. 144 da 
Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.

Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em 
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso 
XV, ambos da Lei Complementar 58/2003.

 Por fim, informamos que o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, 
em atenção ao Art. 149, § 1º, será encaminhado via e-mail para vistas. Caso a parte não possua 
endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada nesta CPI/SEECT de segunda a sexta-feira 
no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 18 de novembro de 2021.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

INTIMAÇÃO 27/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas 

por meio da Portaria nº 829 de 04 de novembro de 2021, publicada no D.O.E de 05 de novembro 
de 2021, RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a) ex- gestora KÁTIA CIRLENE PEREIRA FREITAS CENA – mat. nº.170.014-
6, para comparecer perante esta Comissão no dia 30 de novembro de 2021, às 13:30h, com a 
finalidade de participar de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADA em sede 
de Processo Administrativo Disciplinar n° SEE-PRC-2021/14997, que tem por objetivo apurar a 
omissão na prestação de conta do programa PDDE/PB 2014, da EEEF Dr. ERNESTO DE SOUZA 
DINIZ, localizado em Diamante/PB.

Outrossim, esclarecemos que lhe é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente 
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, garantindo-lhe o direito à ampla defesa 
e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelo art. 144 da 
Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.

Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em 
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso 
XV, ambos da Lei Complementar 58/2003.

 Por fim, informamos que o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, 
em atenção ao Art. 149, § 1º, será encaminhado via e-mail para vistas. Caso a parte não possua 
endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada nesta CPI/SEECT de segunda a sexta-feira 
no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de novembro de 2021.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

INTIMAÇÃO 28/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas 

por meio da Portaria nº 829 de 04 de novembro de 2021, publicada no D.O.E de 05 de novembro 
de 2021, RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a) ex- servidora MORGANA SARA ABILIO GALDINO – mat. nº.632.614-
5, para comparecer perante esta Comissão no dia 30 de novembro de 2021, às 13:30h, com a 
finalidade de participar de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADA em sede 
de Processo Administrativo Disciplinar n° SEE-PRC-2021/14997, que tem por objetivo apurar a 
omissão na prestação de conta do programa PDDE/PB 2014, da EEEF Dr. ERNESTO DE SOUZA 
DINIZ, localizado em Diamante/PB.

Outrossim, esclarecemos que lhe é assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente 
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, garantindo-lhe o direito à ampla defesa 
e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, bem como pelo art. 144 da 
Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.

Cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acarretar em 
aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, inciso I, por incidência no Art. 107, inciso 
XV, ambos da Lei Complementar 58/2003.

 Por fim, informamos que o referido processo se encontra em formato digital e, portanto, 
em atenção ao Art. 149, § 1º, será encaminhado via e-mail para vistas. Caso a parte não possua 
endereço eletrônico, a consulta poderá ser realizada nesta CPI/SEECT de segunda a sexta-feira 
no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 23 de novembro de 2021.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº  054/2021

Recorrente:  INOVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA
O Pregoeiro do Ministério Público da Paraíba, torna público aos licitantes interessados, no uso 

de suas atribuições legais, que conheceu, deixando de conceder o efeito suspensivo requerido,  
e, no mérito, rejeitou  a impugnação interposta pela empresa INOVA EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS EM GERAL LTDA, CNPJ nº 12.907.259/0001-08. Mantido o edital e data do certame. 
Fica a empresa e demais interessados  cientes da decisão.

João Pessoa, 24/novembro/2021.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

CONCORRÊNCIA Nº 31/2021
Registro CGE Nº 21-01559-3

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS /
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA  Nº 31/2021 (Obras de Conservação Rotineira 
(Terraplenagem e Drenagem) na Malha Rodoviária Pavimentada do Estado da Paraíba sob jurisdição 
das Residências Rodoviárias de Itaporanga e Cajazeiras), o resultado do julgamento do recurso 
impetrado, na fase de habilitação, pela Empresa: CONE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 
EIRELI através do processo  DER-PRC-2021/01057 , que foi denegado pela Comissão Perma-
nente de Licitação e a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no Parecer 
Jurídico nº º 535/2021.

Em virtude disto, a Comissão ratifica sua decisão,  considerando as Empresas habilitadas: 
SUPERJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA  - EIRELI, PLANENG ENGENHARIA LTDA – ME, 
PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA e FRF ENGENHARIA LTDA e inabilitadas as empresas: CLPT 
CONSTRUTORA – EIRELI por não cumprir o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não 
apresentou atestado técnico operacional: de: a) Serviços de Conservação Rotineira em Terraple-
nagem e Drenagem e  10.4.subitem 10.4.1-c , não comprovou possuir em seu quadro permanente 
Engenheiro detentor de Atestado Técnico de: a) serviço de : Serviços de Conservação Rotineira 
em Terraplenagem e Drenagem; L & L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI por não cumprir o 
exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não apresentou atestado técnico operacional de 
: a)Serviços de Conservação Rotineira em Terraplenagem e Drenagem e  10.4.subitem 10.4.1-c , 
não comprovou possuir em seu quadro permanente Engenheiro detentor de Atestado Técnico de: 
a) serviço de : Serviços de Conservação Rotineira em Terraplenagem e Drenagem e também o 
item 10.4.subitem 10.4.1. f.f1)  não apresentou em sua relação,   a quantidade mínima solicitada de 
equipamentos e CONE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES – EIRELI por não cumprir o exigido no 
edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não apresentou atestado técnico operacional, de: a) Serviços 
de Conservação Rotineira em Terraplenagem e Drenagem.

   Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão  
marca a data de  26/11/2021  às 10:00 horas, para abertura das Propostas de Preços das empresas 
habilitadas

A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interes-
sados na sala desta comissão.

João Pessoa, 24 de novembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 35/2021    
Registro CGE Nº 21-02021-2

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 35/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
das Travessias Urbana nas cidades Assunção, Esperança, Olivedos, Ouro Velho, Salgadinho, 
Serra Redonda e Soledade, com aproxidamente 14,7 km ), que após análise detalhada nas 
documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera 
habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA GURGEL SOARES e CPLTCONSTRUTORA ERELI.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no pro-
tocolo do DER/PB 

João Pessoa, 24 de novembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo 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 04/2021
Registro CGE Nº 21-02265-6 02/12/2021 10:00 Aquisição de brita e pó de pedra 

Valor estimado: R$ 130.700,00

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 As reuniões das referidas 
.licitações poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 24 de novembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL
Ilmo°(a).Sr(a) Luana Araújo Medeiros
Endereço: AV JOAO MAURICIO, 1277,  Apto101 - Manaíra - João Pessoa-Paraíba CEP:58038-000.
REF.: LEILÃO-Débito em aberto junto ao Neo Residence-Obra ,referente à unidade
3301.
O NEO Residence, com sede na RORLANDO DI CAVALCANTI VILLAR, s/n, João Pessoa, 

PB, atualmente em construção pela MASSAI CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E PARTI-
CIPAÇÕES LTDA, comsede na Avenida Monteiro da França,1092, João Pessoa, PB, vem, à 
presença de V.S.ª, por sua Comissão de Representantes, informar e requerer o que se segue, pois 
constam em nossos registros inadimplência de parcelas de sua unidade o que motiva a presente 
NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL, para adimplência das seguintes prestações:

Vencimento Documento Tit/Parc. TC Id Sld.Corrigido Dias Acréscimo Total

15/06/2020 CT.3301 6766/63 AN 1 150.765,06 512 13.564,21 164.329,27

15/01/2021 CT.3301 6766/70 PM 1 410,86 298 47,37 458,23

15/02/2021 CT.3301 6766/71 PM 1 410,86 267 45,08 455,94

15/03/2021 CT.3301 6766/72 PM 1 410,86 239 43,00 453,86

15/04/2021 CT.3301 6766/73 PM 1 410,86 208 40,70 451,56

15/06/2021 CT.3301 6766/76 AN 1 255.747,50 147 24.180,84 279.928,34

15/09/2021 CT.3301 6766/79 PM 1 32.015,24 55 1.474,33 33.489,57

15/10/2021 CT.3301 6766/80 PM 1 32.015,24 25 981,45 32.996,69

TotalSaldoCorrigido472.186,48TotalAcréscimos40.376,98Total512.563,46

Em vista da inadimplência da(s) prestação(ões) do imóvel acima apontada(s), anotificante 
vem requerer a Vossa Senhoria o cumprimento e purgação da mora no prazo de 15(quinze)
dias, de acordo com o que estabelece o art. 63 da Lei 4.591/1964 e conformecomplementado na 
alínea “a” clausula 11.3 do CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO E 
DE PARTICIPAÇÃO EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO A SER EDIFICADO EM REGIME 
DE CONDOMÍNIO A “PREÇO DE CUSTO” E OUTRAS AVENÇAS, a contar da data da última 
publicação deste edital, acrescidono ato da liquidação de encargos financeiro inerentes e despesas 
de cobrança que incluemas de cartório, devendo a liquidação do débito ser realizada na sede 
da Construtora Administrativa do Condomínio, conforme endereço acima especificado. Findo o 
prazo, que se inicia com a data de entrega da presente NOTIFICAÇÃO, sem que tenha havido 
a liquidação do débito hora apontado, operar-se-á a rescisão de “pleno jure” do contrato firmado 
com Vossa Senhoria dando-se início ao processo de leilão, na forma § 1ºart. 63 da Lei 4.591/1964.

Atenciosamente,
João Pessoa/PB, 24 de Novembro de 2021.

NEOResidence
COMISSÃODEREPRESENTANTES

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DECAJAZEIRAS 
E REGIÃO - CNPJ: 09.319.062/0001-35 

REG. SINDICAL: 006.221.01851-1 
- ELEIÇÃO SUPLEMENTAR –EDITAL DE AVISO CANDIDATOS ELEITOS - 

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 2.º do Art. 532 da Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLTfaço saber que osCANDIDATOS ELEITOS no PLEITO ELEITORAL SUPLEMENTAR 
realizado por este sindicato no dia 23/11/2021, com Votação Virtual Remota, das 08h00 às 16h00 
para MANDATO COMPLEMENTAR de 23/11/2021 à 23/05/2023foram os seguintes:1 - DANIELLY 
LACERDA FERNANDES; 2 - JOSÉ ALMIR DE ANDRADE VIEIRA; 3 - JOÃO RISOLDO BORGES 
DE MORAIS FILHO; 4 - SEVERINO DANIEL DOS SANTOS NETO; 5 - RODOLPHO DE OLVEIRA 
CARVALHO; 6 - DAVI PINHEIRO RIBEIRO.Os Candidatos mencionados foram empossados de 
imediato conforme consta no Edital de Convocação.Cajazeiras(PB), 23 de novembro de 2021. 
Nelson Soares da Silva – Presidente SEEBCR.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CONCEIÇÃO 
E REGIÃO - CNPJ: 11.986.288/0001-31 –REGISTRO SINDICAL 006.221.27436-6 - ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente do Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos Bancários de Conceição e Região, no uso de suas atribuições e em atendi-
mento as normas Estatutárias, CONVOCA todos os associados quites e em condições de votar, 
da Base Territorial desta entidade classista, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a 
ser realizada neste dia 29/11/2021, de forma Itinerante em virtude das medidas de Isolamento 
Social, com início às 08h00, tendo como local a Sede desta entidade sindical, sito à Rua Manuel 
Belmiro, 12, Bairro Centro, CEP 58.970-000, Conceição (PB), e término as 18h00, para deliberar 
pela seguinte ordem do dia:LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO 
SECRETO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício/2.022, juntamente com o PARECER 
DO CONSELHO FISCAL.Este Edital foi republicado por motivo de correção do horário de término 
da Assembleia, omitido no Edital anterior. Conceição (PB), 24 de novembro de 2021.Francisco 
Cirilo de Oliveira – Presidente - CPF: 031.531.884-83.

CONSÓRCIO ÂNIMA ASPEC DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Constituição e Regulamento de Consórcio entre

Empregadores-Instituições do Mesmo Grupo Educacional
CERTIDÃO: Certifico que o presente documento foi protocolado sob nº 802872 Livro B 6481 

sob nº 802872 e folha 246 e arquivado neste Serviço Notarial e Registral Toscano de  Brito. João 
Pessoa/PB, 06 de outubro 2021. Vinicius Azevedo Toscano de Brito – Substituto.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Secre-
taria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para obra de IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JOSÉ TEÓFANES DA SILVA, BAIRRO JOÃO 
PAULO II, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.

GABRIELA MATOS FALCÃO TARGUETA,CPF 058.114.534-85  torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Ope-
ração de uma Unidade Residencial Unifamiliar, localizada na Avenida Litorânea, 120, lote 40-E, 
Condomínio Vilas de Ponta de Campina, Ponta de Campina, Cabedelo- Paraíba .

KMB COMERCIO VAREJISTADE ALIMENTOS LTDA- KI PREÇO ILHA DO BISPO,INSCRITO 
COM O CNPJ:31.963.257/0001-72, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM-SECRETARIA 
DE MEIO AMBIENTE DE JOÃO PESSOA , A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA COMERCIO 
VAREJISTA DE MERCADORIA EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALI-
MENTÍCIOS - SUPERMERCADO, SITUADO NA AVENIDA REDENÇÃO, Nº 359, ILHA DO 
BISPO-JOÃO PESSOA-PB.

O Sr. JOSÉ RODSON MACIEL JUNIOR, inscrito no CPF sob nº 057.032.894-24,torna público que 
requereuda SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de CondeaLICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI, 
para construção de uma Edificação Comercial (galpão), localizado na RuaProjetada, s/n, Quadra 
157, Lote 11/12, Loteamento Village Jacumã – Conde/PB. CEP 58322-000. (Conforme Resolução 
CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

ADELMO GUSTAVO PIRES MESTRE, CPF: 052.739.304-56 torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença: LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO (LI), para CONSTRUÇÃO UNIFAMILIAR , Situado à RUA VITORINO CARDO-
SO, CABEDELO – PB , CONDOMÍNIO PONTA DE CAMPINA VILLAS.  (Conforme Resolução 
CONAMA 006 de 24/01/1986)

LM CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJsob nº 39.960.354/0001-13, torna público que 
requereuda SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de Condea LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO, 
para construção de imóvel residencialunifamiliar, localizado na RuaProjetada, s/n, Quadra I-11, Lote 
08A, do Loteamento denominado Cidade Balneário Novo Mundo– Conde/PB. CEP 58.322-000.
(Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

LM CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 39.960.354/0001-13, torna público que re-
quereu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de Condea LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO, para 
construção de imóvel residencial unifamiliar, localizado na Rua Projetada, s/n, Quadra I-11, Lote 
08B, do Loteamento denominado Cidade Balneário Novo Mundo – Conde/PB. CEP 58.322-000.
(Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

LM CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 39.960.354/0001-13, torna público que re-
quereu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de Condea LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO, para 
construção de imóvel residencial unifamiliar, localizado na Rua Projetada, s/n, Quadra I-11, Lote 
08C, do Loteamento denominado Cidade Balneário Novo Mundo – Conde/PB. CEP 58.322-000.
(Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

SOLLAR ENGENHARIA LTDA. – CNPJ: Nº 38.318.578/0001-63. Torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação para um Residencial Multifami-
liar – com 40 (quarenta) unidades denominado de Residencial Madri, situado a Rua Jornalista 
Antônio Barreto Neto, s/n – Planalto da Boa Esperança - João Pessoa/PB.

A MAIA & LAMENHA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA,CNPJ nº 36.570.627/0001-
25, torna público que requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura 
de Cabedelo/PB – a LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃOpara a RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR 
construída nolote 158, da quadra ‘F’, do Condomínio Residencial Bosque de Intermares, no bairro 
Amazônia Park, em Cabedelo (PB).

A JRA CONSTRUTORA LTDA TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE MUNICIPAL, A LICENÇA PRÉVIA, PARA UMA CONSTRUÇAO MULTIFAMILIAR 
SITUADA A RUA OLDENA CARNEIRO PEREIRA DE MELO SNº – JARDIM OCEANIA- JOAO 
PESSOA – PARAIBA.

A Drogaria Drogavista LTDA (REDEPHARMA) CNPJ: 00.958.548/0016-25, torna público que 
requereu na SEMAM- Secretaria Do Meio Ambiente,aRenovação da Licença de Operação para ati-
vidade de Drogaria, situada na Rua Marcionila da Conceição,1322, cabo Branco, João Pessoa- PB

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 25 de novembro de 2021         28
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