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Agenda de João Azevêdo incluiu passagens por Cachoeira dos Guedes, Guarabira e Puxinanã, onde entregou sistema de abastecimento de água. Páginas 4 e 13

Governo do Estado inaugura obras no Brejo
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Alena Hellen 
Conheça a atleta indígena 

paraibana que foi 
destaque no salto 
em distância nas 

Paralimpíadas Escolares 
deste ano. Página 21

Economia
Foto: Divulgação

ApexBrasil Em parceria com a Fapesq, agência monta núcleo na PB 
para dar suporte a empresas dispostas a exportar bens e serviços. Página 18

Seis mil paraibanos podem
ter HIV/Aids e não sabem

Estatuto da Pessoa com Câncer 
garante acesso a tratamentos

Incidência da Covid nas escolas 
da PB é baixa, aponta pesquisa

Projeto prevê salário integral 
para reformados da segurança

Dezembro Vermelho: campanha realizará, amanhã, 
testagem na população em João Pessoa. Página 6

Em vigor desde o último dia 19, lei prevê assistência 
médica, psicológica e de fármacos. Página 20

Nova etapa do Programa Continuar Cuidando Educação 
realizou testes em turmas do Fundamental menor.  Página 25

Texto já foi assinado pelo governador João Azevêdo e 
será encaminhado à Assembleia Legislativa. Página 3

Colunas
’Get Back’ é fantástico em muitas vertentes. 

Cinquenta anos depois do fim da banda, os fãs, 
finalmente, conseguem ter uma noção precisa de 

como eram os Beatles ‘na vida real’.  Página 10
André Cananéa

Foto: Roberto Guedes

Últimas

Contra Covid João Pessoa começa a vacinar com 
terceira dose pessoas a partir de 30 anos. Página 4
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Se não tem com o que gastar, não invente motivo 
para isso. Então muita calma nessa hora e aproveite 
o recebimento do seu 13º salário, administrando-o 

de forma inteligente.  Página 17
Flávio Uchôa

Em CG, programação marca os 
58 anos do Teatro Municipal
Evento, gratuito, contará com espetáculo de dança 
e shows musicais a partir das 20h. Página 12

Variante Ômicron faz 
João Pessoa desistir 
de festa no Ano Novo
Prefeitura, contudo, mantém o ‘Natal dos Sentimentos’; para Organização Mundial da 
Saúde, nova cepa do coronavírus representa risco global “muito alto”. Páginas 5 e 16

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

460.515

22.083.034

261.075.046

9.528

614.428

5.195.138
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

5.740.398

308.096.765

7.943.396.224
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Cultura
Esportes

Diversidade

‘Imagens 
Literárias’ 

Antologia paraibana reúne 
textos de autores de língua portuguesa. Página 9
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É cada vez mais pacífica a convicção entre epidemiologistas e 
autoridades de saúde de que a realização de eventos como Réveillon 
e Carnaval seria uma temeridade, sobretudo em face do surgimento 
da nova variante do coronavírus – ômicr0n -, no continente 
africano, que já chegou à Europa. A propósito disso, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) emitiu nota técnica segundo a qual a nova 
variante representa um risco muito elevado para o planeta.  

Há quem critique a recomendação feita, na semana passada, 
pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que se 
opõe à realização do Réveillon e do Carnaval 2022. Essa oposição, 
não raro, vem de indivíduos que, direta ou indiretamente, estão 
vinculados ao segmento econômico.

As críticas, contudo, têm por base uma falsa premissa: se os 
casos de Covid-19 e os óbitos diminuíram é porque a população 
está imune à doença e, portanto, aglomerações não seriam um 
problema. O argumento, porém, não se sustenta. A adoção de 
um conjunto de medidas sanitárias e de ações preventivas, de 
fato, possibilitaram uma redução dos casos no país, mas isso não 
significa que as pessoas não possam ser novamente contaminadas 
e que não exista o risco do recrudescimento da doença, caso 
ocorra uma flexibilização quanto à realização de eventos de 
grande apelo popular.

É fato que em ambientes abertos há menos risco de 
transmissão da doença. Contudo, pelas características de 
eventos como Réveillon e Carnaval, que geram aglomerações 
e que, portanto, eliminam o distanciamento social, o risco de 
transmissão da doença é potencializado.  E sendo eventos dos 
quais participam milhares de pessoas, sem que se saiba quem 
está imunizado ou não, o controle das autoridades sanitárias 
para evitar a propagação do vírus seria praticamente impossível. 
Decisões precisam estar conectadas com a projeção da situação 
epidemiológica.

Logicamente, o Brasil vivencia um momento favorável no que 
tange à redução da circulação viral e também à ocupação de leitos, 
certamente devido ao avanço na cobertura vacinal. Contudo, as 
palavras prudência e cautela precisam se tornar termos essenciais 
no dicionário de gestores e autoridades de saúde. É melhor 
prevenir do que remediar, como diz o ditado popular. 

É melhor prevenir  A fada encantada
Ela parecia um personagem de Walt 

Disney, daqueles que distribuem vida e 
alegria para crianças e adultos. Sua vida 
não se limitava a si mesma: o seu princi-
pal foco era alimentar os outros, nutrir os 
seus semelhantes de amor e esperança.  
Dona Creusa Pires era   uma mulher po-
derosa, rica, que morava num castelo 
encantando na Avenida Epitácio Pessoa 
onde se hospedavam as personalidades  
mais influentes do País. Fiquei surpreso 
ao conhecê-la: ao invés  de uma rainha, 
encontrei uma pessoa  simples, despo-
jada, que nem de longe parecia a dona 
do império que construíra 
ao lado do seu marido, dr. 
Adrião, um homem igual-
mente simples com a edu-
cação de um lorde inglês. 
No Gran Pires, o Lojão da La-
goa, a primeira grande loja 
de departamentos da cidade, 
dona Creusa agia como se 
estivesse numa mercearia, 
a receber os seus fregueses 
com carinho e intimidade. 
Em época em que o avanço 
tecnológico e a automação 
já se faziam sentir no mun-
do dos negócios, ela ainda 
adotava o seu ‘caderninho’ 
para anotar os fiados. Não 
tinha clientes: apenas ami-
gos fraternos e queridos. 
Naquele tempo, durante os anos 70, quan-
do podia frequentar os mais sofisticados 
salões de festa em qualquer lugar do mun-
do, dona Creusa e dr. Adrião  passavam  os 
finais de semana na sede da Amem – As-
sociação Metropolitana de Erradicação 
da Mendicância, instituição de abrigo aos 
idosos carentes, da qual era beneméri-
ta e protegia como uma fada madrinha. 
Foi quando o império ruiu e veio a débâcle 
financeira da família, que não teve como re-
sistir às mudanças na economia;  à pressão 
da alta do dólar e  à ação dos grandes maga-
zines que começavam a manifestar interes-

se em se estabelecer na capital paraibana. 
Como toda a cidade, acompanhei o infor-
túnio que atingiu toda a família. Alguns 
‘amigos’ se afastaram; outros se aproxi-
maram; mas ninguém ficou indiferente 
ao momento difícil que atravessavam os  
maiores empreendedores daquele tempo. 
Mas nem mesmo esse desastre financei-
ro, que seria capaz de desestabilizar a 
grande maioria das pessoas, alterou a 
personalidade nem o estilo de vida de 
dona Creusa que, mesmo nos tempos de 
fartura, admitia que nunca tivera  mais 
do que dois pares de sapatos: um para sair 

e outro para ficar em casa. 
Como sobrevivente de um 
tsunami, ela reapareceu, 
pouco tempo depois, por trás 
do balcão, entre artigos de 
ponta de estoque, numa loja 
instalada no fundo de uma 
garagem que montou com o 
que ainda havia restado do 
vendaval que lhe varreu tudo 
o que tinha, menos o seu es-
pírito inquieto e realizador. 
Foi  em dona Creusa que pen-
sei  ao ler um comentário do 
mestre  W. J. Solha,  aludindo 
ao caráter e  inigualável per-
sonalidade da mãe  do meu 
querido  amigo Marcos Pi-
res, que  herdou algumas de  
suas melhores qualidades: 

- “Se és capaz de arriscar numa úni-
ca parada,/ tudo quanto ganhaste em 
toda a tua vida./ E perder e, ao per-
der, sem nunca dizer nada,/ resig-
nado, tornar ao ponto de partida. 
... és um homem, meu filho.” Lembrei-
me disso quando revi,  na pequena loja 
Bagunça, de miudezas, a mesmíssima, a 
mes-mís-si-ma dona Creusa Pires,  dos 
áureos tempos da imensa Gran Pires, ali, 
ao lado, que dominava a Lagoa, no centro 
da cidade. Quem não se emocionaria ao se 
deparar com tal semelhante? (W.J. Solha) 
Pois é. Eu me emocionei.

O pai do rio
O olhar senhor, verde-pasto, cum-

pria seu múnus de apascentar o gado. 
Um de cada vez, os bezerros iam entran-
do para o ritual da ordenha. À primeira 
cabeçada no ubre generoso e cioso, se-
guia-se o  mungir da teta farta, o gêiser 
quente e branco do leite 
escumando e chiando na 
cuia.

O mugido confundia-
se ao vagido das nascen-
tes do rio. Da cerca, donde 
o olhar vigiava, o homem 
senhor e comum aos bi-
chos vertia também a se-
mente do rio. O mugido 
almiscarado de estrume 
e leite fazia contraponto 
à matina dos chocalhos. O 
dobre e o cantochão anun-
ciavam o nascer do rio, an-
tecipado ao sol. Sons que 
o rio repetia, andante, nas 
gargantas de pedra, e, largo, nos baixios.

Ao contrário do Nilo, que nasce das 
lágrimas lunadas de Osíris, o Piancó tem 
fonte viril — desde o gesto do homem  
vertendo na cerca do curral. Quando o 
rio ecoa o trovão de dezembro nas cheias 
de janeiro, o mundo dos Entre montes di-
vide-se em dois, fendido pelas margens 
súbitas e traiçoeiras de remansos. E as 
cabaças que abertas em cuia recebiam o 
leite do rio nos currais maternos, servi-
rão, inteiras, como bóias para a travessia 
do nadador até o outro lado do mundo, 
no outro lábio do rio cantador. 

O Piancó, feito seus homens, não 
canta bravatas: a barcarola resmungada 
na cheia adverte, de vera, o perigo de sua 
travessia. Quando o rio ruge, nadador 
nenhum tenta vadiá-lo sem o arrimo 
das cabaças. Nem mesmo o homem que 
verteu na cerca a paternidade do rio 

ousava expor-se às aspas do Piancó sem 
a armadura das cabaças. O rio impõe o 
segredo de coisa sagrada e assim é co-
mentado e venerado no copiar sábio de 
benzeduras.

No copiar dormem as pedras mais 
exatas do rio, as pedras que 
medem o peso da flor do al-
godão. São as pedras antigas 
e mágicas que medem o tra-
balho das mãos catadeiras 
da flor, mungideiras do leite 
dos algodoais. E o homem pe-
sava as flores com seus olhos 
de pasto e com as pedras do 
rio. Peso justo como peso 
de flor. As pedras guarda-
vam em seu peso mistérios 
milenares que os avoengos 
do homem capturaram aos 
primeiros senhores do rio, os 
próprios piancós, guerreiros 
medonhos como as gargan-

tas abertas das pedras.
Tomaram os mistérios das pedras 

aos xamãs do rio, os pajés paramentados 
com a tinta mágica do jenipapo bravo. 
Sabia rezas fortes que fechavam o corpo 
e curavam a rês tresmalhada benzendo-
lhe o rastro. O pai do rio sabia de coisas. 
No estio, olhava os bichos do mato e 
dizia se ia chover, se o Piancó ia fazer 
água. Para ele era fácil, pois o rio nascia 
nele. O Piancó nascia dele, de seu alívio 
na cerca do curral, quando os bezerros 
e o dia acordavam.

Depois, o espírito do rio levou-o 
por entre as serras que ele cavalgara 
encourado. Levou-o para campear longe, 
e o verde-pasto de seu olhar confundiu-
se com as grandes águas onde morre 
o Piancó — no grande úbere oceânico, 
onde os mugidos  apojam  definitiva-
mente...

 No Gran Pires, o 
Lojão da Lagoa, a 

primeira grande loja 
de departamentos da 
cidade, dona Creusa 

agia como se estivesse 
numa mercearia, a 

receber os seus 
fregueses com carinho 

e intimidade   

 Ao contrário do 
Nilo, que nasce das 
lágrimas lunadas de 
Osíris, o Piancó tem 

fonte viril — desde o 
gesto do homem  

vertendo na cerca do 
curral   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sintoniopinto@gmail.com | Colaborador

Recuperando a iluminação pública

Fotolegenda
Foto: Ortilo Antônio
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Governador encaminhará à Assembleia projeto para atender membros das forças de segurança que foram para a reserva entre 2011 e 2018 

O governador da Pa-
raíba, João Azevêdo (Ci-
dadania), assinou e vai 
encaminhar  à Assembleia 
Legislativa da Paraíba 
(ALPB) um projeto de lei 
que determina a integrali-
dade do salário para os in-
tegrantes das forças de se-
gurança que foram para a 
reserva entre 2011 e 2018 
por incapacidade definitiva 
ou parcial causada por aci-

dentes sofridos no traba-
lho. O anúncio foi realizado 
ontem, durante o Programa 
“Conversa com o Governa-
dor”, que foi veiculado do 
município de Guarabira, 
através da Rádio Cultura, 
em nível regional. 

João Azevêdo ressal-
tou que irá pedir agilidade 
da Assembleia para que o 
projeto seja aprovado. “Eu 
espero que seja aprovado o 
projeto de lei. Contaremos 
com o apoio dos deputa-
dos. Fazemos esse apelo ao 

deputado Raniery Paulino, 
para que ele possa condu-
zir na Assembleia a agilida-
de necessária para a apro-
vação desse projeto”, disse 
ainda durante o programa. 

Em 2018, a medida 
provisória 271 garantiu 
o direito aos agentes das 
forças de segurança do es-
tado, da manutenção dos 
seus salários de forma in-
tegral em caso de invalidez, 
acidente ou morte durante 
o trabalho. No entanto, os 
profissionais que antece-

deram a medida não ha-
viam sido beneficiados. 

De acordo com o gover-
nador, o PL é uma forma de 
corrigir uma injustiça come-
tida com esses profissionais. 
“O PL corrige uma falha, 
uma injustiça com os mem-
bros da nossa força de segu-
rança. Do período de 2011 a 
2018 temos um conjunto de 
profissionais que não foram 
beneficiados com essa lei, e 
claro, se transformou numa 
injustiça e apelo de muitos 
profissionais”, disse. 

Além disso, João Aze-
vêdo fez uma avaliação 
de todas as ações realiza-
das pelo governo durante 
o mês de novembro e co-
mentou sobre as inúme-
ras ações. “Num momento 
como esse, de tantas di-
ficuldades, o Estado ter 
condições de fazer inves-
timentos importantes, res-
gatar e corrigir injustiças 
do passado e ao mesmo 
tempo poder chamar no-
vos profissionais, é motivo 
de alegria”, comentou.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

PL garante integralidade salarial 
aos reformados da segurança

O prefeito Cícero Lucena (PP) 
alimentava o desejo de reali-
zar os festejos de Réveillon em 
João Pessoa, mas recuou. Foi 
convencido pela sua equipe 
técnica – o secretário de Saú-
de, Fábio Rocha, já havia se 
posicionado contrário à rea-
lização – e também pela Se-
cretaria estadual de Saúde de 
que seria uma temeridade. 
Prevaleceu o bom senso.  

O bOm sensO prevaleceu 
O que foi anúncio formalizado, 
meses atrás – registrado aqui na 
coluna –, se concretizou. A de-
putada federal Edna Henrique 
(PSDB) apoiará a pré-candidatu-
ra de Hugo Motta (Republicanos) 
e não será candidata à reeleição. 
Em contrapartida, Hugo apoia-
rá a pré-candidatura de Michel 
Henrique a deputado estadual. 
O acordo foi oficialmente selado 
em uma reunião, em Monteiro.  

Já o secretário de Saúde da Paraí-
ba, Geraldo Medeiros, admite que 
deverá haver alguma flexibilização 
no novo decreto de medidas res-
tritivas por causa da pandemia, a 
ser publicado amanhã: “A partir 
de quarta-feira, teremos um novo 
decreto estadual. Iremos analisar 
quais as flexibilizações que podem 
ocorrer nesse momento”. 

um nOvO decretO  

“É difícil fazer O cOntrOle de atividades  
em grandes eventOs”, alerta beltrammi   

acOrdO OficializadO

A declaração do secretário Executivo de Gestão da Rede de Unidades de Saúde da Paraíba, 
Daniel Beltrammi (foto), provoca uma reflexão neste momento em que se debate a possibi-
lidade de realizar eventos que gerem grandes aglomerações, como os festejos de Réveillon 
e de Carnaval. Para ele, as reuniões familiares de fim de ano até são admissíveis, desde 
que as pessoas envolvidas estejam vacinadas e que se adote certas medidas para reduzir 
o risco de contaminação. “Com a atual situação de vacina, é muito possível que a gente 
possa estar reunido com as famílias nesse final de ano, se a gente deixar janelas aber-
tas, se tiver um quintal ou uma varanda, e se tiver todo mundo vacinado”, argumentou, 

em entrevista à Arapuan. No caso de grandes eventos públicos, mesmo ar livre, ele opina 
que eles trazem riscos para a população, sobretudo devido ao surgimento de uma nova 

variante do vírus, o ômicron. “Todos os gestores estavam analisando e tomando de-
cisões de como seria o final do ano. Só que agora, infelizmente, temos outra 

variante do novo coronavírus. O mundo mudou da semana passada para 
essa. A pandemia é isso. Precisamos estar preparados para enfrentar a 
nova variante”. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Daniel Beltrammi fez menção a um detalhe 
que adiciona uma preocupação a mais para as 
autoridades de saúde, aqui e alhures: “Todos 
eventos grandes que foram tentados fracassa-
ram nas medidas de controle. É impossível con-
trolar um volume enorme de pessoas”. O pro-
blema está no fato de que, mesmo vacinadas, 
as pessoas podem ser transmissoras.  

grandes eventOs: “medidas  
de cOntrOle fracassaram” 

OpçãO pOr OutrO nOme 

“nãO fui cOnvidada” 

E o deputado federal Ruy Carneiro (PSDB), 
após dizer que o seu grupo ainda espera uma 
decisão oficial de Romero quanto à sua pré-
candidatura a governador – “Ele não se pro-
nunciou publicamente. A primeira fala não é 
nossa, é dele –, afirmou que caso Romero de-
sista, “nosso nome é o de Pedro Cunha Lima, 
pela sua história, pelo seu preparo”.   

E por falar no ninho tucano na Paraíba, a deputada 
federal Edna Henrique disse que não tem uma opinião 
formada sobre a situação da legenda no que diz res-
peito aos rumos que serão tomados em 2022. “Nem 
Pedro nem Cássio falaram comigo ainda”, disse, numa 
emissora de rádio, “não fui convidada para nenhuma 
reunião do PSDB. Muitas águas vão rolar até lá”. 
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O pagamento dos 
salários do mês de no-
vembro dos servidores 
estaduais - aposentados, 
pensionistas e reforma-
dos - teve início ontem. 
Hoje, recebem os servido-
res da ativa - administra-
ção direta e indireta.

Essa é a primeira 
parte do calendário de 
pagamento de fim de ano 
anunciado pelo governa-
dor João Azevêdo no últi-
mo dia 22, que vai injetar 
na economia paraibana 
R$ 1,4 bilhão nos próxi-
mos 26 dias, fortalecendo 
setores como serviços e 
comércio em pleno perío-
do natalino. Além da folha 
de novembro, serão pagos 
neste intervalo a segunda 
parcela do 13° salário, o 
Abono Natalino para be-
neficiários do Auxílio Bra-
sil, e a premiação de Mes-
tres da Educação e Escola 
de Valor, com 14° e 15° 
salários dos professores.

No dia 10 de dezem-
bro será paga a segunda 
parcela do 13° salário. A 
programação do calen-
dário de pagamento con-
templa ainda o 14° e 15° 
salários dos professores 

da Rede Estadual de En-
sino, dentro da iniciativa 
do Governo do Estado de 
premiar e estimular expe-
riências administrativas e 
práticas pedagógicas exi-
tosas nos estabelecimen-
tos de ensino - Mestres da 
Educação e Escola de Va-
lor,  respectivamente.

“Através da injeção 
desses recursos na econo-
mia, poderemos fortale-
cer o comércio e serviços 
do nosso Estado nessa vi-
rada de ano, assegurando 
ainda tranquilidade aos 
servidores. Esse tem sido 
um esforço muito grande 
do governo para manter 
o pagamento de fornece-
dores e funcionários em 
dia, mantendo o nosso 
compromisso de efetuar 
o pagamento dentro do 
mês trabalhado, mesmo 
com o enfrentamento da 
pandemia. Além do cui-
dado com a saúde, com 
a ampliação de leitos de 
UTI e de enfermaria, das 
ações sociais, estamos 
respeitando o servidor 
público, o que nos dá uma 
satisfação muito grande”, 
ressaltou o governador 
João Azevêdo.

Servidor do Estado recebe salário de novembro

 CaLEndário dE PagamEntoS :

n 29/11 – pagamento dos salários de novembro dos servidores aposentados, pensionistas e reformados
n 30/11 – pagamento dos salários de novembro dos servidores da ativa das administrações direta e indireta
n 10/12 – pagamento da segunda parcela do 13º salário do funcionalismo público estadual
n 10/12 a 23/12 – pagamento do abono natalino
n 16/12 - 14º e 15º salários dos prêmios Mestres da Educação e Escola de Valor
n 23/12 – pagamento dos salários de dezembro dos servidores aposentados, pensionistas e reformados
n 24/12 – pagamento dos salários de dezembro dos servidores da ativa das administrações direta e indireta

A primeira parte do calendário de 
pagamento de fim de ano do Estado 
vai injetar na economia paraibana 
R$ 1,4 bilhão nos próximos 26 dias

Foto: Agência Brasil

Em 2018, a medida 
provisória 271 garantiu 
o direito aos agentes das 
forças de segurança do 
estado a manutenção 
dos seus salários de 

forma integral em caso 
de invalidez, acidente ou 
morte durante o trabalho
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João Azevêdo entrega mercado público, sistema de abastecimento d’água e autoriza obras de pavimentação
O governador João Azevê-

do esteve, ontem, em Puxinanã, 
onde entregou as obras de re-
construção do mercado público e 
do sistema de água no município, 
retirando a cidade do colapso 
de abastecimento. Na ocasião, 
ele também assinou a ordem de 
serviço para implantação e pavi-
mentação das rodovias PB-099 e 
PB-113 que também contempla-
rão o município de Lagoa Seca e 
o distrito de Jenipapo.  

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressaltou a 
satisfação de assegurar inves-
timentos para o município. “É 
uma alegria fechar um dia de 
trabalho com a entrega e anúncio 
de novas obras, levando benefí-
cios e honrando compromissos 
com a população, com a entre-
ga do mercado; autorização da 
travessia urbana que deixará a 
cidade mais bonita, asfaltada e si-
nalizada; a nova estrada que será 
primordial para os comerciantes 
por conta do fluxo de pessoas; 
e a adutora que acabou com o 
problema da água após oito anos, 
atestando que essa é uma gestão 
que tem compromisso com o 
povo”, frisou. 

O prefeito de Puxinanã, 
Felipe Coutinho, agradeceu ao 
governador João Azevêdo pelas 
obras estruturantes que desen-
volvem a cidade. “Hoje é um dia 
memorável para a nossa cidade 
porque os nossos comerciantes 
ganharam um lugar mais estru-
turado e melhor para trabalhar 
e vender mais. A água tratada é 
uma grande riqueza que nós te-
mos, melhorando a qualidade de 
vida do nosso povo. Nós também 
agradecemos pelo programa Tá 
na Mesa que ajuda muita gente 
na nossa cidade e pelos kits da 

educação que chegam para os 
nossos alunos para que todos 
tenham acesso às políticas pú-
blicas”, disse. 

“É uma alegria  estar em 
Puxinanã e acompanhar a rea-
lização de um sonho da popula-
ção com a entrega do mercado 
e do sistema de água. Isso não é 
só obra, mas é a autoestima do 
povo, preparando o município 
a olhar para o futuro com muita 
esperança. O governo tem sido 
realizador, levando travessia 
urbana, creche, mesmo com o 
desafio da pandemia, em que 
a prioridade foi salvar vidas, 
mas as ações de infraestrutura 
continuaram, permitindo que 
o desenvolvimento das cidades 
pudessem acontecer”, pontuou 
o deputado federal Efraim Filho.  

O presidente da Assembleia 
Legislativa, Adriano Galdino, 
enalteceu as ações do governo 
em Puxinanã. “Apenas hoje, o 
governo traz R$ 15 milhões de 
investimentos para o municí-
pio, gerando emprego, renda 
e qualidade de vida. A obra de 
implantação e pavimentação 
de Puxinanã a Jenipapo ligará a 
cidade a Campina Grande, me-
lhorando a mobilidade urbana, 
reduzindo distâncias, mostran-
do que as ações do governo tem 
feito uma Paraíba melhor e mais 
justa”, sustentou.  

A reconstrução do mercado 
público de Puxinanã recebeu in-
vestimentos do tesouro estadual 
na ordem de R$  1,4 milhão. Os 
serviços abrangeram 74 boxes 
com bancada em granilite, reser-
vatório inferior e banheiros mas-
culinos, femininos e para pessoas 
com necessidades especiais. 

Itamar Araújo que comer-
cializa no mercado de Puxinanã 

há 15 anos comemorou a obra. 
“O local mudou muito, ficou bem 
melhor, está uma maravilha, os 
clientes terão mais conforto , po-
derão transitar em um ambiente 
limpo e já estou ansioso para vol-
tar a trabalhar no meu box”, falou. 

O sistema de abastecimento 
de água, que recebeu recursos 
de R$ 1,7 milhão, consistiu na 
implantação de 5 Km de adutora, 
recuperação de toda a rede de 
abastecimento e dos reserva-
tórios elevado e apoiado; e exe-
cução de 1,8 Km de extensão de 
rede de abastecimento de água. 

“Além dessas ações, fizemos 
a reforma da Cagepa para melhor 
atender a população e implanta-
mos mais de três mil metros de 
rede, contemplando mais de 600 
famílias que não tinham exten-
são de rede, deixando a cidade 
totalmente coberta com abaste-
cimento de água, o que coloca a 
nossa empresa como um instru-
mento de desenvolvimento do 
Estado, trazendo segurança hí-
drica”, destacou o presidente da 
Companhia de Água e Esgotos da 
Paraíba, Marcus Vinícius Neves.  

Já nas obras de implantação 
e pavimentação das rodovias 
PB-099 e PB-113 serão investi-
dos mais de R$ 9,6 milhões de 
recursos próprios do Estado, 
contemplando uma extensão de 
14,8 Km e beneficiando direta-
mente cerca de 42 mil pessoas. 
Os serviços têm o objetivo de 
reduzir o tempo de viagem e os 
custos de transportes; elevar a 
qualidade de vida da população; 
e desenvolver a Região Metropo-
litana de Campina Grande.  

Os deputados estaduais 
Manoel Ludgério e Chió, verea-
dores e auxiliares do Governo 
do Estado estiveram presentes.

População de Puxinanã e cidades 
vizinhas recebem ações do Estado

Comunidade Dubai

Infecção generalizada

Supremo concede liminar que 
suspende desocupação no local

Funcionária da EPC morre 
após ser picada por aranha

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) concedeu, atra-
vés do Ministro Alexandre de 
Moraes, uma liminar que sus-
pende a desocupação da área 
conhecida como Dubai, em 
João Pessoa. A medida, que foi 
autorizada por força judicial 
acatando pedido do município 
e executada pela Polícia Militar 
e Ministério Público, desalojou 
mais de 400 famílias desde a 
madrugada da última terça-fei-
ra. A decisão do STF, no entanto, 
é uma liminar e cabe recursos.

O pedido, protocolado na 
última quinta-feira, foi pleitea-
do pelo Conselho Estadual de 
Direitos Humanos da Paraíba 
(CEDH/PB), através de uma 
Reclamação Constitucional. 
Na liminar deferida, o Ministro 
Alexandre de Morais deter-
mina que a medida seja sus-

pensa de forma imediata e, 
ainda, que o Estado da Paraíba 
e a Prefeitura de João Pessoa 
prestem informações sobre 
a capacidade de assentar as 
famílias desalojadas.

Desde a última terça-
feira, as famílias desalojadas 
foram distribuídas entre o 
ginásio do Centro Profissio-
nalizante Deputado Antônio 
Cabral (CPDAC), no Valentina, 
além da escola  João Gadelha e o 
ginásio Hermes Taurino, ambos 
em Mangabeira. As famílias re-
clamam do abandono e das con-
dições em que estão vivendo.

A decisão de Alexandre 
de Morais deverá ser publi-
cada na íntegra nos próximos 
dias, indicando os próximos 
passos do caso. Até o momen-
to, a suspensão foi deferida 
através da atualização do pro-
cesso. Para o CEDH-PB, a deci-
são pela desocupação é do Juiz 
Antônio Carneiro, da 4ª Vara 

da Fazenda Pública de João 
Pessoa fere a Lei 14.216/2021, 
que suspende, até 31 de de-
zembro, medidas judiciais, ex-
trajudiciais ou administrativas 
que resulte em desocupação 
ou remoção forçada coletiva 
em imóvel público ou priva-
do, exclusivamente urbano, e 
ações de despejo em virtude 
da pandemia da Covid-19. 
Além da recomendação nº10 
do Conselho Nacional dos 
Direitos Humanos (CNDH), 
nº 90 do Conselho Nacional 
de Justiça e a Corregedoria do 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB), que levam em conside-
ração medidas preventivas em 
situações de conflitos fundiá-
rios coletivos rurais e urbanos, 
além de cautela dos órgãos do 
Poder Judiciário na solução de 
conflitos sobre a desocupação 
coletiva de imóveis urbanos e 
rurais durante o período da 
pandemia do Covid-19.

Faleceu ontem a servi-
dora Maria Aparecida “Cida”  
de Souza, de 63 anos. Avó de 
três netos, mãe de dois filhos, 
amiga e colega de trabalho 
de tantos, ela era natural de 
Sapé, devota de Nossa Se-
nhora e trabalhava no Jornal 
A União desde 1984, sendo 
uma das funcionárias mais 
antigas. Dedicada, solidária, 
companheira e alto-astral são 
algumas das qualidades pelas 
quais Cida é e sempre será 
lembrada pelas pessoas que 
conviveram com ela dentro 
e fora dos muros do jornal. 
Hospitalizada desde o dia 10, 
foi vítima de uma picada de 
aranha, precisou de intubação 
durante a internação e teve 
uma infecção generalizada, a 
qual não resistiu.

Gil Figueiredo, que atua 
na Editora A União, encontrava 
com Cida quase sempre pelos 
corredores do trabalho e regis-
tra que ela estava sempre com 
um sorriso no rosto. “Ela era 
uma pessoa muito dedicada, 
tanto ao trabalho, quanto à fa-
mília. Ela era aquela mãezona, 
se dedicava aos filhos, sempre 
ouvia ela falando. Amava os 
netos. No trabalho, nem se fala. 
Era aquela pessoa que se dava 
bem com todo mundo, tinha 
sempre um sorriso, era brin-
calhona”, comentou. Gil lembra 
que, dias antes da internação 
de Cida, esteve conversando 
com ela sobre como a vida é 
passageira e sobre a impor-
tância de dizer que se ama e 
elogiar alguém na hora, sem 
adiar, pois “a gente não sabe 

Paraíba volta a ficar 24h 
sem óbitos por Covid-19 

A Paraíba voltou ontem 
a passar um dia sem registros 
de mortes em decorrência da 
Covid-19. No intervalo entre a 
publicação de boletins diários 
da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) entre domingo e ontem, 
não foram registrados óbitos. A 
última ocorrência foi em 18 de 
outubro, primeira vez sem mortes 
desde o dia 17 de março de 2020.

Os dois óbitos confirmados 
no boletim foram ocorridos nos 
dias 25 e 27 de novembro, ambos 
em hospitais públicos. Foram 
acometidos um homem e uma 
mulher com idades de 75 e 85 

anos, residentes em Belém do 
Brejo do Cruz e Alhandra. A mu-
lher não possuía comorbidades 
associadas à Covid-19, enquanto 
o homem era portador de cardio-
patia e diabetes.

Com a realização de 
1.233.341 testes para o diagnós-
tico da doença, o Estado confir-
ma 460.515 casos confirmados 
da doença, sendo 9.528 mortes e 
354.583 pacientes recuperados. 

Apenas quatro pacientes fo-
ram internados, entre domingo 
e ontem, nas unidades públicas 
de referência para tratamento. 
Os dados do Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar informam 
um total de 84 pessoas hospi-
talizadas. Com isso, a ocupação 

total de leitos de UTI (adulto, pe-
diátrico e obstétrico), em todo 
Estado, é de 18% e 7% em leitos 
de enfermarias para adultos. 

Entre as macrorregiões de 
Saúde, a Região Metropolitana 
de João Pessoa passou a liderar 
a lista de maiores ocupações. 
São 34% em leitos de UTI e 10% 
em enfermarias. Já no Sertão, os 
números de 22% e 10% em UTI 
e enfermaria, respectivamente. 
Na região sediada por Campi-
na Grande estão ocupados 6% 
dos leitos de UTI e 4% em enfer-
marias. Fora do ar, o sistema de 
informação (SPI-PNI) do Minis-
tério da Saúde não atualizou os 
dados de doses aplicadas desde 
domingo. 

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

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

A Prefeitura de João Pes-
soa continua, hoje, sua cam-
panha de vacinação contra a 
covid-19. Para o público da ter-
ceira dose, a novidade agora é 
a aplicação para quem tem 30 
anos ou mais, além de imunos-
suprimidos e trabalhadores de 
saúde. A primeira dose é desti-
nada a adolescentes a partir de 
12 anos. A segunda dose é para 
pessoas que receberam a D1 
da CoronaVac (Butantan) há 
mais de 28 dias, AstraZeneca 

(Fiocruz) há 90 dias, e Pfizer 
há 60 dias.

Todos os públicos devem 
realizar o agendamento, que 
está disponível desde ontem, 
às 19h, pelo aplicativo Vaci-
na João Pessoa ou site vacina.
joaopessoa.pb.gov.br.

Quem tiver alguma dú-
vida pode enviar mensagem 
para um dos números de 
WhatsApp (83) 98600-4815 
e 98699-2917, a qualquer dia 
da semana entre 8h e 17h, ou 

enviar e-mail para vacinajp@
gmail.com.

 Para receber a primeira 
dose da vacina é necessário 
apresentar documento oficial 
com foto, Cartão SUS, CPF e 
comprovante de residência 
em João Pessoa. Já para a D2 
e D3 é necessário o cartão de 
vacinação e um documento 
pessoal com foto, além de com-
provação documental para tra-
balhadores de saúde e imunos-
suprimidos.

João Pessoa aplica terceira dose 
em pessoas a partir de 30 anos

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

o dia de amanhã”, relembrou 
Figueiredo.

No trabalho, os cole-
gas destacam que Cida era 
uma pessoa sempre anima-
da, disposta a ajudar, muito 
generosa e que prezava pela 
solidariedade. Além de co-
legas, fez amigos e deixará 
saudade a todos eles. Amanda 
Lacerda, gerente administra-
tiva e financeira da Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), dividia o mesmo setor 
que a servidora desde 2011 e 
lembra que ela era uma fun-
cionária “extremamente de-
dicada, responsável e ativa. 
Cumpria todas as tarefas com 
dedicação e maestria. Passou 
por vários setores, mas du-
rante a maior parte do tempo 
trabalhou no setor de fatura-
mento e cobrança. Quando eu 
cheguei, ela já estava aqui. Era 
uma pessoa sempre disposta 
a ajudar os colegas”, observou.

O jornalista Cardoso Fi-
lho conviveu com Cida dentro 
e fora do local de trabalho. 
Conhecia a servidora há cer-
ca de 30 anos e desenvolveu 

uma relação de amizade com 
ela e sua família, inclusive 
porque Cida foi tesoureira da 
Associação dos Servidores 
de A União, a Assau. Cardo-
so ressalta que ela era uma 
excelente profissional e que 
exercia sua função com muita 
dedicação. Contudo, mais do 
que isso, “era uma pessoa que 
gozava da admiração de todos 
os companheiros”, enfatizou. 

Fora do ambiente de tra-
balho não havia diferença, Cida 
não mudava. De acordo com sua 
melhor amiga e companheira 
de trabalho há mais de 20 anos, 
Giza Cardoso, ela era uma mu-
lher forte e muito batalhadora. 
Era, acima de tudo, uma mãe 
que desejava proteger sempre 
os filhos de tudo e fazia questão 
de estender essa proteção tam-
bém a todas as pessoas que ela 
amava. “Para mim, ela era uma 
amiga, uma irmã que escolhi 
na minha vida e estava sempre 
pronta para ajudar o próximo”, 
afirmou Giza. O sepultamento 
de Maria Aparecida “Cida”  de 
Souza acontece hoje, às 16h, no 
cemitério de Sapé.

Foto: Ortilo Antonio

“Sorriso no rosto” era a marca registrada da servidora Maria Aparecida de Souza 
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Decisão foi tomada para evitar aglomerações na capital diante das incertezas geradas pelo surgimento da cepa Ômicron

PMJP cancela Réveillon devido 
à nova variante do coronavírus
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O prefeito de João Pes-
soa, Cícero Lucena (Progres-
sistas) confirmou ontem à 
tarde que a festa de Réveillon 
da capital está cancelada. O 
gestor elencou fatores para a 
sua decisão. Entre eles, a in-
certeza que Ômicron, a cepa 
sul-africana do Covid-19 vem 
causando em 
todo o planeta.

“A p e s a r 
da transmis-
sibilidade da 
Covid-19 em 
João Pessoa 
e s t á  m u i to 
baixa ,  hoje 
e s s a  t a x a 
é  0 ,54 por 
exemplo ,  e 
leitos de UTI 
e enfermaria estarem den-
tro de uma aceitabilidade que 
classificaríamos como boa, 
mesmo assim, com a provável 
chegada dessa nova cepa, que 
está gerando muitas incer-
tezas dentro da comunidade 
científica, achamos por bem, 

cancelar o nosso Réveillon”, 
afirmou o prefeito. 

Cícero Lucena também 
elencou outros pontos que o 
levaram a cancelar o evento. 
A aglomeração na orla, em 
momento de confraterniza-
ção, o abraço das pessoas 
nesta situação seria propício 
à proliferação da Covid-19. 

“Mesmo nossa cidade 
estar avançando e muito na 

v a c i n a ç ã o , 
que é um fa-
tor super po-
sitivo, o poder 
público não 
vai estimular 
esse tipo de 
situação nes-
te período de 
incerteza”, ex-
plicou o pre-
feito. 

Ele con-
firmou ainda que não fecha-
rá a praia no Réveillon e que 
as famílias poderão se con-
fraternizarem nas areias do 
litoral pessoense. “Espero, 
mesmo assim, que as pesso-
as tenham prudência neste 
momento”, completou. 

Folia de Rua e Carnaval indefinidos
Cícero Lucena, no entanto, confir-

mou que os demais eventos de fim de 
ano estão mantidos em João Pessoa. 
O Natal dos Sentimentos, por exemplo, 
permanece com suas datas inalteradas.  
O prefeito também confirmou que os 
decretos do município permanecem da 
mesma forma e sem nenhuma mudança, 
inclusive, aqueles que preveem aumento 
de público em ambientes fechados como 
casas de show. 

Ele também evitou falar de cance-
lamento ou realização do Carnaval e 
Folia de Rua, em 2022. “Ainda é muito 
cedo para falar nestes eventos. Vamos 
ver como se comporta essa nova cepa e 
como estaremos em número de novos 
casos, ocupação de leitos, o avanço na 

vacinação, entre outros itens para poder-
mos decidir”, explicou Cícero.  

Diálogo com o governador
O prefeito Cícero Lucena revelou 

que antes de anunciar a decisão de on-
tem esteve reunido com o governador 
João Azevêdo e suas respectivas equipes 
técnicas, que chegaram a conclusão 
que era melhor cancelar os festejos de 
Réveillon na orla de João Pessoa. “Eu e 
o governador João Azevêdo, juntamente 
com nossas equipes técnicas, tivemos esta 
mesma percepção de cancelar o evento, 
que poderia trazer desdobramentos nada 
positivos, principalmente com a descober-
ta desta nova cepa sul-africana, dada a 
rapidez de sua multiplicação”, explicou.

Cícero Lucena manteve 
a programação do 

Natal dos Sentimentos 
e afirmou que o acesso 

à praia não será 
fechado no ano novo

Prefeito Cícero Lucena: “Com a provável 
chegada dessa nova cepa , que está 

gerando muitas incentezas dentro da 
comunidade científica, achamos por 

bem, cancelar o nosso Réveillon” 

SES recomenda suspender festas

Na última sexta-fei-
ra, após o reconhecimento 
sobre a gravidade das mu-
tações da nova variante da 
Covid-19, Ômicron, pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o secretário 
da Saúde, Geraldo Medeiros, 
reforçou o posicionamento 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) em orientar o 
cancelamentos de festivida-
des que gerem grandes aglo-
merações para evitar uma 
nova onda de incidência da 
doença.

No dia 16 de novem-
bro, a cidade de Cabedelo 
já havia tomado a decisão 
de cancelar a realização do 
Réveillon e do aniversário do 
município, comemorado no 
dia 12 de dezembro, em vir-
tude do avanço da Covid-19, 
levando em consideração a 
grande circulação de turis-
tas na orla, possibilitando 
aglomerações. 

Além de Cabedelo, a 
cidade de Cajazeiras tam-
bém seguirá as orientações 
da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES). O prefeito 
José Aldemir Meireles infor-
mou, na última sexta-feira, 
que as comemorações de 
Réveillon e também de Car-
naval do próximo ano estão 
canceladas. A preocupação 
é baseada na aglomeração 
geradas nas ruas da cidade 
em ambas as ocasiões que 
podem aumentar os casos 
da doença.

Até o momento de fe-
chamento da matéria, a pre-
feitura de Campina Grande 
e de Sousa não informaram 
sobre o posicionamento so-
bre a realização das festas. 

Na Rainha da Borbore-
ma, a programação do natal 
já foi iniciada. De forma iti-
nerante, por meio de uma 
parceria entre a Secretaria 
de Cultura (Secult) e a Su-
perintendência de Trânsi-
to e Transportes Públicos 
(STTP), a cidade realiza o 

‘Natal Iluminado’ que conta 
com programação de apre-
sentações culturais. Outros 
13 polos receberão o calen-
dário cultural para as come-
morações do Natal Iluminado 
2021, durante os meses de 
novembro e dezembro. São 
eles: Monumento Aos Pionei-
ros, Monumento ao Sesqui-
centenário (Museu Digital do 
Sesi), Museu de Arte Popular 
da Paraíba, Teatro Munici-
pal Severino Cabral, Vila do 
Artesão, Praça da Bandeira, 
Distrito de Galante, Feira 
Central, Distrito de São José 
da Mata, Gabinete do Prefei-
to, Distrito de Catolé de Boa 
Vista e Complexo Habitacio-
nal Aluízio Campos.

A orientação da SES leva 
em consideração, de forma 
principal, a predominância 
da variante Delta entre os 
novos casos na Paraíba, além 
de regiões com alta taxa de 
transmissibilidade no Es-
tado. Outros fatores são o 
cenário epidemiológico na 
Europa.

Foto: Ortilo Antonio

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com
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Saúde inicia, amanhã, a campanha Dezembro Vermelho, com testagem da população no Parque Solon de Lucena, em JP

Seis mil pessoas podem ter 
HIV/Aids na PB e não sabem

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) inicia a cam-
panha do Dezembro Verme-
lho, amanhã, com ação no 
Parque Solon de Lucena, em 
João Pessoa, a partir das 8h. 
O intuito do evento é testar 
e dialogar com a população 
sobre cuidados, prevenção 
e tratamento. Estima-se que 
aproximadamente seis mil 
pessoas, na Paraíba, podem 
ter HIV/Aids e não sabem.  

De acordo com a ge-
rente operacional de condi-
ções crônicas e IST da SES, 
Ivoneide Lucena, ainda há 
muita desinformação sobre 
o vírus e o agravo. Ela reforça 
que o objetivo da campanha 
é alertar as pessoas, por isso, 
durante o mês de dezembro, 
serão realizadas ações volta-
das para a testagem, diagnós-
tico e sensibilização.

“A proposta este ano 
é levar os serviços para os 
espaços onde a população 
esteja. Estamos estimulan-
do os 223 municípios a faze-
rem a oferta de teste rápido. 
Procurem grupos, população 
geral, um espaço que tenha 
um fluxo de pessoas para 
fazer o teste. Nós fizemos 
isso em outubro, alusivo à 
sífilis. É nesse momento que 
conseguimos alcançar quem 
não procura os serviços de 
saúde”, pontua.

A gerente explica que 
para cada caso notificado, 
10 outros casos não são. Em 
2021, 660 pessoas foram diag-
nosticadas com HIV e Aids. 
Por isso, a estimativa é que 
cerca de 6 mil pessoas preci-
sam ser testadas para saber 
do diagnóstico. “Tem aquelas 
pessoas que não têm sintoma-
tologia, mas são portadoras 
de HIV e não sabem. Se elas 
tiverem relações sexuais sem 
os cuidados necessários, po-
dem passar para outra pessoa. 
O que a gente quer é diminuir 
a quantidade de pessoas já 
doentes com Aids. Se tiver só 
com o vírus a gente entra com 
a medicação e a qualidade de 
vida permanece boa como se 
encontra”, explica.

Sobre o cenário atual do 
HIV/Aids na Paraíba, Ivonei-
de Lucena afirma que, com 
base nos dados da SES, até 
outubro de 2021 foram re-
gistrados 494 casos de HIV 
e 166 novos casos de Aids. 

“Se fizermos uma compara-
ção com os anos anteriores, 
observamos que há uma di-
minuição nas notificações. 
Mais precisamente, uma que-
da de 40% no diagnóstico de 
novos casos precoce de HIV. 
Já chegamos a diagnosticar, 
por ano, mais de mil pessoas. 
Essa queda de notificações 
ainda está ligada à pande-
mia”, observa.

Com relação à distribui-
ção de casos de Aids segundo 
o sexo, a Paraíba tem a maior 
prevalência na população 
masculina, com 124 casos 
notificados, enquanto na fe-
minina foram 42. Fazendo 
um recorte por faixa etária, 
a maior concentração dos ca-
sos de Aids foi observada em 
pessoas com idade entre 20 a 
59 anos, sendo maior no gru-
po entre 20 e 29 anos, com 
46 casos notificados o que 
representa 27,7% do total.

Sobre os dados de expo-
sição hierarquizada de Aids 
em adultos, por categoria, 
observa-se que nos últi-
mos anos a principal via de 
transmissão foi a sexual e o 
predomínio de exposição é 
a heterossexual, com 35,5%, 
seguido de homossexual, 
com 20,5%, bissexual, com 
3,6%. Nos casos de HIV em 
gestante, o ano de 2021, até 
o mês de outubro, houve um 
aumento de 0,2% em relação 
ao ano de 2020.

Quanto à mortalidade, no 
ano de 2021, foi registrado no 
Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM) um total de 
133 óbitos por causa básica 
da morte ter sido a Aids. Os 
municípios com os maiores 
números de óbitos são: João 
Pessoa (49), Santa Rita (10), 
Sousa (6), Bayeux (5), Pedras 
de Fogo (5) e Rio Tinto (5).

A gerente operacional 
reforça que é importante a 
divulgação de estratégias de 
prevenção combinada que 
são: a Profilaxia Pós-Expo-
sição ao HIV (PEP), que é o 
uso de medicamentos diante 
de uma situação de risco; e a 
Profilaxia Pré-Exposição ao 
HIV (PREP), que consiste no 
uso diário de medicamento 
antirretroviral para evitar 
a infecção pelo vírus. O uso 
de preservativos masculino 
e feminino continua sendo o 
principal meio de proteção.

No Centro de JP

Pedestres reclamam dos meios-fios de 
calçadas quebrados e desnivelados
José Alves
zavieira2@gmail.com

Pessoenses que fre-
quentam constantemente 
na área do centro de João 
Pessoa se dizem preocupa-
dos com a acessibilidade 
em razão do desnivela-
mento dos meios-fios e 
calçadas esburacadas. Nas 
principais ruas do centro, 
a exemplo da Rua Santo 
Elias, Avenida Vasco da 
Gama e Parque Solon de 
Lucena, entre outras, as 
reclamações dos pedestres 
são constantes. 

Segundo a comerciária 
Ângela Maria, a situação é 
caótica e dificulta a aces-
sibilidade de quem tem 

alguma deficiência física 
e também quem não tem 
nenhuma deficiência. 

“Na Avenida Miguel 
Couto, por exemplo, muitos 
meios-fios 
estão que-
brados ou 
estragados 
pelo tempo”, 
afirmou Ân-
gela Maria. 
Ela acres-
centou que 
“outro gran-
de problema 
de algumas 
ruas e ave-
nidas são aquelas que re-
ceberam diversas camadas 
de asfalto, e entre o asfalto 
e o meio-fio, fica um espa-

ço, de certa forma, profun-
do que também dificulta a 
acessibilidade. O correto, 
seria uma junção e uma pa-
dronização entre a camada 

de asfalto e 
o meio-fio”.

A  c o -
m e rc i á r i a 
enfatiza que 
só com os 
meios fios 
n ive l a d o s 
com as cal-
çadas e o 
asfalto os 
p e d e s t re s 
p o d e r i a m 

caminhar tranquilamente 
sem o risco de acidente.

O oftalmologista José 
Antônio também observou 

que muitos meios-fios des-
nivelados ou destruídos não 
permitem a passagem sa-
tisfatória de pedestres sem 
dificuldades de locomoção. 

Para José Antônio, 
“além dessas irregulari-
dades, em muitos pontos 
onde existem os bueiros de 
água pluviais, as dificulda-
des para os pedestres au-
mentam porque eles estão 
desgastados pelo tempo, 
necessitando de reparos.” 
Ele observou ainda, que as 
calçadas e meios-fios, de-
vem estar livres de barrei-
ras e entraves que dificul-
tem, limitem ou impeçam 
o acesso de pessoas porta-
doras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida.

A Prefeitura de João Pes-
soa, através da Secretaria Exe-
cutiva da Participação Popu-
lar (SEPP), realiza hoje, a ação 
alusiva ao Novembro Azul com 
o tema “Homem também se 
cuida”. O evento acontecerá no 
Parque Solon de Lucena, pró-
ximo ao terminal de ônibus, às 
15h. A iniciativa é voltada para 
conselheiros da Participação 
Popular e lideranças comuni-
tárias de vários bairros e co-
munidades da capital.

Entre as atividades estão 
palestras sobre a saúde do 
homem e autocuidado mas-
culino, oferta de serviços de 
embelezamento direcionado 
para homens, através do pro-
jeto “Cuidando de Quem Cuida”, 
além de atrações culturais.

De acordo com o secre-
tário da pasta, Thiago Diniz, o 
objetivo da ação é sensibilizar 
os homens de que muitos pro-
blemas de saúde, como câncer 
de próstata, podem ser evita-
dos com o autocuidado diário 
e exames periódicos.

“Este evento encerra as 
atividades do Novembro Azul. 
Nós, que fazemos o programa 
‘Você Prefeito’, temos nosso 
compromisso de também cui-
dar de nossos conselheiros e 
lideranças comunitárias, essen-
ciais ao nosso trabalho. Será um 
momento de muito aprendiza-
do”, falou o secretário. Todos os 
protocolos de segurança con-
tra a Covid-19 serão seguidos, 
conforme orientam os decretos 
municipal e estadual.

Novembro Azul: ação 
ocorre hoje na Lagoa Seinfra diz que faz ações de uniformização

A fim de melhorar a mobi-
lidade urbana, a Secretaria de 
Infraestrutura de João Pessoa 
(Seinfra) informou que continua 
realizando um trabalho periódi-
co que visa a uniformização e o 
padrão das calçadas, adequando 
aos princípios de acessibilidade.

A Seinfra relatou que já exe-
cutou serviços de recomposição 
e assentamento de meios-fios de 
canteiros e calçadas danificados 
pelas chuvas ou por imprudência 
de motoristas. 

Os trabalhos foram executa-
dos em Água Fria, nas imediações 
do Viaduto do Cristo, Centro 
Administrativo Municipal (CAM) 
e Empasa.

Nestes serviços, as equipes 

mobilizadas promovem a repo-
sição de todas as peças que es-
tavam fora do lugar e colocação 
de novas peças em substituição as 
que estavam quebradas. 

Para a substituição do mate-
rial danificado, a Seinfra utiliza 
peças de fabricação própria. Os 
trabalhos também incluem a pin-
tura do meio-fio.

O serviço é coordenado pela 
Diretoria de Manutenção e Con-
servação (DMC) da Seinfra, que 
também coordena os trabalhos da 
operação tapa-buraco, realizados 
diariamente pela Prefeitura de 
João Pessoa por meio da Seinfra 
e que garantem mais mobilidade 
e segurança para condutores e 
pedestres.

Notificação
Em relação às calçadas, há 

um trecho específico, que prevê o 
nivelamento do meio-fio. Então, 
proprietários de estabelecimen-
tos comerciais que rebaixaram 
o meio-fio das calçadas para 
utilizar os passeios públicos como 
estacionamento receberão notifi-
cação para nivelá-los ao restante 
da rua, de forma a impedir que 
seja utilizada como estaciona-
mento.

Os cidadãos podem denun-
ciar ou solicitar serviços de nive-
lamento de meios-fios por meio 
do 0800-031-1530. O serviço de 
atendimento da Seinfra funciona 
de segunda a sexta-feira, das 7h 
às 22h. A ligação é gratuita.

Irregularidades nos 
meios-fios das calçadas 

dificultam o caminhar dos 
pedestres, sobretudo para 

idosos e pessoas com 
deficiências físicas

Muitas avenidas e ruas da área central da capital têm meios-fios fora dos padrões e com buracos que podem causar quedas e lesões aos pedestres

Foto: Evandro Pereira
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Uma pistola, um revólver e as munições seriam para o companheiro dela, ex-presidiário que mora no Rio de Janeiro
Uma jovem de 21 anos 

foi presa em flagrante, nesse 
fim de semana, no Terminal 
Rodoviário de João Pessoa 
no momento que se prepara 
para embarcar para o Rio de 
Janeiro. Com ela, os policiais 
da Delegacia de Roubos e fur-
tos de Veículos e Cargas (DR-
FVC) da capital apreenderam 
armas e munições.

Segundo o delegado Car-
los Othon, titular da DRFVC, 
a jovem estaria prestes a em-
barcar para entregar todo 
material ilícito a um conhe-
cidíssimo ex-presidiário que 
atuava no tráfico de drogas 
da zona sul de João Pessoa. 

“Com a mulher nós con-
seguimos apreender um re-
vólver Taurus Magnum cal. 
44, cinco janelas; uma pisto-
la Taurus, modelo G2C, cal. 
.40, com numeração supri-
mida; três carregadores de 

pistola cal. .40; duzentas e 
vinte munições cal. 44; vin-
te e duas munições cal. .40; 
quinze munições cal. 15; 
celular e dinheiro”, revelou 
Othon.

As informações serão 
difundidas com a Delega-
cia de Homicídios da capi-
tal, considerando as fortes 
suspeitas de que tais armas 
tenham sido usadas em ho-
micídios ocorridos na comu-
nidade Timbó e adjacências. 
“O proprietário dessas armas 
já foi preso diversas vezes, 
condenado outras tantas, 
mas ainda assim conseguiu 
benefício para responder aos 
processos em liberdade”, dis-
se o delegado.

A mulher foi autuada 
pelo crime de porte ou posse 
ilegal de arma de fogo de uso 
restrito, previsto no art. 16, § 
1º,  IV, da Lei 10.826/2003.

Mulher é flagrada com arma e 
munições na Rodoviária de JP

“Curandeiro” pratica abuso sexual

Trauma realiza 290 atendimentos

Acidentes 
causam mortes

Helicóptero salva criança que ingeriu veneno

Policiais militares conduziram até 
a Delegacia de Pilõezinhoas um 
homem suspeito de abusar sexual-
mente de uma menina de 13 anos. 
O fato aconteceu na tarde do último 
sábado (27). A mãe da menina in-
formou na delegacia que o homem, 
que se apresentou como “curandei-
ro” se aproveitou de um momento 
que ficou sozinho e passou a acari-
ciar as partes íntimas da garota, que 

somente contou a sua após a saída 
do homem. O curandeiro, pouco 
tempo depois, voltou à rua onde a 
menina mora, onde foi reconhecido 
e agredido pela população, sendo 
salvo com a chegada dos policiais. 
O homem, segundo a mãe da meni-
na, teria cobrado R$ 70 pela “reza”. 
Logo após deixar o hospital foi leva-
do para a delegacia e autuado por 
estupro de vulnerável.

O Hospital de Emergência e Trauma 
de João Pessoa, registrou 295 aten-
dimentos no fim de semana. As ocor-
rências envolvendo quedas lideraram 
as entradas, com 66 casos, seguidas 
por 62 acidentes de moto; corpo es-
tranho (40), trauma (21), agressão 
física (11), acidente de automóvel 
(sete), arma de fogo (sete), atrope-
lamento (cinco), acidente de bicicleta 
(quatro), arma branca (quatro), quei-

madura (três) e afogamento (um). 
Os casos clínicos em destaque foram 
Acidente Vascular Cerebral (10) e Aci-
dente Vascular (quatro). Mangabeira 
registrou 15 entradas, seguido por 
Mandacaru (15), Pedro Gondim (10), 
Valentina (10) e Oitizeiro (sete). Em 
relação aos municípios, Santa Rita 
lidera com 19, depois vêm Bayeux 
(13), Pilar (cinco), Conde (cinco) e 
Cabedelo (quatro).

Dois acidentes ocorridos em ro-
dovias estaduais na noite do do-
mingo (28) provocaram as mortes 
de três pessoas. Na PB-004, 
zona rural de Sapé a vítima não 
identificada foi um idoso de 67 
anos. Testemunhas disseram aos 
profissionais do Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência) 
que o idoso tinha ingerido bebida 
alcoólica. O médico Márcio Gomes 
informou que a vítima apresentava 
várias lesões pelo corpo. A polícia 
constatou que a vítima não usava 
capacete no momento do aciden-
te. O outro acidente aconteceu na 
PB-054, que liga Itabaiana a São 
José dos Ramos. As vítimas foram 
Marielson da Silva Alves, 27, e 
Wesley da Silva Rodrigues, 25, que 
morreram no local. Testemunhas 
disseram que as vítimas estavam 
em uma moto que colidiu de frente 
com um veículo.

Uma criança de um ano e seis meses  foi socorrida no sábado (27) pelo helicóptero Acauã, do Grupo Tático Aéreo, para o Hospital 
de Emergência e Trauma de João Pessoa após ingerir veneno na cidade de Pirpirituba. Anteontem, ela recebeu alta. Segundo a mãe 
da criança, o caso aconteceu após ela ter deixado o frasco em cima da geladeira e quando foi abrir o eletrodoméstico, a garrafa 
acabou caindo, ficando ao alcance do menino. A criança foi levada inicialmente para a UPA de Pirpirituba. O GTA foi acionado e 
prestou socorro à criança que, segundo o médico Leonardo, socorrista do Samu, estaria, no momento que foi conduzida para o 
hospital, em uma condição de diminuição de consciencia. Ela foi estabilizada no local até ser transportada pelo helicóptero Acauã.

Curtas
Foto: Divulgação

A mulher já se preparava para embarcar em um ônibus com destino ao Rio de Janeiro quando foi abordada pelos policiais da Delegacia de Roubos e Furtos

Homem é assassinado a tiros 
no interior de sua residência

A polícia ainda não tem 
a motivação, nem a identifi-
cação dos suspeitos de terem 
assassinado João Fernandes 
Nogueira, de 68 anos. Ele foi 
morto no início da manhã 
de ontem, no interior de sua 
residência na Rua Francisco 
Pereira da Cruz, bairro do 
Emboca, na cidade de Brejo 
do Cruz, sertão do Estado.

A única informação co-
lhida pela polícia no local do 
crime é que a vítima residia 
sozinho e os autores do cri-
me não foram vistos pelos 
vizinhos de João Fernandes.

Gêmeo procurado
Na cidade de Massaran-

duba, Região Metropolitana 
de Campina Grande, Cosme 
Monteiro da Silva, 25 anos, 
assassinou com golpes de 
foice e machado o próprio ir-
mão gêmeo, Damião Montei-
ro da Silva. Até ontem, Cos-
me Monteiro ainda não havia 
sido localizado pela polícia.

O crime aconteceu na 

sexta-feira à noite no interior 
da casa onde vítima e acusado 
residiam com o pai, conhecido 
por Manoel. Os irmãos gêmeos 
bebiam junto com a compa-
nheira de um deles quando 
iniciaram uma discussão. Nes-
se momento Damião, apresen-

tando sintomas de embriaguez 
foi para o quarto onde estava 
o pai deles e deitou, foi quan-
do Cosme entrou no quarto e 
matou o irmão a golpes de foi-
ce e depois com um machado. 
O pai dos gêmeos disse que 
eles sempre discutiam.

João Fernandes Nogueira tinha 68 anos e morava sozinho em Brejo do Cruz
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O policial penal Sílvio 
Egídio Santos, 38 anos, está 
recolhido numa cela do 
Presídio Regional de Caja-
zeiras. O secretário de Ad-
ministração Penitenciária, 
Sérgio Fonseca informou 
que ainda esta semana ele 
será transferido para um 
presídio em João Pessoa.

Sílvio Egídio foi pre-
so e autuado em flagrante 
por haver efetuado vários 
disparos em via pública 
provocando a morte de 
Manoel Alexandre da Silva, 
47, e ferimentos em Adeil-
son Batista dos Santos, 
27; Valdefrance Batista de 
Andrade, 40 e João Batista 
de Sousa, 17. Todos foram 
socorridos para o Hospital 
Regional de Cajazeiras. Ele 
foi preso pela Polícia Mili-
tar, conduzido à Delegacia 
de Cajazeiras onde foi au-
tuado em flagrante por ho-

micídio e três tentativas de 
homicídios.

O fato aconteceu na 
noite de sábado (27) após 
o jogo decisivo da Liber-
tadores, no bar Espetinho 
de Zé Matias, na cidade de 
Bernardino Batista, no alto 
sertão do Estado. Egídio 
teria discutido porque não 
gostou da comemoração 
dos palmeirenses, sacou 
sua pistola e efetuou os dis-
paros e ainda permaneceu 
no local fazendo ameaças.

Itaporanga
Um jovem de 29 anos 

foi morto a tiros dentro de 
um bar também no sába-
do (27) no momento que 
assistia o jogo decisivo da 
Libertadores. Robson Ale-
xandre Caldas foi surpreen-
dido com a chegada de dois 
desconhecidos, numa mo-
tocicleta, tendo o carona 

efetuado vários disparos. A 
vítima morreu no local. 

Apesar de estar com a 
camisa do Flamengo, a po-
lícia informou que o crime 
não tem relação com o jogo. 

Ainda em Itaporanga, 
outro homem, identificado 
por José Lucas da Silva, 61 
anos foi assassinado com 
vários tiros no conjunto ha-
bitacional Chagas Soares. 
De acordo com a polícia, a 
vítima estava na rua, quan-
do um homem se aproxi-
mou e efetuou os disparos 
de arma de fogo. 

Mais confusão
A final da Taça Liberta-

dores, com a vitória do Pal-
meiras causou muita con-
fusão. Foram registradas 
ocorrências em João Pessoa 
- no Valentina Figueiredo e 
na orla e também em um 
bar na cidade de Sousa.

Confusão após jogo acaba 
com um morto e três feridos
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Medida vai até 31 de dezembro e pretende evitar débitos aos usuários, caso os processos não sejam concluídos a tempo

Detran suspende transferência 
de veículos a partir do dia 11

DE SEGUNDA
A SEXTA

DAS 11H ÀS 13H
na Rádio Tabajara
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A direção do Departa-
mento Estadual de Trânsi-
to da Paraíba (Detran-PB) 
comunica que o serviço de 
transferência de veículos 
originários de outros esta-
dos será suspenso a partir 
do próximo dia 11 até 31 de 
dezembro. A suspensão tem 
o objetivo de evitar que os 
processos não sejam con-
cluídos a tempo, gerando 
débitos de licenciamento e 
de IPVA aos usuários.

A exemplo dos anos an-

teriores, o usuário deverá 
pagar os débitos do veículo 
no estado de origem, para 
conclusão do serviço junto 
ao Detran da Paraíba.

Sem incidência
Já os Certificados de Re-

gistros de Veículos (CRVs) 
com vencimentos nesse pe-
ríodo tramitarão sem a in-
cidência da multa referente 
ao vencimento do recibo de 
compra e venda do veículo 
até 30 dias após vencido. 

Mobilidade urbana

Prefeitura e Havan fecham 
parceria para obras em JP

Na manhã de ontem, o 
prefeito Cícero Lucena partici-
pou de vídeoconferência com 
Luciano Hang, proprietário 
do grupo Havan, para ajustar 
os últimos detalhes e assinar 
a parceria público-privada 
entre a Prefeitura da  capital 
e o grupo empresarial, que 
fará o aporte de R$ 532 mil 
a serem investidos em obras 
de mobilidade urbana, pavi-
mentação e passeio público 
no entorno da nova loja, que 
será inaugurada na Rua Di-
ógenes Chianca, bairro José 
Américo, com previsão de 60 
dias para a conclusão.

O prefeito Cícero Lu-
cena falou da importância 
da parceria para a capital. 
“É muito positiva mais essa 
parceria que firmamos com o 

empresariado. Isso demons-
tra a confiança da iniciativa 
privada no modelo de gestão 
que implementamos, pois ela 
é totalmente voltada para o 
desenvolvimento de João 
Pessoa e, principalmente, no 
bem-estar da nossa popula-
ção”, destacou o prefeito.

Luciano Hang, proprietá-
rio do grupo Havan, também 
destacou a chegada da loja em 
João Pessoa. “Estamos muito 
contentes em inaugurar, no 
próximo dia 14 de dezembro, 
mais uma unidade da Havan, 
agora em João Pessoa, essa 
cidade linda, onde vamos 
contribuir com a oferta de 
centenas empregos e geração 
de renda. Somos um grupo 
presente em todo o país, com-
prometido com o desenvolvi-

mento do local onde temos 
loja. Esse nosso compromisso 
será agora uma realidade em 
João Pessoa”, afirmou Luciano 
Hang.

O encontro remoto entre 
o prefeito Cícero Lucena e Lu-
ciano Hang, contou com a pre-
sença do superintendente Ge-
orge Morais, da Semob-JP, que 
ficou responsável pelo projeto 
de mobilidade urbana, que 
será implementado em todo o 
entorno do novo empreendi-
mento, para garantir a fluidez 
do tráfego e segurança viária 
para condutores de veículos e 
pedestres. “Pelo porte da loja, 
investimento publicitário e a 
época natalina, a Havan vai 
ser um grande polo atrativo 
de tráfego de veículos e pe-
destres para o local”, disse.

Cíceero Lucena (D) participou da videoconferência com Luciano Hang para ajustar os últimos detalhes da parceria

Foto: Secom-JP

n Segue o Artigo 21 da Portaria 345/2021, 
que trata dos procedimentos e documen-
tos para Transferência de Domicílio:
 
“Art. 21. Havendo modificação do domicílio do 
registro do veículo, o usuário deverá apresen-
tar a seguinte documentação, para atualização 
do cadastro:
I - Em caso de veículo de pessoa física: apre-
sentar CPF e documento de identificação 
pessoal oficial com foto e assinatura legível 
(original e cópia), bem como o comprovante 
de residência emitido com no máximo 90 (no-
venta) dias ou declaração de residência;
II - Em caso de veículo de pessoa jurídica: 
apresentar CNPJ, cópia autenticada do contra-
to social, estatuto ou ato constitutivo definido 
em lei; ata da assembleia que nomeia o re-
presentante, quando legalmente exigível; CPF 
e documento de identificação oficial do repre-
sentante legal ou procurador;
III - No caso de representação por meio de 
procuração deverão ser obedecidos os seguin-

tes critérios adicionais:
a) Procuração particular com especificação 
do(s) serviço(s) e dados do(s) veículo(s), com 
firma(s) reconhecida(s) por autenticidade e 
documentos do outorgado;
b) Procuração pública com poderes para reali-
zação do ato e documentos do outorgado;
c) Sempre que o objeto do processo de serviço 
de veículo determinar a emissão de novo Cer-
tificado de Registro de Veículo (CRV) ou Au-
torização de Transferência de Propriedade de 
Veículo (ATPV) a firma deverá ser reconhecida 
em cartório por autenticidade.
IV - Documentos registrados, reconhecido 
firma sempre por autenticidade, procurações, 
escrituras públicas entre outros feitos em cartó-
rios de outra UF, deverão, obrigatoriamente ser 
averbados (reconhecimento da assinatura do 
tabelião do cartório de origem) em um cartório 
da Paraíba;
V - Veículos de aluguel destinados ao trans-
porte de passageiros, táxi, transporte escolar 
e turismo, que transitam exclusivamente no 

Município, é necessário apresentar ofício da 
Prefeitura Municipal;
VI - Veículos de aluguel destinados ao trans-
porte de passageiros, táxi, transporte escolar e 
turismo, com trânsito intermunicipal, é neces-
sário apresentar ofício do DER (Departamento 
de Estradas e Rodagens);
VII - Veículos de aluguel destinados ao trans-
porte de passageiros, táxi, transporte escolar e 
turismo, com trânsito interestadual, é necessá-
rio apresentar ofício do ANTT (Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres);
VIII - Apresentação do CRV-e ou CRV (antigo 
DUT) em branco;
IX - O veículo deve estar devidamente licen-
ciado e com todos os débitos vencidos e vin-
cendos quitados no Estado de origem. (artigo 
124, inciso VIII e artigo 128 do CTB), sendo 
apresentada cópia do CRLV-e do exercício 
vigente, devendo ser consultado pelo servidor 
do DETRAN/PB se há restrição e/ou pendên-
cias na BIN;
X - Em caso de alienação fiduciária, o grava-

me deverá ter sido lançado, previamente, no 
Sistema Nacional de Gravame – SNG, para 
cadastro na Paraíba;
XI - Laudo da vistoria no prazo de validade;
XII - Veículos que já possuem placa veicular 
no novo modelo definido pela Resolução nº 
780/2019 do CONTRAN (MERCOSUL) não 
precisam substituir a(s) placa(s) desde que 
estejam em bom estado de conservação. Os 
demais deverão ostentar o novo modelo e a 
conversão será feita concomitante com a trans-
ferência de UF;
XIII - Pagamento das guias referentes à taxa do 
serviço solicitado;
XIV - Após a conclusão do processo, o usuário 
deverá se dirigir a unidade do DETRAN/PB, 
mediante agendamento no portal do DETRAN/
PB, para receber o CRV-e, apresentando (dis-
pensada à cópia) a documentação descrita nos 
incisos I a IV, de acordo com cada caso. Em 
casos de aquisição de placas, se dirigirem a 
unidade onde teve início o processo para ins-
talação de placas”.

Certificados de CRVs com 
vencimento neste período 
não sofrerão incidência de 
multa referente ao recibo 
de compra e venda até 30 
dias após o vencimento

Foto: Reprodução
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Severino Cabral
Hoje, em Campina Grande, apresentações musicais marcam os 
58 anos de existência de um dos mais importantes equipamentos 
do Estado: o Teatro Municipal Severino Cabral. Página 12
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A União Brasileira de Es-
critores – seção Paraíba (UBE
-PB) lança hoje, em solenidade 
a partir das 19h, na sede da 
Fundação Casa de José Améri-
co (FCJA), localizada em João 
Pessoa, a segunda edição da 
antologia Imagens Literárias: 
A Realidade e o Sonho, que é 
publicada pela editora baiana 
Mondrongo. A versão 2021 do 
livro tem dois volumes, am-
bos custam R$ 50 na Livraria 
do Luiz, situada no centro da 
capital paraibana, e reúnem 
crônicas, contos, poemas e ar-
tigos escritos por 90 autores do 
Brasil e de mais quatro países: 
Portugal, Angola, Moçambique 
e Cabo Verde. Durante o evento, 
com transmissão pelo perfil 
no Instagram da entidade (@
ubepbjp), haverá exibições de 
alguns depoimentos em vídeos 
pré-gravados de autores portu-
gueses e africanos.

“A antologia é muito im-
portante porque seu principal 
objetivo é divulgar os autores 
paraibanos no Brasil e em ou-
tros países e fazer com que os 
escritores estrangeiros tam-
bém conheçam o que tem sido 
produzido na Paraíba, que nem 
sempre costuma ser dissemi-
nado”, afirmou o presidente da 
UBE-PB, Luiz Augusto Paiva.

Ele informou que a escri-
tora Neide Medeiros sugeriu 
o título da antologia, cuja pri-
meira edição foi lançada no ano 
passado. Para 2021, o presiden-
te da UBE-PB disse que houve a 
seleção de 90 autores, dentre 
os 128 que apresentaram os 
seus textos. No caso da Paraíba, 
além do próprio Luiz Augusto 
Paiva, participam da obra escri-
tores como Hildeberto Barbosa 
Filho, Tarcísio Pereira, William 
Costa, Milton Marques Júnior 
e Políbio Alves, totalizando 33 
autores. Ainda estão represen-
tados na publicação os estados 
de Pernambuco, Rio Grande 

do Norte, Piauí, Bahia, Espírito 
Santo, São Paulo, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Mato Grosso do 
Sul e Distrito Federal. De Portu-
gal estão presentes nas páginas 
da coletânea oito escritores, en-
quanto de Angola, Cabo Verde 
e Moçambique são, cada qual, 
com dois autores.

Para o escritor português 
José António Ferreira Duarte, o 
projeto é importante por pro-
mover autores com vontade 
de mostrar os seus valores. O 
autor lusitano revelou de qual 
maneira produz os seus textos. 
“A inspiração é, quase sempre, 
o meu quotidiano. Sou muito 
atento a pormenores, compor-
tamentos, trejeitos... Por isso, 
as minhas crônicas, um estilo 
que cultivo, falam muito disso 
mesmo. Mas gosto de escrever 
sobre tudo. Por absurdo, se me 
pedisse para escrever sobre o 
chão que estou a pisar agora, 
fá-lo-ia sem problema... e com 
prazer. Amo brincar com as 
palavras”, afirmou Duarte, que 

nasceu na aldeia da Cheira, 
concelho de Penacova, distrito 
de Coimbra.

Luiz Augusto Paiva tam-
bém não descarta a possibili-
dade de lançar os dois volumes 
da antologia na Europa. “Nós 
tentamos isso com a edição 
anterior, principalmente em 
Portugal, mas a pandemia da 
covid-19 não possibilitou o 
evento. A situação lá está difícil, 
por causa da crise sanitária, 
mas, se o quadro melhorar, 
pode ser possível realizar esse 
lançamento”, persevera ele. 
“Essa antologia não pretende 
ser um tratado de literatura, 
mas um abraço fraterno, em 
dois volumes, de 90 escritores 
de três continentes que deixa-
ram aqui, cada um deles, um 
pouquinho daquilo que têm 
de mais precioso: o amor pela 
escrita”, observou Paiva.

Uma das participantes é 
a autora austríaca Ludmila 
Saharovsky. “Fiquei admirada 
com a qualidade dos textos e 

da produção editorial. Essa é 
a décima quarta antologia que 
participo e na qual tenho duas 
crônicas que gosto muito, que 
são Mel de Violeta, que fala 
sobre uma colmeia de abelhas 
que se instalou no entre as 
duas folhas do armário da mi-
nha cozinha e entravam pelo 
buraco da fechadura e iam se 
alimentar nas violetas da jar-
dineira colocada na janela da 
cozinha, e aí fantasiei; e a outra 
é Uma História de Amor, so-
bre um casal de turistas que 
conheci na Praia de Copaca-
bana, no Rio de Janeiro, onde 
comemoravam suas Bodas de 
Ouro”, informou a escritora, 
que atualmente está radicada 
no Estado de São Paulo.

“Essa antologia só foi 
possível graças a um convê-
nio firmado com a Secreta-
ria de Educação e Cultura do 
Município de João Pessoa”, 
apontou Luiz Augusto Paiva. 
A verba foi através de uma 
medida impositiva, feita pelo 

vereador Humberto Pontes, e 
sancionada pelo prefeito Cíce-
ro Lucena. Entre os nomes da 
comissão que selecionou os 
textos estão os de Francisca 
Vânia Nóbrega, José Edmil-
son Rodrigues, Ana Isabel de 
Souza Leão e Ludmila Saha-
rovsky”, disse o presidente da 
UBE-PB, que participa da obra 
com duas crônicas, cujos títu-
los são O bule de chá e Malva-
deza e Cicinho, que considera 
serem “textos simples e que 
falam do cotidiano”.

Hoje, na Fundação Casa de José Américo, na capital, UBE-PB lança ‘Imagens Literárias: A Realidade e o Sonho’

Antologia reúne autores de 
países de língua portuguesa
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Foto: Edna Medici/Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Edson Matos

Em dois volumes, publicação reúne crônicas, contos, 
poemas e artigos escritos por 90 autores do Brasil, 
Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde Radicada em SP, austríaca Ludmila 

Saharovsky é uma das autoras que 
representa outros estados do Brasil, 
dentre eles PE, RN e PI

Presidente da UBE-PB, Luiz 
Augusto Paiva, é um dos 33 
autores da PB, participando 
com duas crônicas 

Neide Medeiros sugeriu o 
título da antologia, cuja 

primeira edição foi lançada 
no ano passado

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial da 
UBE-PB no Instagram

Ensaio na coletânea explora o 
lado poeta de Machado de Assis

Uma das integrantes da nova 
obra, a escritora Neide Medeiros 
participa da antologia Imagens 
Literárias: A Realidade e o Sonho 
com o ensaio Machado de Assis: 
poeta. A autora justificou a esco-
lha do tema: “Machado de Assis é 
mais conhecido como romancista, 
contista e cronista, mas se es-
quece, um pouco, ainda é pouco 
divulgado que ele fez trabalhos 
poéticos e meu objetivo é mostrar 
essa sua faceta”, observou ela.

Medeiros informa que, em 
seu ensaio escrito para essa 
antologia, faz análise do poema 
Soneto Circular, que o Bruxo 
do Cosme Velho escreveu em 
agradecimento à pintura que 
recebeu de presente de amigos, 
que se cotizaram para comprá-la 
por saberem que ele gostava 

do quadro. “Machado de Assis 
talvez não tivesse condições de 
adquiri-la, mas admirava essa 
tela, pintada por Roberto Fonta-
na e que se chama A Dama do 
Livro, quando ia a uma galeria 
no Rio de Janeiro. Atualmente 
essa tela está exposta na sede 
da Academia Brasileira de Letras 
(ABL), onde já cheguei a vê-la. 
Eu achei bonita essa história”, 
afirmou a autora.

O soneto analisado é o 
seguinte: A bela dama ruiva e 
descansada, / De olhos longos, 
macios e perdidos, / C’um dos 
dedos calçados e compridos / 
Marca a recente página fechada. 
// Cuidei que, assim pensando, 
assim colada / Da fina tela aos 
flóridos tecidos, / Totalmente ca-
lados os sentidos, / Nada diria, 

totalmente nada. // Mas, eis da 
tela se despega e anda, / E diz-
me: – “Horácio, Heitor Cibrão, 
Miranda, / C. Pinto, X. Silveira, F. 
Araújo, // Mandam-me aqui para 
viver contigo.” / Ó bela dama, a 
ordens tais não fujo. / Que bons 
amigos são! Fica comigo.

A escritora e colunista do 
jornal A União também destacou 
a importância da antologia Ima-
gens Literárias. “A obra permite 
o intercâmbio entre os autores 
e a divulgação de suas obras e 
está com mais participantes do 
que a edição anterior. E o que 
achei interessante foi a diferença 
vocabular, mesmo sendo o portu-
guês, com os autores africanos de 
língua portuguesa. Mas isso não 
é um obstáculo, é até enriquece-
dor”, avaliou Medeiros.

Obra ‘A Dama do 
Livro’, de Roberto 
Fontana, que 
impulsionou o 
Bruxo do Cosme 
Velho a criar o 
poema ‘Soneto 
Circular’
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Vez por outra nos deparamos com invenções e 
reproduções tecnológicas que nos deixam boquiaber-
tos e indagamos: como pode o ser humano ser capaz 
de tal façanha? Em outras ocasiões miramos os feitos 
da tecnologia e realçamos o poder da mente humana. 
Na área da construção civil já aconteceram muitas 
inovações, algumas para melhorar o modus vivendi, 
outras para realçar o poder inventivo de alguns pri-
vilegiados. Os que moram em cidades de porte médio 
(a exemplo de João Pessoa) ou nas megalópoles (São 
Paulo) vivem buscando o conceito de redução do tem-
po gasto nos deslocamentos.

Em Lisboa, uma novidade: a “cidade de 15 minu-
tos” começa a ser realidade. Erguido em uma área de 
28 mil metros quadrados da capital, que no passado 
serviu em parte a projetos industriais, o United Lis-
bon Education Hub hoje é cenário de uma revolução 
urbana e digital através de um entrelaçado centro de 
tecnologia, trabalho, habitação e educação a uma ca-
minhada de distância. Algo muito próximo dos nossos 
condomínios fechados, muito comuns no Brasil, mas 
sem grades. Algo típico em Portugal.

A meio do caminho tanto do aeroporto quanto do 
Parque das Nações, o Edu Hub é um ecossistema onde 
estão a nova escola internacional da capital, a United 
Lisbon, e o Atlantic Station, um prédio de dois andares 
com 600 metros quadrados e estrutura para vários 
startups e empresas inovadoras. É possível para um 
brasileiro trabalhar enquanto os filhos estudam ao 
lado. Imaginadas pelo urbanista colombiano Carlos 
Moreno, as “cidades de 15 minutos” têm este tempo 
máximo de deslocamento, a pé ou de bicicleta, para 
fazer atividades diárias sem estresse, tumulto e trân-
sito, o que tem sido cada vez menos fácil em cidades 
como Lisboa e Porto, ambas nas terras lusitanas.

A novidade é recente. Inaugurada na pandemia, 
em setembro de 2020, a United Lisbon é a âncora 
do projeto. Voltada para uma fatia de mercado com 
alto poder aquisitivo, formada sobretudo por inves-
tidores estrangeiros, a escola bilíngue tem sido um 
sucesso. Ali as famílias podem trabalhar, estudar 
e morar. É como se fosse um bairro fantástico, com 
tudo em volta (cultura, natureza, lazer, esporte, ser-
viços e gastronomia. A ideia não nasceu de maneira 
aleatória, mas sim para ocupar uma lacuna estraté-
gica no centro da capital. Foi um trabalho conduzido 
por diversas mãos, com o apoio de vários Ministérios 
e o objetivo maior foi a educação, pois se detectou 
que não havia escolas internacionais no centro. Isso 
se constituía em uma barreira para investimentos, 
porque os pais e as empresas não querem vir se não 
têm escola para os filhos. Eles confessam que, a todo 
o tempo, pensavam nos brasileiros.

Quem sabe se o nosso governador, João Azevê-
do, que criou e implantou o ‘Projeto Cidade Madura’, 
não manda seus assessores estudarem as “cidades 
do futuro”?

Cidades do
futuro

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

FernandoArtigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Colunista colaborador

Sempre fui fascinada por um 
aeroporto. Lugar de voos. Literalmente. 
Avião que chega e que vai. Passei anos, 
ou a vida toda, levando e buscando fami-
liares no aeroporto. Quando era peque-
na e até a juventude, em Recife. Depois 
aqui. E confesso que, sempre me enchia 
de lágrimas emocionada com quem 
chegava e com quem partia levando 
saudades de alguém.

E quando é a minha vez de viajar, 
sinto uma coisa dentro de mim que 
nem explicar eu sei. Uma excitação, uma 
melancolia, uma alegria, uma vontade 
de ganhar os céus e outra de fincar na 
terra. Aquariana com ascendente em 
Câncer dá nisso. Incoerência, ambigui-
dade. Tudo junto.

Pegar malas, fazer check in, duty 
free, passaportes, estado de tensão, tudo 
faz parte. E a organização de que tudo 
funcione. E, claro, o medo de avião e de 
uma morte iminente pelas nuvens. Tenho 
medo. Mas enfrento. Mas nem por isso 
fico calma. Já passei por turbulências 
apavorantes; já fiquei presa no avião 
durante as flores de abril em Lisboa; já 
dormi no aeroporto em Atenas, esperan-
do a hora da balsa para Santorini, e já 
cheguei em Istambul, com medo do filme 
O Expresso da Meia-Noite.

Mas nunca pensei na vida de ver 
um aeroporto nas condições do de 
Cabul, por esses dias no Afeganistão. 
Que cena! Muros altos, tiros, desespero, 
pessoas se arvorando de qualquer jeito 

para voar nas asas da Panair. Com desti-
nos incertos, pavor da morte, deixando 
familiares e o país para trás. Quanta 
tristeza aquele avião com mais de 600 
pessoas apinhadas, sem poder respirar, 
com fome, sem lenço e sem documento. 
Para onde ir, como ir, qual destino da 
vida, e com a morte à espreita.

Foi chocante para o mundo todo se 
deparar com um país em retirada assim. 
No alvoroço de tantas decisões mal 
traçadas, potências que invadem, aban-
donam, a selvageria que toma conta, e a 
população civil que se dane.

Aqui do alto do meu conforto do-
méstico chorei assistindo um aeroporto, 
que, para mim, sempre foi sinônimo de 
destino e voos autorizados, agora um 
lugar sem dono. Lugar de metralhado-
ras, de cerceamentos, e de destruição. 
Que triste!

E o mundo, besta e impotente, a 
assistir de camarote tanta desolação. 
Os afegãos não são imigrantes! Falou 
um repórter. Eles fogem da morte. É a 
sobrevivência. Sem falar que as ques-
tões humanitárias já não dão conta dos 

refúgios de imigrantes nas fronteiras, 
dos barcos fugitivos, e das boias que 
surfam nas ondas tenebrosas dos mares 
sem dono. A cada ano temos uma ima-
gem do terror. Do horror. Já vimos uma 
criança síria queimada num aeroporto; 
um rapaz ferido a escalar um muro com 
a polícia atrás, numa praia italiana, e 
agora vimos os afegãos feito moscas, 
grudadas num avião em movimento. 
Sem palavras!

Fiquei a lembrar do filme Simples-
mente Amor, e do programa do GNT, 
Chegadas e Partidas, com suas histó-
rias de amor, alegrias e despedidas, 
nos aeroportos daqui e de alhures, 
com pessoas livres, ou nem tanto, que 
escolhem os seus destinos, ou simples-
mente se aventuram em busca de um 
destino todo seu.

Em Cabul, é a sorte ou o conhe-
cimento que vale. E o mergulho num 
objeto que voe para algum lugar de 
vida; cada um por si; feridos e ultrajados 
por 20 anos de ocupação dos EUA, ou 
pela selvageria do Talibã, o povo afegão 
jamais verá um aeroporto ou um avião 
de prata, com os olhos de um ocidental. 
Aquele espaço antes controlado e de 
oportunidades para atravessar frontei-
ras, agora uma rampa de astúcia, onde 
as figuras humanas, são expulsas da 
nave como se fossem insetos, em busca 
de um doce qualquer.

Não te enganes, a vida vai tratar-
te mal...

Ana Adelaide Peixoto
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Aeroporto
Crônica

 Feridos e ultrajados por 20 anos de 
ocupação dos EUA, ou pela selvageria 
do Talibã, o povo afegão jamais verá 
um aeroporto ou um avião de prata, 
com os olhos de um ocidental 

Foto: Reprodução/United Lisbon

Edu Hub, localizado em Lisboa, Portugal, inserido no Parque das Nações

Maior grupo de rock de 
todos os tempos, os Beatles 
chegaram ao fim em 10 de 
abril de 1970. No mês seguin-
te, precisamente em 20 de 
maio, aterrissava nos cinemas 
do Reino Unido o filme Let It 
Be (acompanhado pelo disco 
homônimo). O longa-metragem 
de 81 minutos dirigido pelo ci-
neasta Michael Lindsay-Hogg (o 
mesmo de Rock ‘N’ Roll Circus, 
dos The Rolling Stones) mos-
trava os perrengues entre John 
Lennon, Paul McCartney, George 
Harrison e Ringo Starr durante 
os ensaios do projeto que viria a 
se tornar o disco. 

São discussões, arranca
-rabos, climas tensos e azedos, 
mostrados por aproximada-
mente 40 minutos – metade do filme; o restante de Let It Be 
traz o registro do que se tornaria a última apresentação públi-
ca do grupo, no teto da gravadora Apple, em 30 de janeiro de 
1969, conhecida pelos fãs como “Rooftop Concert”.

É um filme melancólico, escuro, tom que acabou por crista-
lizar o fim dos Beatles na lembrança dos fãs e também dos inte-
grantes da banda. Pelo menos até alguns dias atrás, quando foi 
lançada a série The Beatles - Get Back, disponível para o público 
de todo o mundo através do serviço de streaming Disney+.

O cineasta Peter Jackson (diretor da consagrada trilogia O 
Senhor dos Anéis) teve acesso a quase 60 horas de filmagens e 
ouviu quase 150 horas de áudio captados pela equipe de Michael 
Lindsay-Hogg ao longo do mês de janeiro de 1969, quando os 
rapazes de Liverpool resolveram compor novas canções para 
lançá-las em um especial de TV (que acabou não vingando).

O resultado da proposta de Jackson – que dura cerca de 
oito horas, divididas em três episódios – é uma reparação his-
tórica ao mostrar que Let It Be, o filme, não era fiel à realidade 
daquele período. Na montagem de Lindsay-Hogg, o processo foi 
caótico. Na de Jackson, não. Mostra, inclusive, como o alto astral 
do quarteto era maior do que qualquer rusga entre eles. 

Get Back (ao contrário do mal-intencionado Let It Be, como 
fica claro agora) é fantástico em muitas vertentes. Cinquenta anos 
depois do fim da banda, os fãs, finalmente, conseguem ter uma 
noção precisa de como eram os Beatles “na vida real”. Como se 
comportavam quando estavam juntos, trabalhando, compondo, 
ensaiando e planejando ideias. 

Nenhum outro filme, ou documentário, consegue fazer 
esse retrato com tanta precisão. Isso porque, se Michael Lindsay
-Hogg errou na montagem do filme de 1970, acertou ao deixar a 
câmera rolando permanentemente, colada nos Beatles, durante 
todo o projeto de janeiro de 1969. Assim, Get Back funciona 
como um Big Brother em que o espectador acompanha aquele 
momento de intimidade criativa, em que o grupo compõe novas 
canções em um galpão do estúdio Twickenham, em Londres.

São canções que não 
ganhariam vida apenas no LP 
Let It Be, como também na 
última gravação do quarteto, 
Abbey Road (este viria a ser 
lançado antes daquele) e ain-
da em músicas que acabariam 
em discos solos dos integran-
tes, como ‘All things must 
pass’, que George Harrison 
lançou em seu famoso álbum 
homônimo, dali a quase dois 
anos.

A série de Peter Jackson 
é colorida, bastante nítida, 
com uma restauração impe-
cável – parece que as ima-
gens foram captadas hoje! 
O filme dialoga bem com os 
diversos níveis de fãs. Aos fãs 
mais especialistas no grupo, 

o mergulho naquele período é um deleite saboroso, sobre-
tudo pela quantidade de canções que os Beatles dedilham 
descompromissadamente ao procurar inspirações para o 
repertório. 

Get Back dá acesso a sequências notáveis, como a jam 
session catártica de John, Paul e Ringo – com Yoko Ono nos 
vocais – para exorcizar a saída de George da banda, bem no 
momento que o projeto começava a decolar (ele voltou, como 
vocês bem sabem). Ou quando, já no estúdio da Apple, eles 
iniciam as gravações de Let It Be e Paul lê um artigo sobre as 
desavenças entre os integrantes, incoerente com a união que o 
grupo mostra naquele momento, através da série.

Até quem não é fã dos Beatles há de curtir o seriado. Ela 
diz muito sobre trabalho em equipe e a importância de uma 
agenda de tarefas para que o grupo não perca o foco. Em 
determinado momento, Paul faz uma autoanálise de como os 
integrantes perderam o fio da meada enquanto banda após a 
morte do empresário Brian Epstein, um ano e meio antes. “O 
papai não está mais aqui”, desabafa o baixista.

O impacto histórico de The Beatles - Get Back é tão grande 
que fez Ringo ir às redes sociais chamar Peter Jackson de 
gênio e, após ver o documentário, Paul veio a público dizer 
que ele mudou sua percepção sobre o fim dos Beatles. “Ele (o 
seriado) mostra nós quatro nos divertindo”, declarou o baixis-
ta a um jornal, na semana passada, após uma sessão especial 
do documentário. “Essa era uma das coisas importantes sobre 
os Beatles, nós poderíamos fazer um ao outro rir”. 

E, adiante, quando é perguntado se Get Back realmente 
modificou sua percepção sobre o fim do grupo, Paul McCart-
ney cravou: “Sim. E há a filmagem para provar. Afinal, eu 
definitivamente havia comprado o lado triste da separação 
dos Beatles e pensei: ‘Deus, eu sou o culpado!’”.

Não, Paul, você não é. E nem Yoko, como muito se pensou. 
No fim das contas, quem carrega essa culpa é mesmo Michael 
Lindsay-Hogg.

Como Peter Jackson
salvou os Beatles

‘Get Back’ mostra que o lado alto astral do quarteto era maior do que as rusgas entre eles

Foto: Divulgação

Destaque

‘Pacarrete’ leva oito troféus no 
Grande Prêmio do Cinema

Foram anunciados, no último domingo (28), os vence-
dores do 20º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O filme 
mais premiado da noite foi Pacarrete, de Allan Deberton, 
com oito troféus Grande Otelo, incluindo o de Melhor Fil-
me do Júri Popular e Melhor Atriz para a paraibana Mar-
célia Cartaxo. A Febre, de Maya Da-Rin, ganhou o prêmio 
de Melhor Longa-Metragem de Ficção. Por conta da pande-
mia, a cerimônia aconteceu de forma remota pelo segundo 
ano consecutivo. O grande homenageado da noite foi o ci-
neasta Ruy Guerra, que completou 90 anos em 2021.



Cultura

O professor José Octávio de Arruda Mello e Vic-
tor Raul da Rocha Mello organizaram o livro O Movi-
mento de 64 na Paraíba - Origens, Assalto ao Poder e 
Repressão (Editora A União/Eduepb, 2021, 450 pági-
nas). A coletânea reúne 39 colaboradores e contém 
43 textos. Os colaboradores, em sua grande maioria, 
são paraibanos.

A coletânea deveria ter sido publicada em 2014, 
ano do cinquentenário do golpe de 1964, mas devido a 
problemas com a Editora da UEPB, isso não ocorreu fe-
lizmente a Editora A União veio em boa hora e tornou 
possível a sua publicação. 

Na apresentação do livro – Constatação e análise em 
um movimento –, o professor José Octávio explica que o 
livro focaliza os acontecimentos ocorridos entre 1964 
e 1985, não em termos de exaltação e apologia, mas na 
condição de analisar e interpretar os fatos. Acrescenta 
que este fato histórico influenciou a História do Brasil 
e sentiu a necessidade de discuti-lo para conhecimento 
das novas gerações e utilização em sala de aula. 

As referências aos períodos (1945 até 2013) têm sua 
razão de ser. 1945 é a data do fim do Estado Novo, 2013 
assinala a criação da Comissão da Verdade da Paraíba, 
“instrumento de anistia, emanada do plano nacional”. 

Estruturado em quatro partes, o apresentador fez 
um resumo de cada texto, ressaltando os diferentes 
aspectos abordados. A doutrinação do Ipes e do Ibad 
foi analisada pelo jornalista Gilvan de Brito; a presença 
das Ligas Camponesas na Paraíba por Assis Lemos e 
José Avelar Freire. 

Não faltam textos ligados às perseguições políticas, 
cassação de prefeitos e deputados. O prefeito Newton Ri-
que, de Campina Grande, foi o alvo das considerações do 
olhar arguto do jornalista Josué Silvestre e da fina ironia 
do advogado campinense Agnello Amorim que trata do 
mesmo tema, enfatizando a sucessão do ex-prefeito Ne-
wton Rique por Williams Arruda. José Octávio compare-
ce com quatro textos e um deles se refere às punições de 
68 e a cassação do também prefeito de Campina Grande, 
Ronaldo da Cunha Lima (1969).

Os dissabores sofridos pelo cordelista Manoel 
Monteiro e a perseguição à educadora Maura Pires fo-
ram analisados por Xico Nóbrega. O cordelista Manoel 
Monteiro ficou preso por três meses, ao sair da prisão, 
contou com a ajuda do livreiro José Pedrosa. A profes-
sora Maura Pires, por sua participação no Congresso 
de estudantes universitários em Ibiúna (SP), foi presa 
e vigiada durante muitos anos.

Música, cultura e artes também sofreram restri-
ções nesse período sombrio da ditadura militar. Ricardo 
Anísio enfocou a atuação do compositor e cantor Geral-
do Vandré, uma figura controvertida da música popular 
brasileira. Chico Pereira discorreu sobre o cinema novo 
brasileiro, tropicalismo e o cerco às manifestações cul-
turais. A censura era implacável, cortava tudo que de-
sagradasse ao sistema. Surgiram publicações satíricas 
e humorísticas das penas e desenhos de Ziraldo, Jaguar, 
Henfil. Os artistas sempre encontram uma maneira de 
burlar os regimes opressores.

As emissoras de rádio e os jornais impressos tam-
bém sofreram censuras. Em Campina Grande, o peque-
no semanário O Rebate foi fechado pelo regime militar. 
O acervo do jornal do professor Luís Gil foi confiscado e 
nunca mais devolvido, conforme depoimento do advoga-
do Leidson Farias. 

A historiadora e biógrafa Maria José Teixeira se 
detém em analisar o período da ditadura militar na 
Universidade Federal da Paraíba (João Pessoa). Houve 
perseguições a professores e a alunos, até o reitor Má-
rio Moacyr Porto, desembargador e professor de Direi-
to Civil, um homem probo, não escapou da sanha dos 
militares. Em 14 de abril, poucos dias após a efetivação 
do golpe, foi destituído de sua função de reitor, sendo 
substituído pelo capitão médico Guilardo Martins Al-
ves. A UFPB perdeu um grande professor e um admi-
nistrador que muito poderia ter feito pelo engrandeci-
mento da instituição. 

Os alunos foram ameaçados, presos, obrigados a 
depor nos quartéis e proibidos de prosseguir o curso 
universitário. Foi um período de repressão. Professo-
res e alunos eram vigiados, o medo imperava nas sa-
las de aula, nos corredores da universidade, temia-se a 
presença de delatores.

Não foi possível tecer considerações sobre todos os 
artigos enfeixados no livro, mas consideramos impres-
cindível uma leitura integral dos textos. O professor José 
Octávio, idealizador do livro, considera que se destina, 
sobretudo, às escolas o que explica a sua função didáti-
ca. Espera-se que os professores das unidades de ensino 
fundamental, do grau médio e mesmo do ensino supe-
rior ministrem aulas sobre esse amplo material. Os au-
tores dos textos podem comparecer aos eventos em que 
os temas abordados sejam objeto de discussão em sala 
de aula. Fica a sugestão do professor que acatamos ple-
namente. Pela diversidade dos textos, a coletânea pode 
ser considerada uma obra antológica.

‘O Movimento 
de 64 na PB’

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Colunista colaboradora

Audiovisual

A Fundação Cultural de João Pessoa 
(Funjope) iniciou um projeto de inter-
nacionalização do cinema da cidade e 
levou oito cineastas para o ‘Ventana Sur’, 
maior mercado destinado à negociação 
de obras individuais da América Latina. 
O governo municipal está criando uma 
política estruturante para o audiovi-
sual da capital, que passa pelo fomento 
à produção, formação e à circulação dos 
produtos, seguindo agora para o nível in-
ternacional. O evento começou ontem e 
segue até a próxima sexta-feira.

O ‘Ventana Sur 2021’ acontece em 
Buenos Aires, na Argentina, de forma vir-
tual por conta da pandemia. O evento é 
uma realização do Festival de Cannes.

“O Ventana Sur é um mercado que 
vai abrir janelas para o nosso cinema 
nos mercados internacionais”, enfatizou 
o diretor executivo da Funjope, Marcus 
Alves. Os profissionais de João Pessoa fo-
ram incluídos no catálogo ‘Ventana Sur’, 
lançado pelo Cinema do Brasil, que inclui 
todos os produtores do país seleciona-
dos para o evento.

O documento é utilizado como fer-
ramenta para apresentar os projetos au-
diovisuais das empresas, entre elas, as 
de João Pessoa, para os parceiros inter-
nacionais do cinema do Brasil. Cada em-
presa leva em sua bagagem dois projetos 
e lá poderá conseguir distribuidores in-
ternacionais.

Além disso, os cineastas terão a ex-
periência de participar de um ambiente 
de mercado internacional, criar relações 
com uma rede de contatos network e es-
tarão antenados com o que o mercado 
internacional está interessado, além de 
apresentarem seus produtos.

Nina Rosa, da Lumina Produções, 
está em Malaika, de André Morais, e com 
Rodolfo de Barros em outros dois proje-
tos: Noite e Sombra e Revolta. Para ela, 
participar de um evento grandioso como 
o Ventana Sur é muito gratificante. “Só é 
possível isso acontecer porque estamos 
tendo esse apoio da Funjope. E é um pas-
so fundamental para o nosso cinema. É 
algo inédito e motivo de muita satisfação 
para todos nós produtores”, declarou. 
“Saímos dessa fase da produção, que fa-
zemos com muito profissionalismo, e le-
vamos o nosso produto para o mercado. 
Esse é o ponto mais importante e o Ven-
tana dá esse suporte. Estarmos lá, por 

mais que não seja da forma presencial, 
é muito valioso, é de muita grandeza, e 
a Paraíba está sendo representada com 
excelentes projetos”, acrescentou. 

Os produtores das empresas que vão 
para o Ventana Sur participaram de uma 
formação oferecida pelo cinema do Brasil, 
receberam credenciais para circularem 
nos ambientes do evento e ainda a asses-
soria. “Eu me sinto bastante entusiasma-
do em ser parte integrante da construção 
dessa política criada na atual gestão da 
Funjope, com uma nova ‘perna’ para o 
desenvolvimento do nosso audiovisual”, 
disse o chefe da Divisão de Audiovisual da 
Funjope, Paulo Roberto.

Ação para internacionalizar 
o cinema da PB tem início

Foto: Divulgação

Longa-metragem ‘Malaika’, de André Morais, é uma das produções paraibanas que participam do Ventana Sur

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.

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 
MANAÍRA 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

Na nova animação da Disney, ‘Encanto’, protagonista Mirabel é a única que não tem um dom mágico na família



Cultura

Hoje, o Teatro Municipal 
Severino Cabral (TMSC) chega 
aos 58 anos de existência. Para 
celebrar mais de meio século 
de criação, sendo sinônimo das 
artes e propagação da cultura 
no Agreste paraibano, haverá 
uma programação especial, 
com shows de Lucas Barreto, 
da banda Dona Treta e grupo 
Camerata Sonoryah. Além do 
grupo de dança Ballet Cidade 
de Campina, que fará a aber-
tura. O evento gratuito começa 
às 20h, no palco principal do 
equipamento cultural, na Ave-
nida Floriano Peixoto, centro 
de Campina Grande. 

Para o controle da ocu-
pação, é preciso acessar o site 
do Sympla (www.sympla.com.
br/produtor/tmsc) para re-
tirada das entradas gratuitas. 
O teatro segue os protocolos 
de segurança e só está sendo 
permitido 50% da totalidade, 
ou seja, cerca de 350 lugares, 
Além do uso obrigatório de 
máscara e de álcool a 70%.

Para a banda Dona Treta, 
fazer parte das comemorações 
de 58 anos do teatro é muito 
gratificante, sobretudo por 
ser um local que é patrimônio 
campinense. O vocalista do 
grupo, Rodrigo Braga, destaca 
que vai passear pela música 
brasileira, com estilos que fa-
zem parte do seu repertório, 
além de músicas autorais. “Po-
dem esperar um show com 
muita energia, que é nossa 
marca registrada. Esperamos 
ver nossos fãs por lá e conta-
mos com a reciprocidade de 
todos pra cantar vários clás-
sicos conosco. É uma honra 
imensa fazer parte dessa data 
especial”, diz Braga.

O trio Camerata Sonor-
yah estará fazendo a recepção 
do público, no hall do teatro. 
Segundo o flautista Felipe Oli-
veira, a apresentação Do Eru-
dito ao Popular vai trazer ao 
público algumas composições 
tradicionais da música clás-

sica, como também músicas 
instrumentais nos ritmos típi-
cos do Nordeste, como o forró 
e chorinho, além da MPB. “O 
grupo se sente muito lison-
jeado em poder fazer parte 
de mais um aniversário do 
principal palco de cultura de 
Campina Grande. Nossa parti-
cipação mostra que na cidade 
não tem só forró, mas também 
tem grupos de músicas instru-
mentais”, pontua.

O cantor Lucas Barreto 
fez questão de ressaltar que 
para quem é nascido em Cam-
pina Grande, como ele, sabe 
da importância e relevância 
do Teatro Municipal para o 
cenário artístico cultural da 
cidade. Para ele, fazer parte 
desses 58 anos de história é de 
um prazer imensurável. Nesta 
noite, sua apresentação A voz 
da canção é fundamentada 
na concepção de dualidade e 

de como esses opostos estão 
interligados: artista e público, 
poesia e música, voz e violão, 
popular e erudito, trazendo 
as infinitas possibilidades de 
diálogo que permeiam nesse 
universo cultural.

“Eu sinto uma energia di-
ferente de todos os palcos que 
já pisei, a carga das grandes 
referências musicais que já 
pisaram no palco do Severino 
Cabral. O público pode esperar 
a minha entrega total ao que 
eu mais amo e respeito, que é 
a música. Que eu possa refletir 
ao público através de minha 
voz, corpo e alma uma noite 
memorável de belas canções”, 
acrescenta Lucas Barreto.

Orgulho para todos
Para o nicho cultural da 

Serra da Borborema poder 
fazer parte da gestão do Tea-
tro Municipal Severino Cabral 

sempre foi motivo de orgulho, 
tanto dos que por lá passaram 
como do atual diretor do local. 
Alan Peres é o atual diretor e 
confessa que ocupar o cargo 
deixa envaidecido, sobretudo 
por fazer parte do grupo de 
pessoas que deixaram contri-
buição para a cultura parai-
bana. 

“Esse teatro é o que é hoje 
não apenas por ser uma obra 
arquitetônica moderna, mas 
por ter se consolidado como o 
centro da cultura campinense. 
É muito gratificante poder ver 
a casa celebrando mais um ano 
de existência ocupada (dentro 
dos limites). Nossa expectativa 
é finalizar as comemorações 
com engrandecendo ainda 
mais o Severino Cabral”, diz 
Alan Peres. 

Outro nome que é sinôni-
mo do TMSC é Eneida Maraca-
já, a gestora que passou mais 

tempo como diretora do local 
e fundadora do Festival de 
Inverno de Campina Grande, 
ao todo foram quase 14 anos 
no cargo. “Esse teatro é minha 
casa, minha história, é um pe-
daço do meu coração. As luzes 
daquele palco sempre estarão 
iluminando minha alma, até 
mesmo depois dessa minha 
vida. Foram inúmeros projetos 
que até hoje fazem parte do 
calendário atual da cidade”, 
relembra a ex-diretora. 

O equipamento, que é um 
dos maiores símbolos da cul-
tura da Paraíba, foi inaugurado 
em 30 de novembro de 1963. 
Na época, seu formato que 
lembra um bico de flauta – ou 
para muitos, um apito – foi 
considerado uma das obras 
arquitetônicas mais modernas 
de Campina Grande. O proje-
tista responsável pela obra foi 
Geraldino Duda.

O local ficou fechado por 
mais de um ano, durante a 
pandemia, mas já foi palco 
de grandes eventos culturais 
do país – como o Festival de 
Inverno de CG e Festival Inter-
nacional de Música – e de artis-
tas nacionais, como Fernanda 
Montenegro, Eva Wilma, Ana 
Botafogo, Débora Colker, Carli-
nhos de Jesus, Elba Ramalho e 
Chico César.

Teatro Severino Cabral celebra 
58 anos com atrações musicais

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Hoje, em Campina Grande, data é comemorada com apresentações gratuitas de Lucas Barreto, Dona Treta e Sonoriah
Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Fotos: Divulgação

Fotos: Codecom/Divulgação

No palco do TMSC (fotos de cima) haverá o som da banda Dona Treta (E), show ‘A voz da canção’, de Lucas Barreto (C), e a recepção ‘Do Erudito ao Popular’, do trio Camerata Sonoryah (D)

Através do QR Code acima, 
acesse o Sympla para retirada 

gratuita de ingresso

Medalha Augusto dos Anjos

Fotógrafo Gustavo Moura é homenageado na ALPB

“Eu me sinto extrema-
mente honrado e satisfei-
to. Não é uma satisfação 
plena, por causa do des-
caso que o Governo Fede-
ral vem tendo com o meio 
ambiente, mas recebo com 
muita gratidão”. Foi o que 
confessou o fotógrafo Gus-
tavo Moura, referindo-se 
à homenagem que recebe 
hoje, em Sessão Solene que 
a Assembleia Legislativa 
da Paraíba, em João Pes-
soa, realiza a partir das 
14h30 para lhe outorgar, 
por propositura da depu-
tada estadual Estela Bezer-
ra, a Medalha Augusto dos 
Anjos, em reconhecimento 
ao trabalho de registrar as 
manifestações da cultura 
popular.

Na ocasião, o evento 
também será transmitido 
pelo YouTube, TV ALPB 
(canal 8.2), site oficial da 
entidade (www.al.pb.leg.

br) e pela página do Face-
book da deputada (Estela-
BezerraOficial). 

Natural da cidade de 
João Pessoa, o fotógrafo 
Gustavo Moura disse que 
desde o início dos anos 
1980 vem se dedicando 
à documentação de ima-
gens. O paraibano relem-
brou que, ao longo desse 
tempo, vem trabalhando, 
preferencialmente, com 
fotografias analógicas. 
“Sou fiel a essa técnica, 
pela qual tenho gosto e 
admiração maior”, admi-
te Gustavo Moura. “Mas 
convivo com as duas ex-
pressões técnicas, que são 
a analógica e a digital, a 
qual considero ter surgido 
como um movimento na-
tural e resultado do desen-
volvimento da tecnologia”, 
afirmou o profissional.

Ao longo da sua car-
reira, Gustavo Moura rece-
beu diversas premiações. 
Ele destacou dois: o Prê-
mio Nacional Marc Ferrez, 

promovido pela Funda-
ção Nacional de Artes (Fu-
narte), e o primeiro lugar 
no Concurso Fotográfico 
Leica, conquistado com 
imagem que registra uma 
pelada, que é uma partida 
de futebol, disputada em 
Pernambuco. “Essa foto 
faz parte de um ensaio 
sobre peladas de futebol, 
que é uma atividade muito 
presente pelo país”, afir-
mou ele.

Projetos
Moura informou que, 

atualmente, possui projeto 
inscrito em edital da Lei 
Aldir Blanc do Governo da 
Paraíba, através da Secre-
taria de Estado da Cultura, 
para lançar um livro no 
formato impresso reunin-
do uma compilação de fo-
tografias que produziu, ao 
longo de sua carreira. 

“Serão fotos apenas 
em preto e branco, uma 
opção que fiz, por causa 
de afinidade e a estética, e 

estou fazendo a seleção, o 
que é extremamente difícil, 
por abranger imagens fei-
tas durante muitos anos de 
trabalho. Estou aguardan-
do a divulgação do resulta-
do do edital, mas ainda não 
há data para o lançamen-
to”, disse ele.

Moura vai lançar um livro no formato 
impresso reunindo uma compilação 
de fotografias que produziu ao longo 
de sua carreira

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Foto: Débora Viana/Divulgação

Fotos: Gustavo Moura/Divulgação
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Em comemoração aos 134 anos de Guarabira, gestor também anunciou investimentos para o Hospital Regional

Governador João Azevêdo 
inaugura obras no Brejo

O governador João Azevêdo 
inaugurou, ontem, as obras de 
recuperação e recapeamento 
asfáltico do acesso ao Distrito 
de Cachoeira dos Guedes, em 
Guarabira, no Brejo paraibano. 
No município, o chefe do Execu-
tivo estadual visitou o Hospital 
Regional, onde anunciou a re-
forma e ampliação da unidade 
de saúde com o objetivo de for-
talecer o atendimento nas linhas 
de cuidado materno e neonatal, 
tornando-a referência nas es-
pecialidades, e inspecionou o 
terreno onde será construída 
a Vila Olímpica.  As ações são 
alusivas ao aniversário de 134 
anos de emancipação política 
do município, completados no 
último dia 26.

Na ocasião, o chefe do Exe-
cutivo estadu-
al ressaltou o 
compromisso 
do governo de 
melhorar a vida 
das pessoas e in-
vestir em obras 
que asseguram 
emprego, renda 
e movimentam 
a economia do 
Estado. “Essa é 
uma ação que representa o nosso 
respeito com o povo. Em Guarabi-
ra, nós temos um grande volume 
de obras rodoviárias, a exemplo 
da recuperação da estrada que 
vai ligar Guarabira a Pirpirituba 
até Belém; a estrada de Pilões até 
Borborema, Arara; de Serraria a 
Arara; Tabuleiro a Bananeiras e 
a Dona Inês; o contorno de Ba-
naneiras, oferecendo condições 
de  ampliar linhas de produção e 
melhorar a qualidade de vida das 
pessoas através da iniciativa do 
governo que aqui chegou”, frisou. 

A recuperação e recape-

amento asfáltico do acesso ao 
Distrito de Cachoeira dos Gue-
des representam investimentos 
superiores a R$ 4 milhões de 
recursos próprios do Tesouro 
Estadual e contemplam direta-
mente cerca de 60 mil habitantes. 
As obras têm o objetivo de faci-
litar o escoamento da produção 
econômica local; promover o 
desenvolvimento socioeconô-
mico da região; modernizar e 
ampliar a infraestrutura rodoviá-
ria estadual; reduzir os custos de 
transportes; e oferecer conforto 
e segurança aos moradores do 
distrito e motoristas que trafe-
gam pelo local.

O superintendente do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), Carlos Perei-
ra, evidenciou que a gestão es-

tadual realiza, 
atualmente, o 
maior progra-
ma rodoviário 
da história da 
Paraíba. “São 
R$ 1,2 bilhão 
de obras, seja de  
pavimentação, 
restauração, 
travessias ur-
banas em todo 

o Estado e apenas no Brejo são R$ 
80 milhões em investimentos no 
setor, como foi feito em Cacho-
eira dos Guedes onde moram 
paraibanos que muitas vezes 
não chegavam na cidade porque 
o carro atolava ou o ônibus não 
chegava ao distrito”, pontuou. 

“A estrada tem um gran-
de valor agregado porque traz 
desenvolvimento, geração de 
emprego e renda, tornando o 
produto mais valorizado e opor-
tunizando qualidade de vida 
às pessoas”, disse o deputado 
federal Efraim Filho. 

Fotos: Francisco França

60 mil
habitantes serão contem-

plados com a recuperação e 
recapeamento asfáltico

O governador João Azevêdo 
entregou, ontem, no município 
de Mulungu, o sistema de abas-
tecimento de água do distrito de 
Lealândia, que recebeu investi-
mentos superiores a R$ 1,5 mi-
lhão, beneficiando diretamente 
800 pessoas.

O chefe do Executivo res-
saltou a satisfação de entregar 
o sistema de abastecimento de 
água. “É uma alegria honrar 
compromissos assumidos com 
o povo da Paraíba. A comunidade 
de Lealândia era uma e hoje é 
outra porque mudou a vida dos 
moradores. Essa água é fruto do 
sonho de muita gente e que hoje 
se torna realidade. Nós sabemos 
da importância desse investi-
mento para as famílias e para a 
economia porque fazemos um 
governo de inclusão, cuidando 
das pessoas, seja na infraestru-
tura, na saúde, na assistência so-

cial, na segurança alimentar e 
no desenvolvimento econômico, 
gerando emprego e renda para 
o nosso povo, fazendo com que 
a Paraíba seja destaque nacional 
em diversos segmentos”, frisou. 

   “Esse é um momento es-
pecial porque o Governo traz um 
benefício tão desejado à comu-
nidade e Mulungu agradece de 
todo coração pelas ações trazi-
das ao nosso município”, disse o 
prefeito Melquíades Nascimento. 

  A obra consistiu nas cons-
truções de adutora de água 
tratada, iniciando na cidade 
de Mari até o reservatório ele-
vado do distrito de Lealândia, 
de duas caixas de passagem em 
concreto armado; reservatório 
elevado de 150 m³ em concreto 
armado, elevatória, 1.539 metros 
de rede de distribuição, além de 
220 ligações domiciliares com 
hidrômetros.

Distrito ganha água

Restaurante Popular amplia segurança alimentar 
O governador João Azevêdo 

também inaugurou ontem, o Res-
taurante Popular de Guarabira, no 
Brejo paraibano, que oferecerá mil 
refeições diárias ao preço simbólico 
de R$ 1. O equipamento funciona 
na Rua Padre Inácio Almeida e repre-
senta investimentos anuais de aproxi-
madamente R$ 1,6 milhão e amplia 
as ações de segurança alimentar do 
Governo do Estado.  A ação é alu-
siva ao aniversário de 134 anos de 
emancipação política do município, 
completados no último dia 26. 

Na ocasião, o chefe do Executivo 
estadual ressaltou o esforço da gestão 
para fortalecer as políticas de inclusão 
social na Paraíba. “O Governo do 
Estado disponibiliza, diariamente, 
42 mil refeições para as pessoas que 
mais precisam. Além dos Restaurantes 
Populares, temos os programas Tá na 

Mesa, Prato Cheio, pagamos o subsí-
dio para o leite, garantindo dignidade 
e qualidade de vida para as pessoas. 
Além de investir em obras e ações, 
focamos nossas ações na assistência 
social, com políticas de segurança 
alimentar, o que representa a nossa 
dedicação com o povo”, frisou. 

“Essa é uma obra sonhada e 
esperada pela cidade e que traz se-
gurança alimentar à população com 
esse equipamento que vai ficar na his-
tória do povo da Paraíba. Hoje é um 
dia de comemoração com as ações na 
área social para atender quem mais 
precisa e assegurar o direito para que 
as pessoas mais vulneráveis tenham 
acesso à alimentação”, destacou o 
secretário de Estado do Desenvolvi-
mento Humano, Tibério Limeira. 

O deputado estadual Raniery 
Paulino enalteceu a iniciativa do 

Governo do Estado. “Esse é um mo-
mento histórico porque por muitos 
anos Guarabira não recebeu uma 
ação tão importante para quem 
mais precisa. Essa obra tem uma 
simbologia muito grande diante dos 
problemas que o Brasil atravessa e 
só temos a agradecer ao Governo 
do Estado”, disse. 

A dona de casa Elisiane Lima 
agradeceu a iniciativa do governo. 
“É uma ação louvável para quem 
precisa e é motivo de agradecer e 
quem está aqui é por que precisa e 
virei sempre porque é um alimento de 
alta qualidade e que veio numa boa 
hora”, sustentou. O deputado federal 
Efraim Filho, os deputados estaduais 
João Gonçalves e Ricardo Barbosa, 
prefeitos, vice-prefeitos, vereadores 
e auxiliares da gestão estadual esti-
veram presentes.

Segurança alimentar: João Azevêdo inspeciona as instalações do Restaurante Popular de Guarabira, que irá oferecer mil refeições diárias

Lideranças destacam solução de problemas
O deputado estadual Ra-

niery Paulino enalteceu a inicia-
tiva do governo de concretizar 
a demanda da população de 
Cachoeira dos Guedes. “Essa 
obra resolve de vez o proble-
ma do distrito que concentra 
o maior número de empregos, 
que desenvolve atividades na 
agricultura, avicultura e olaria, 
por isso, hoje é um momento 
histórico porque o Governo 
olhou para as pessoas que mais 
precisam com uma obra de ex-
celente qualidade em Cachoeira 
dos Guedes, um símbolo para a 
nossa cidade”, comentou. 

 
Hospital
Nas obras de reforma e am-

pliação serão investidos R$ 13 
milhões. A iniciativa está inclusa 
no Projeto de Aprimoramento do 

Modelo de Atenção na Rede de 
Saúde do Estado da Paraíba (Pro-
jeto Amar) que visa melhorar as 
condições de saúde da popula-
ção paraibana, através da con-
solidação das Redes de Atenção 
à Saúde e do fortalecimento das 
capacidades de gestão da saúde 
por parte do Estado.

 No local, será reformado 
um anexo do hospital destinado 
aos serviços exclusivos de mater-
nidade de média e alta comple-
xidade, que compreenderá UTI 
Neonatal, Unidade de Cuidados 
Intermediários (Ucinco), Centro 
de Parto Normal (CPN), Interna-
ção mãe-canguru. 

 As adequações e melhorias 
das demais áreas contemplam a 
Urgência e Emergência, Reorde-
nação dos Fluxos das Enferma-
rias, ampliação para seis salas 

cirúrgicas, sendo duas exclusi-
vas para obstetrícia. O hospital, 
que hoje conta com 111 leitos, 
terá 145 leitos, abrangendo no-
vos serviços de atendimento ao 
paciente, como a UTI Adulta e 
aumento de leitos de alojamento 
conjunto. Ainda serão realizadas 
melhorias nas áreas de apoio, 
adequando-as às normas sanitá-
rias vigentes, com a construção 
de novo Centro de Materiais e 
Esterilização (CME), ampliação e 
relocação da unidade de proces-
samento de roupa (UPR) (lavan-
deria), ampliação da Unidade de 
Alimentação e Nutrição (UAN/
cozinha), acréscimo do serviço 
de alimentação parenteral e en-
teral (sondaria) e relocação da 
subestação.

 O governador João Azevêdo 
afirmou que o projeto Amar pro-

porcionará uma nova realidade 
para a saúde da Paraíba. “Nós 
queremos com isso regionalizar 
o atendimento e chegar mais per-
to do cidadão, indo na direção de 
requalificar o serviço público. A 
nossa saúde tem competência e 
gestão, dando dignidade a quem 
precisa do atendimento”, falou. 

 “Nós temos uma materni-
dade com uma alta demanda, 
chegamos a ter 20 partos por 
dia e, com a reforma, podere-
mos habilitar o hospital com 
uma maternidade de alto ris-
co, com UTI neonatal, sala de 
parto e bloco cirúrgico.  A ideia 
é também ofertar um serviço 
de ortopedia e traumatologia, o 
que representa, sem dúvida, um 
benefício para a região”, comen-
tou o secretário de Estado da 
Saúde, Geraldo Medeiros.

Moradores de Lealândia passam a ter água encanada, reivindicação antiga

n Obras
Ao lado de lideranças 
políticas da região, o 
governador João Aze-
vêdo visitou obras, 
conheceu detalhes 
de como os trabalhos 
estão sendo feitos e 
inaugurou recapea-
mento asfáltico que 
vai beneficiar os ha-
bitantes da região

Acordo de precatórios
TJPB publica edital para Acordo Direto de Precatórios do  
Município de João Pessoa. Credores terão a possibilidade 
de antecipar recebimento mediante deságio. Página 14
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Políticas

Iniciativa permite aos credores a possibilidade de antecipar o recebimento dos valores mediante deságio
O Tribunal de Justiça da 

Paraíba publicou no Diário 
da Justiça eletrônico o Edital 
01/2021 de chamamento 
aos interessados em cele-
brar Acordo Direto de Pre-
catórios cujo ente devedor é 
o Município de João Pessoa. 
Segundo o Presidente do 
TJPB, Desembargador Saulo 
Henriques de Sá e Benevi-
des, tal providência permite 
aos credores a possibilidade 
de antecipação do recebi-
mento de seus créditos me-
diante a aplicação de desá-
gio previsto em lei, o que 
representa significativa eco-
nomia aos entes devedores, 
especialmente em tempos 
de restrições econômicas. A 
publicação foi na edição de 
sexta-feira.

O acordo destina-se a 
“titulares de precatórios do 
Município de João Pessoa, 
expedidos perante o Tribu-
nal de Justiça da Paraíba, 
qualquer que seja o ano de 
inscrição”. O edital também 
define questões de sucessão, 

cessionários e honorários 
advocatícios. O credor deve 
estar ciente de que, ao optar 
pela sistemática do acordo 
direto, será aplicado o de-
ságio de 40% (quarenta por 
cento) sobre o valor atuali-
zado do precatório.

O interessado deverá 
assinar a proposta de acor-
do, juntamente com seu ad-
vogado, e apresentará no pe-
ríodo compreendido entre o 
dia 26 de novembro de 2021 
e o dia 3 de dezembro de 
2021. No caso de propostas 
formalizadas por meio de 
advogado, somente serão 
aceitas as propostas acom-
panhadas de procuração 
pública, outorgada há não 
mais de 60 (sessenta) dias, 
atribuindo poderes especí-
ficos para a celebração de 
acordos, nos termos do item 
3.6-IV do Edital.

O interessado deve 
ler atentamente o Edital e 
preencher requerimento, 
contido no Anexo I , entre 
os dias 26 de novembro e 3 

TJ publica edital para acordo 
direto de precatórios na capital
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Energisa e Prefeitura decidem 
plano para limpeza de postes

Os representantes da 
Prefeitura de João Pessoa e 
da Energisa concordaram, 
ontem, durante reunião da 
CPI da Banda Larga na Câ-
mara dos Vereadores de João 
Pessoa, em se reunirem ainda 
esta semana para escolha de 
um local e definição de um 
plano piloto para limpeza das 
fiações de postes de rua com 
excesso de cabeamentos.

Rúbens Falcão (Secretá-
rio de Infraestrutura do Mu-
nicípio) e Aracoeli Trigueiro 
e Cristiano Ventura (como 
representantes da Energisa) 
tomaram essa iniciativa du-
rante reunião da CPI da Banda 
Larga, ontem de manhã na 
Câmara Municipal. Pressiona-
dos pelo vereador Junio Lean-
dro(PDT) e pelo relator e pela 
presidente da CPI, respectiva-
mente, Odon Bezerra(Cidada-
nia) e Eliza Virgínia(PP), eles 
fizeram de tudo para eximir 
a Prefeitura e a Energisa de 
culpa pela verdadeira bagun-
ça nos cabeamentos de postes 
da cidade, mas ao final da re-
união concordaram em, con-
juntamente, partirem para 
averiguação in loco em busca 
de soluções para o problema.

“O que a gente acaba per-
cebendo é uma parte jogando 
a culpa para a outra e o pro-
blema se agravando”, afirmou 
o vereador Junio Leandro, ao 
lamentar que o prejudicado 
acaba sendo a cidade porque 
esses cabeamentos acabam 
prejudicando a beleza da ci-
dade, com riscos de acidentes 
para moradores e transeun-
tes.

Juntamente com Junio 
Leandro, Odon Bezerra e Eliza 
Virgínia também estranha-
ram o fato de não haver preci-
são sobre empresas de teleco-
municações que precisam ser 
punidas ao realizarem insta-
lações de fios de forma inade-
quadas, da mesma forma que 
trabalha de forma clandestina 
contribuindo para o excesso 
de cabeamentos.

A partir de trabalho con-
junto num local específico da 
cidade, Secretaria de Infraes-
trutura vão fazer um levan-
tamento de todos os cabos 
e ligações para saber quem 
está fazendo uso do poste de 
forma legal ou clandestina, 
paralelamente, que está ou 
não está cumprindo as regras 
básicas de instalações e por 
quem e de que forma devem 
ser punidas.

Na primeira parte da 

reunião, os convidados de-
dicaram todo tempo as res-
ponsabilidades de fiscaliza-
ção e punição.  “A Energisa é 
quem tem poder de multar, 
acompanhar, fiscalizar. Se 
não for ela, alguém tem que 
tomar providência”, afirmou 
Rubens, colocando-se à dis-
posição para possíveis cola-
borações que a Secretaria de 
Infraestrutura do município 
possa fazer, a fim haver con-
trole e gerar melhorias em 
todos os aspectos.

Aracoeli Trigueiro, da 
Energisa, explicou que o de-
sordenamento da fiação é um 
problema do país inteiro e 
que a empresa concessionária 
de energia elétrica notifica 
operadoras de telecomuni-
cação apenas em questões 
contratuais que dizem res-
peito à irregularidades nos 
pontos de fixação nos postes e 
ao vão exigido por norma en-
tre a flecha máxima do poste 
com o solo.

“A Energisa tem manti-
do com muita frequência a 
notificação quando verifica 
esses problemas”, afirmou 
Trigueiro, ressaltando que o 
valor pago pelas operadoras 
pelo uso dos postes é rever-
tido para abater no preço da 
energia elétrica. 

Ademilson José
ademilson51056@gmail.com

de dezembro. Na apresen-
tação da proposta deve ser 
incluída toda a documenta-
ção especificada no Edital. 
O protocolo do requerimen-

to pode ser realizado por 
meio eletrônico, através do 
e-mail progem@joaopessoa.
pb.gov.br ou fisicamente, no 
protocolo da Procuradoria 

Geral do Município, locali-
zada no 2º andar do Paço 
Municipal, situada na Pra-
ça Pedro Américo, 70, Va-
radouro, João Pessoa/PB, 

CEP: 58010-340, no horário 
das 09:00 às 15:00 horas, de 
segunda a sexta-feira.  

O Edital explica todos 
os passos necessários e es-
clarece que somente após a 
conclusão do procedimento 
de envio é que a proposta 
será de fato recebida pela 
Câmara de Conciliação de 
Precatórios da Procurado-
ria-Geral do Município. Além 
disso, os procedimentos 
para adesão ao acordo di-
reto tramitarão na Procura-
doria do Município, de forma 
que as propostas e todas as 
informações e dúvidas de-
vem ser obtidas nesse órgão.

À medida em que forem 
recebidas, as propostas se-
rão organizadas de acordo 
com a ordem cronológica 
de expedição do precatório. 
No caso de precatórios com 
múltiplos credores, serão 
observados os seguintes cri-
térios de prioridade: porta-
dor de doença grave; maior 
de 60 anos; pessoa com de-
ficiência.

Para o presidente do TJPB, acordo representa significativa economia aos entes devedores, em tempos de restrições

Na CPI da Banda Larga, acordo entre Prefeitura e Energisa tentará manter a fiação organizada nos postes da capital

Foto: TJPB

Foto: CMJP

Emendas impositivas

Lixo 

Prefeito libera R$ 1,3 milhão 
para entidades filantrópicas

Juíza revoga liminar e coleta 
tem contratos mantidos em JP

Antes de anunciar o 
cancelamento do Réveillon 
em João Pessoa, o prefeito 
Cícero Lucena assinou a 
liberação de R$ 1,3 milhão 
de emendas impositivas 
de 10 vereadores, que irão 
beneficiar entidades filan-
trópicas da capital.

Para o vereador Dinho 
Dowsley (Avante), que 
preside a Câmara Munici-
pal de João Pessoa, o gesto 
do prefeito em liberar as 
emendas impositivas de 
todos os parlamentares 
é um gesto significativo 
e que demonstra a união 

entre os poderes na atual 
legislatura e o Executivo 
na capital. O gesto que o 
prefeito Cícero está dan-
do ao Legislativo mostra 
o quanto a cidade de João 
Pessoa está ganhando com 
atitudes como esta. Esse 
valor liberado de R$ 1,3 
milhão será todo destina-
do a entidades filantrópi-
cas na nossa capital, disse 
o presidente Dinho. 

Para o vereador Bru-
no Farias (Cidadania), 
que é líder do prefeito na 
Câmara Municipal, são 
nesses momentos, como 
a liberação de verbas im-
positivas que vão ajudar 
entidades filantrópicas, 

que ele percebe como é 
bom fazer política. “Em 
momentos assim me sinto 
realizado na função públi-
ca”, completou. 

O Vereador Zezinho 
do Botafogo (Cidadania) 
que também foi agraciado 
nesta leva de liberação de 
verbas impositivas, cor-
robora com o discurso do 
seu correligionário e con-
firmou a destinação dos 
seus recursos. “Vamos 
doar para o Instituto dos 
Cegos, Vila Vicentina, São 
Vicente de Paula, Hospital 
Napoleão Laureano e Hos-
pital Padre Zé. Fico feliz em 
ajudar quem salva a vida 
e ajuda a muitas pessoas.

A Justiça revogou limi-
nar que suspendia contratos 
de empresas de coleta de 
lixo com a Autarquia Espe-
cial Municipal de Limpeza 
Urbana (Emlur). A decisão 
foi tomada na última quinta-
feira, pela  juíza Silvana Pires 
Moura Brasil, da 2ª Vara de 
Fazenda Pública da Capital. 

O pedido de revoga-
ção de tutela foi formulado 
pela Emlur, alegando que 
o certame já foi totalmen-
te concluído e que as pro-
postas apresentadas pelas 
empresas participantes e 
da respectiva ata de julga-
mento referente a Dispensa 
de Licitação, foram devida-

mente publicadas no Portal 
de Transparência do Mu-
nicípio de João Pessoa e no 
Semanário Oficial. 

Segundo a juíza, após 
uma minuciosa análise, ela 
decidiu revogar a liminar. 
“Isto porque, o argumen-
to sobre o qual se funda o 
pedido inicial, qual seja a 
ausência de transparência 
no procedimento de dispen-
sa de licitação pela falta de 
publicidade dos atos, não se 
sustenta, conforme se infere 
na documentação acostada 
pelo impetrado, evidencian-
do que houve publicação 
das propostas apresentadas 
pelas empresas participan-
tes e da respectiva ata de jul-
gamento”, disse na decisão. 

Na última terça-feira 

(23), a mesma juíza havia 
suspendido a licitação para 
contratação emergencial de 
empresas para a coleta de 
lixo, por 180 dias na capi-
tal. Após o fim do processo 
licitatório, no último dia 18 
de novembro, as empresas  
SP Soluções Ambientais (R$ 
16,32 milhões) e Natural-
le Tratamento de Resíduos 
(R$ 22,82 milhões) foram 
contratadas. 

No entanto, a empresa 
Nordeste Construções Ins-
talações e Locações Eireli, 
que também participou do 
processo licitatório, recor-
reu à Justiça alegando que 
a prefeitura não agiu com 
transparência quanto à pu-
blicação das atas e as análi-
ses da proposta no processo. 

Pettronio Torres
pettroniotorres@yahoo.com.br

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 



Brasil

Senadora Eliziane Gama, do Cidadania, foi escolhida como relatora da indicação do ex-ministro da Justiça

A sabatina de André 
Mendonça na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
será amanhã, a partir das 9h. O 
presidente do colegiado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), esco-
lheu a senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA) como relatora 
da indicação do ex-ministro da 
Justiça e ex-advogado-geral da 
União para uma vaga no Su-
premo Tribunal Federal (STF).

Eliziane Gama, que é 
evangélica, afirmou que a es-
colha de seu nome demonstra 
o respeito de Davi pela diver-
sidade religiosa e é um sinal 
de prestígio para a Bancada 
Feminina. É a primeira vez que 
uma senadora relata uma indi-
cação ao STF. Eliziane afirmou 
que seu relatório terá como 
foco analisar o currículo e a ca-
pacidade técnica do indicado.

“Eu vejo que o convi-
te vindo a mim por parte do 
presidente Davi é um sinal de 
prestígio à bancada feminina 
e aos evangélicos e demons-
tra claramente o seu respeito 
pela diversidade religiosa no 
Brasil. Como relatora, eu vou 
me pautar por informações e 
também pela boa técnica le-

gislativa, sem qualquer pre-
conceito político, ideológico e 
muito menos religioso. O que 
importa neste momento é o 
currículo e a capacidade téc-
nica do indicado,  afirmou a 
senadora.

André Mendonça foi in-
dicado pelo presidente Jair 
Bolsonaro no dia 13 de julho. 
A mensagem com a indica-
ção (MSF 36/2021) chegou 
à CCJ no dia 18 de agosto. 
Ao longo de quase quatro 
meses, senadores cobraram 
a sabatina do indicado. Du-
rante a reunião da última 
quarta-feira (24), Davi Al-
columbre classificou como 
“um embaraço” os apelos fei-
tos por parlamentares para 
a realização da sabatina de 
André Mendonça. Para ele, a 
definição sobre a pauta das 
comissões e do Plenário do 
Senado cabe aos respecti-
vos presidentes. Ele também 
disse que alguns críticos 
atribuíram a demora para 
a realização da sabatina a 
divergências religiosas. Davi 
Alcolumbre é judeu, e André 
Mendonça é evangélico.

“Confesso que pessoal-
mente me senti ofendido. 
Chegaram a envolver a minha 
religião. Chegaram ao cúmulo 

Marcos Oliveira 
Agência Senado

CCJ sabatina André Mendonça 
amanhã para a vaga no STF
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de levantar a questão religio-
sa sobre a sabatina de uma 
autoridade na CCJ, que nunca 
teve o critério religioso. O Es-
tado brasileiro é laico. Está na 
Constituição”,  advertiu.

Alguns senadores usaram 
as redes sociais para comentar 
o agendamento da sabatina 
e a escolha de Eliziane como 
relatora. Vanderlan Cardoso 
(PSD-GO) escreveu que ficou 

muito feliz  ao saber da escolha 
de Eliziane: “Tenho certeza 
de que ela fará um excelente 
relatório”, afirmou. Já Eduardo 
Girão (Podemos-CE) lamentou 
que a sabatina tenha levado 

quatro meses para ser agen-
dada, mas agradeceu a pressão 
de seus seguidores e de alguns 
senadores que, segundo ele, se 
mobilizaram para viabilizar a 
análise da indicação.

André Mendonça (foto) foi indicado por Jair Bolsonaro no dia 13 de julho, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, demorou para agendar a sabatina

Foto: Agência Brasil

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) está 
informando às varas da Jus-
tiça Estadual em São Paulo 
que não há mais dinheiro 
para pagar perícias médicas 
de segurados que solicitam 
benefícios em casos de aci-
dente, o que tem deixado 
os beneficiários sem os pa-
gamentos. Desde outubro, 
procuradores federais que 
atuam em nome do órgão 
têm apresentado a mesma 
explicação em diferentes 
processos: não há verba, e 
“os recursos disponibiliza-
dos já foram esgotados”.

A falta de dinheiro tem 
levado a duas situações. Em 
alguns casos, a Justiça sus-
pendeu processos, o que 
atrasa o pagamento dos be-
nefícios às pessoas. Em ou-
tros, peritos têm aceitado 
trabalhar sem saber quan-
do vão receber. Nas ações, 
o INSS tem solicitado que 
perícias sejam autorizadas 
com pagamento “para mo-
mento posterior.”

Tanto INSS quanto o 
Instituto Brasileiro de Pe-
rícias Médicas (IBPM) afir-
mam não ter dados sobre o 
número de ações paradas. 
Neste ano, já foram reali-
zadas 611 mil perícias na 
Justiça Federal. Para perí-
cia médica, os valores dos 
honorários variam entre 
R$ 370 e R$ 870 e seguem 
resolução do Conselho Na-
cional de Justiça.

Casos parados
Um açougueiro de 57 

anos, que preferiu não se 
identificar, está com a pe-

rícia parada na 5ª Vara 
Cível de Guarulhos (SP). 
Em 2014, ele sofreu um 
acidente enquanto carre-
gava alimentos em um su-
permercado. Rompeu um 
tendão no ombro e foi afas-
tado. Em 2016, após ter o 
benefício suspenso, recor-
reu à Justiça e conseguiu 
revalidá-lo. Em agosto des-
te ano, recorreu ao Judiciá-
rio de novo, mas o processo 
parou após o INSS alegar 
falta de dinheiro

O açougueiro não conse-
gue fazer o exame para tentar 
reaver o auxílio de R$ 1,7 mil. 
Se ele vencer a ação, o INSS 
terá de pagar os valores atra-
sados. A advogada Lucimara 
de Menezes Freitas, que o re-
presenta, diz nunca ter visto 
essa situação.

Já a vigilante Suelene 
Maria da Silva Santos, de 
45 anos, conseguiu agen-
dar o exame mesmo depois 
de o INSS ter dito que não 
havia verba. Ela sofreu um 
acidente de moto no ano 
passado e quebrou o bra-
ço esquerdo. Passou por 
uma cirurgia e voltou a tra-
balhar, mas ainda tem se-
quelas. “Meu braço perdeu 
força. Não consigo segurar 
algo pesado por muito tem-
po”, disse ela, que tenta rea-
ver o benefício.

A perita médica Cláu-
dia Gomes aceitou traba-
lhar no caso mesmo sem 
saber quando receberá o 
pagamento. Ela disse que, 
assim como outros cole-
gas, recebeu pela última 
vez em setembro. “A gente 
continua tendo de cumprir 
nossos prazos, mas fico 
sem saber como vou pagar 
minhas contas.”

Em ofícios anexados 
às ações o INSS diz que o 
pagamento depende de 
aprovação do Congresso. “A 
dotação orçamentária em 
questão foi aprovada para 
os pagamentos do ano cor-
rente, mas a verba afetada 
não foi suficiente a toda a 
despesa”, afirma o órgão.

Com sucessivos rom-
bos nas contas públicas, 
o governo tem precisado 
bancar despesas corren-
tes com recursos obtidos 
via emissão de dívida, o 
que normalmente é veda-
do pela chamada regra de 
ouro, mas pode ser feito 
após autorização especial 
do Congresso. O crédito 
para este ano, que servirá 
como essa autorização es-
pecial, ainda não foi apro-
vado pelos parlamentares

Poderes 
Em 23 de setembro, 

expirou o prazo de dois 
anos para que o Executivo 
assumisse os honorários 
dos peritos judiciais em 
ações do INSS. Essa despe-
sa era do Judiciário, mas lei 
aprovada pelo Congresso e 
sancionada pelo presiden-
te Jair Bolsonaro autorizou 
que o Executivo assumisse 
a conta.

O Ministério do Traba-
lho e Previdência diz que o 
pagamento passa a ser do 
Judiciário. O Conselho da Jus-
tiça Federal diz que, para as 
nomeações de peritos desde 
23 de setembro, os paga-
mentos só poderão ocorrer 
se aprovada lei autorizando a 
continuidade do pagamento 
pelo Executivo. Procurado, o 
Ministério da Economia não 
se manifestou.

Sem verba, perícias do INSS 
em ações judiciais travam
Julia Affonso
Agência Estado

Agência sem respaldo

Pesquisadores da 
Capes renunciam

Ao menos 52 pesqui-
sadores da área de Mate-
mática, Probabilidade e 
Estatística (Mape), e da 
área de Física da Coor-
denação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de 
Ensino Superior (Capes) 
renunciaram ontem co-
letivamente aos cargos.

Em duas cartas, uma 
da semana passada e ou-
tra ontem,  os cientistas 
acusam a Capes de não 
respaldar o trabalho de 
avaliação desempenha-
do por eles e criticam a 
presidência da institui-
ção por não defender a 
Avaliação Quadrienal da 
pós-graduação, suspen-
sa por decisão judicial 
em setembro. 

Com a saída, os no-
vos chefes das áreas te-
rão de montar suas equi-
pes.

Formalmente, ape-
nas os seis coordenado-
res das áreas têm man-
dato de quatro anos. Os 
outros 46 pesquisado-
res, que atuam como 
consultores ad hoc na 
avaliação quadrienal as-
sessorando os coordena-
dores enquanto dura o 
processo, também saem 
de suas funções. 

Desses assessores, 
28 são da Matemática e 
18 da Física.

A decisão acolhe um 
pedido feito pelo MPF 
(Ministério Público Fe-
deral), que investiga 
critérios ilícitos usados 
pela Capes no ranquea-
mento dos programas 
de pós-graduação stricto 
sensu (mestrado e dou-
torado) no Brasil. 

Acreditamos que 
a Capes não tem se es-
merado na defesa da 
sua forma de avaliação. 
Isto ficou patente nas 
várias manifestações da 
presidência e contrasta 
fortemente com os posi-
cionamentos favoráveis 
à retomada da avaliação 
vindos de diversas enti-
dades, desde a SBPC e a 
ABC até a Comissão de 
Educação da Câmara dos 
Deputados, cita.

Os procuradores 
da República Jessé Am-
brósio dos Santos e An-
tonio do Passo Cabral, 
autores da ação civil 
pública, informam que 
não se pretende extin-
guir a avaliação. Mas, 
sim, ordenar o processo 
para que não se preju-
diquem ou beneficiem 
entidades sem crité-
rio transparente. “Não 
se pretende impedir o 
aprimoramento dos cri-
térios avaliativos. 

O problema central 
não é a modificação dos 
parâmetros em si, mas 
sua imprevisibilidade 
e sua retroação ilícita, 
para atingir tempos pre-
téritos, o que impede 
que as instituições pos-
sam reagir à mudança 
regulativa. A Capes se-
quer prevê regimes de 
transição entre um perí-
odo de avaliação e outro, 
tornando a avaliação im-
previsível para adminis-
trados, que necessitam 
se reformular em um 
prazo exíguo para aten-
der às novas exigências”, 
informam os autores, em 
nota conjunta.

O vice-presidente Ha-
milton Mourão afirmou on-
tem, que o garimpo no Rio 
Madeira “já foi devidamen-
te dispersado”. Após três 
dias de ações contra balsas 
clandestinas, a Operação 
Uiara destruiu 131 dragas, 
principal equipamento 
usado nas embarcações de 
garimpo.

“O garimpo já foi de-
vidamente dispersado, 
vamos dizer assim. Mas 
tem que manter vigilân-
cia constante, porque tem 
ouro lá. Se não houver vigi-
lância constante, o pessoal 
volta”, afirmou Mourão na 
chegada ao Palácio do Pla-
nalto. “Tinha que ter feito 
da forma como foi. Quem 
está ilegal, tem que ter 
equipamento destruído ou 
apreendido”, acrescentou.

O general ainda de-
fendeu a decisão do go-
verno, anunciada na noite 
de sexta-feira, de fechar as 
fronteiras aéreas com seis 
países da África em razão 
da nova variante do coro-
navírus. “Até que a gente 
tenha informações, dados 
mais consistentes, tem que 
ter uma prevenção”, decla-
rou aos jornalistas.

Questionado se o 
governo poderia exigir o 
chamado “passaporte da 
vacina”, medida rechaçada 
pelo presidente Jair Bolso-
naro, Mourão evitou tomar 
uma posição sobre o tema. 
“O governo Vai exigir teste 
de PCR, como está exigindo 
para todo mundo. “É uma 
decisão que compete ao 
presidente da República”.

Garimpo no 
Rio Madeira 
foi dispersado, 
diz Mourão
Eduardo Gayer
Agência Estado
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Organização adverte que a nova variante do coronavírus pode causar mais um surto, com consequências severas

OMS alerta para o alto risco 
de infecções com a Ômicron
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Pedro Ivo de Oliveira
Agência Brasil

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) alertou on-
tem  que a variante Ômi-
cron do novo coronavírus 
impõe alto risco de novos 
surtos de infecção. A OMS 
advertiu as 194 nações afi-
liadas de que a possibilida-
de de um novo surto pode 
ter consequências severas, 
mas ressaltou que nenhuma 
morte foi registrada até o 
momento em decorrência 
da nova variante.

Também ontem, o pre-
sidente norte-americano, 
Joe Biden, afirmou em dis-
curso na Casa 
Branca que a 
nova variante 
é motivo de 
preocupação, 
mas não de 
pânico.  Se-
gundo Biden, 
a  v a r i a n t e 
chegará em 
solo americano cedo ou 
tarde; portanto, a melhor 
abordagem no momento é 
a vacinação.

Na próxima quinta-feira, 
a Casa Branca, sede do gover-
no dos Estados Unidos, divul-
gará uma nova estratégia para 
lidar com a pandemia e suas 
variantes durante o inver-
no. Joe Biden adiantou que 
o plano não incluirá novas 
ações restritivas à circulação 
de pessoas ou contenção de 
aglomerações. “Se as pessoas 
estiverem vacinadas e usarem 
máscaras, não há necessidade 
de novo lockdown [confina-
mento]”, afirmou.

O presidente ressaltou, 
entretanto, que ainda demo-
rará algumas semanas até 
a comprovação da eficácia 

dos imunizantes disponíveis 
contra a Ômicron.

O especialista em saúde 
Anthony Fauci, conselheiro 
do governo nas ações contra 
a pandemia, disse que o país 
“obviamente está em aler-
ta vermelho”. “É inevitável 
que se espalhe amplamen-
te”, afirmou em entrevista a 
uma rede de televisão no úl-
timo sábado, de acordo com 
a agência internacional de 
notícias Reuters. Segundo 
projeções de órgãos de saú-
de internacionais, o número 
de casos da variante Ômi-
cron deve ultrapassar 10 
mil nesta semana, em com-
paração aos 300 registros 

feitos na se-
mana passa-
da, informou 
o professor 
Salim Abdo-
ol Karim, in-
fectologista 
que trabalha 
no combate à 
pandemia no 

governo sul-africano.
Anteontem, o presi-

dente da África do Sul, Cyril 
Ramaphosa, denunciou em 
redes sociais o que chamou 
de abordagem “injustifica-
da e anticientífica” em re-
lação ao país. 

Para Ramaphosa, o fe-
chamento de fronteiras e a 
proibição de voos de países 
da África Austral fere pro-
fundamente economias 
que dependem do turis-
mo, além de serem “uma 
espécie de punição pela 
capacidade científica de 
detectar novas variantes”. 
O presidente da África do 
Sul fez um apelo para que 
autoridades internacionais 
não estabeleçam restrições 
de voo para a região.

China vai doar um bilhão de doses à África
Agência Brasil

O presidente da China, 
Xi Jinping, disse ontem que o 
país oferecerá mais um bilhão 
de doses de vacinas contra a 
Covid-19 a países africanos e 
incentivará empresas chinesas 
a investirem cerca de US$ 10 
bilhões na África nos próximos 
três anos.

A promessa de doses adi-
cionais da vacina - além de 
quase 200 milhões que a Chi-

na já forneceu ao continente 
- surge no momento em que se 
intensificam as preocupações 
com a disseminação de uma 
nova variante do coronavírus, 
conhecida como Ômicron, que 
foi identificada pela primeira 
vez no sul da África.

Em discurso feito por meio 
de um vídeo na abertura do 
Fórum de Cooperação China
-África, Xi disse também que 
será criado um centro trans-
fronteiriço China-África para 

fornecer às instituições finan-
ceiras africanas uma linha de 
crédito de US$ 10 bilhões, sem 
dar detalhes adicionais.

A África é uma das principais 
fontes chinesas de importação 
de petróleo bruto e minerais. 
Elas deverão chegar a US$ 300 
bilhões nos próximos três anos, 
disse Xi, acrescentando que os 
dois lados vão manter coopera-
ção em áreas como saúde, inova-
ção digital, promoção comercial 
e desenvolvimento verde.

Agência Brasil

O Japão decidiu retomar 
a proibição de novas entra-
das de estrangeiros para con-
ter o perigo em potencial que 
representa a variante Ômi-
cron. Com isso, ficam suspen-
sas as recentes medidas de 
afrouxamento das restrições 
para estudantes estrangei-
ros, pessoas de negócios e 
trainees técnicos.

O primeiro-ministro do 
Japão, Kishida Fumio, di-
vulgou as medidas ontem. 
“Decidi colocar em vigor 
restrições para estrangeiros 
de qualquer parte do mundo, 
com início hoje, como medida 
emergencial. O objetivo é evi-
tar que ocorra o pior cenário 
possível em nosso país”.

Kishida ressaltou que as 
medidas serão temporárias, até 
que especialistas tenham com-
preendido melhor a gravidade 
da ameaça da nova variante. 
Acrescentou que autoridades 
japonesas estão investigando 
um caso, envolvendo um via-
jante da Namíbia, que testou 
positivo para o vírus. Uma aná-
lise de genoma está sendo feita 
para descobrir se o indivíduo 
foi infectado pela nova variante.

O governo também vai 
reforçar as restrições para 
cidadãos japoneses que re-
tornam ao país procedentes  
de locais onde a variante 
Ômicron foi confirmada. Ao 
chegar ao Japão, viajantes 
precisam se acomodar por 
alguns dias em instalações 
designadas pelo governo.

Japão reforçará fronteira

Segundo projeções, o número de casos da variante Ômicron deve ultrapassar 10 mil nesta semana, em comparação aos 300 registros feitos na semana passada

Foto: Agência Brasil

Casos na Holanda, Dinamarca e Austrália
Agência Brasil 

A nova variante do coro-
navírus, denominada Ômicron, 
continua se espalhando pelo 
mundo e 13 casos foram en-
contrados na Holanda e dois na 
Dinamarca quanto na Austrália, 
mesmo com mais países tentan-
do se isolar através da imposição 
de restrições a viagens.

As autoridades de saúde 
holandesas anunciaram que 
os 13 casos da variante foram 
detectados entre os passageiros 
que estavam em voos da África 
do Sul que chegaram a Amsterdã 
na última sexta-feira.

As autoridades testaram to-
dos os mais de 600 passageiros 
nesses dois voos e encontraram 
61 casos de coronavírus, fazendo 
testes posteriores nos infectados 
para a nova variante.

“Não é improvável que mais 
casos apareçam na Holanda”, dis-
se o ministro da Saúde, Hugo de 

Jonge, em entrevista coletiva em 
Rotterdam. “Esta pode ser a pon-
ta do iceberg.” Descoberta pela 
primeira vez na África do Sul, a 
variante já foi detectada no Reino 
Unido, Alemanha, Itália, Holanda, 
Dinamarca, Bélgica, Botsuana, 
Israel, Austrália e Hong Kong.

A descoberta da Ômicron, 
classificada como variante de 
preocupação (VOC) na sema-
na passada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), ge-
rou temores em todo o mundo 
de que poderia resistir à vaci-
nação e prolongar a pandemia 
de Covid-19, que já dura quase 
dois anos.

A Ômicron é potencialmen-
te mais contagiosa do que as va-
riantes anteriores, embora os 
especialistas não saibam ainda 
se ela causará uma doença mais 
ou menos grave em comparação 
com outras cepas.

A autoridade de doenças 
infecciosas da Dinamarca disse 

no último domingo que registrou 
dois casos da variante em viajan-
tes da África do Sul. Autoridades 
de saúde do Estado mais popu-
loso da Austrália, Nova Gales do 
Sul, disseram que dois passa-
geiros que chegaram a Sydney 
vindos do sul da África na noite 
do último sábado tiveram teste 
positivo para a variante.

A Áustria estava investigan-
do um caso suspeito no domingo, 
enquanto na França o ministro 
da Saúde, Olivier Veran, disse 
que a variante provavelmente 
já estava circulando pelo país.

Os países impuseram uma 
onda de proibições ou restrições 
a viagens do sul da África para 
tentar conter a propagação do 
vírus. Os mercados financeiros 
despencaram na última sexta-
feira, com investidores preocu-
pados com a possibilidade de a 
variante impedir a recuperação 
global. Os preços do petróleo caí-
ram cerca de 10 dólares o barril.

Medidas em Israel
No esforço de maior alcance 

para manter a variante sob controle, 
Israel anunciou na noite do último 
sábado que iria proibir a entrada de 
todos os estrangeiros e reintrodu-
zir a tecnologia contra-terrorismo 
de rastreamento de telefones para 
conter a propagação da variante.

O primeiro-ministro do país, 
Naftali Bennett, disse que a proi-
bição, pendente da aprovação do 
governo, duraria 14 dias. As auto-
ridades esperam que dentro desse 
período surjam mais informações 
sobre a eficácia das vacinas contra 
a Ômicron. Muitos países impuse-
ram ou estão planejando restrições 
para viagens do sul da África. 

A Ômicron surgiu num mo-
mento em que muitos países da 
Europa estão lutando contra um 
surto de infecções por Covid-19, 
com algumas restrições à atividade 
social sendo novamente adotadas 
para tentar impedir a dissemina-
ção da doença.

Magnitude 7,5

Terremoto atinge região amazônica do Peru
Agência Brasil

Um terremoto de mag-
nitude 7,5 abalou a remota 
região amazônica do norte 
do Peru na manhã do últi-
mo domingo e foi sentido 
em Lima, capital localiza-
da no centro do país, e no 

sul do Equador, causando 
danos a casas próximas ao 
epicentro, mas sem regis-
tro de vítimas.

O centro sismológi-
co do Instituto Geofísico 
do Peru (IGP) disse que o 
terremoto teve uma pro-
fundidade de 131 quilô-

metros e que o epicentro 
estava a 98 quilômetros 
da cidade de Santa Maria 
de Nieva, na província de 
Condorcanqui.

O terremoto foi senti-
do em todo o centro e Nor-
te do Peru. Alguns mora-
dores deixaram suas casas 

por precaução, de acordo 
com reportagens de rádio 
e televisão locais. Nenhum 
dano foi registrado ao 
oleoduto de 1.100 quilô-
metros da estatal Petro-
peru, que cruza a região 
amazônica peruana até a 
costa do Pacífico ao norte.

Walter Culqui, pre-
feito da cidade de Jalca 
Grande, na província de 
Chachapoyas, disse que 
várias casas foram dani-
ficadas, deixando três fe-
ridos leves. Parte da torre 
da igreja na área desabou, 
afirmou ele.

No vizinho Equador, o 
terremoto foi sentido em 
19 das 24 províncias, com 
danos a algumas casas, mas 
sem registro de feridos, de 
acordo com o Serviço Na-
cional de Gerenciamento 
de Riscos e Emergências 
do Equador.

Se as pessoas 
estiverem vacinadas  
e usarem máscaras,  
não há necessidade  

de novo lockdown 
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Ações como investir em equipamentos e no pagamento de compensações tentam assegurar desempenho de trabalhadores

A indústria da Paraíba pagou 
mais de R$ 6 milhões em compensa-
ções para os trabalhadores do corte 
de cana-de-açúcar no último ano, 
segundo o Sindicato da Indústria 
de Fabricação de Álcool na Paraíba 
(Sindalcool-PB). Além de gratifica-
ção, o setor também está investindo 
na produtividade dos trabalhadores 
do corte de cana. Com a melhoria 
das ferramentas para o corte, o ren-
dimento das safras também poderá 
aumentar, reduzindo os impactos 
de colheitas que, como a deste ano, 

tiveram sua qualidade afetada pela 
escassez hídrica.

Segundo o Sindalcool-PB, 
aproximadamente 15 mil paraiba-
nos envolvidos no corte de cana nas 
usinas de açúcar e etanol do Estado 
recebem, há um ano, a recompen-
sa. O bônus é oferecido como re-
conhecimento da participação dos 
funcionários no faturamento bruto 
do setor e é creditado mensalmen-
te para os trabalhadores, represen-
tando 30% do valor do biocombus-
tível paraibano.

Definida há quase uma década, 

durante reunião do Sindalcool-PB 
e da Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura da Paraíba (Fetag), 
a gratificação acontece todo mês, 
quando o valor referencial líqui-
do da tonelada de cana-de-açúcar 
(analisado pelo Conselho dos Pro-
dutores de Cana de Açúcar, Açúcar 
e Etanol do Estado da Paraíba) é 
divulgado publicamente por meio 
do site do sindicato. Assim, o per-
centual de participação é pago aos 
trabalhadores no mês seguinte.

Para o presidente-executivo 
do Sindalcool-PB, Edmundo Bar-
bosa, a gratificação é uma inicia-
tiva que diferencia a Paraíba do 
resto do país, já que, segundo o 
sindicato, este bônus só existe em 
solo paraibano. De acordo com 
Edmundo, para os trabalhadores, 
uma vantagem da compensação é 
que, além de ser feita mensalmen-
te, a bonificação acontece de ma-
neira proporcional. Desta forma, 
à medida que o preço do álcool 
sobe, aumenta, também, o preço 
da cana-de-açúcar. “É uma forma 
muito interessante de compensar 
e levar os trabalhadores a partici-
parem dos ganhos que a indústria 
está tendo. Uma forma de fortale-
cer, cada vez mais, a confiança nas 
relações de trabalho entre usinas e 
trabalhadores”, afirma Barbosa. 

No Estado, o setor sucroener-
gético (aquele que diz respeito a 
usinas e destilarias), reflete uma 
rede que interconecta mais de 25 
municípios paraibanos e une mais 
de 65 mil trabalhadores. Ao todo 
são 1,5 mil produtores rurais e 
21.800 empregos gerados indireta-
mente. E, segundo o Sindalcool-PB, 
o segmento faz parte dos que mais 
gera empregos, renda e arrecadação 
de impostos em toda a Paraíba.

Carol Cassoli 
Especial para A União

Produtores de cana-de-açúcar 
enfrentam desafios em plantio

Ibovespa 

0,25%
R$ 5,610

-0,06%
R$ 6,325

0,01%
R$ 7,463

0,58%
102.814 pts

É direito garantido pela legislação 
ao trabalhador brasileiro, através da CLT, 
cujo prazo para pagamento da primeira 
parcela vence hoje e o da segunda parcela 
tem vencimento de até o dia 20 de 
dezembro.

Mas isso não é regra que tem que ser 
cumprida integralmente pelas empresas. 
Eu mesmo recebo em fevereiro e novembro, 
conheço gente que recebe em junho e 
novembro, apenas tem que cumprir os 
prazos máximos conforme dito acima.

Para responder a indagação do título 
deste texto, faço logo, de cara, a seguinte 

pergunta: as contas estão em dia ou 
possui dívida?

Possuindo dívida, a sugestão óbvia é 
tentar pagá-la e virar o ano começando 
sem elas. 

Mas, porém, contudo, entretanto, se 
não tem dívida, faço três sugestões para o 
referido. 

A primeira é que você pode estipular um 
percentual, ou valor de parte do 13º salário 
para fazer algumas compras que esteja 
precisando, ou separar para curtir as festas 
de final de ano com a família, lembrando, 
claro, que a pandemia não acabou.

A segunda é que nós precisamos 
lembrar que, no começo do próximo ano, 
sempre aparecem gastos extras, como 
o material escolar e o fardamento das 
crianças. Tem também o IPTU e taxa do 
lixo que, neste caso, pagando em cota 
única, geralmente tem desconto de 
15%. Então é sempre bom guardar para 
honrar estes compromissos para o início 
de 2022. 

A terceira e última sugestão é que se 
não tem dívida, o orçamento da casa está 
bem administrado, então faça um aporte 
na sua reserva de emergência, ou para 

quem já a tem, insira na sua carteira de 
investimentos. 

Por fim, eu bato muito na tecla de não 
inventar com e em que gastar, se você não tem 
motivo para isso.  E lembro daquela premissa 
de quando sobra algo no final do mês e a 
gente inventa um gasto, como se zerar o 
salário fosse importante para se começar tudo 
de novo, por isso que repito: se não tem com o 
que gastar, não invente motivo para isso.

Então muita calma nessa hora e 
aproveite o recebimento do seu 13º salário, 
administrando-o de forma inteligente e que 
te traga benefícios.

O que fazer com o 13o salário

Ponto de equilíbrio Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Maradona

Chuvas prejudicaram rendimento da safra e 
também a qualidade da cana, fazendo com 
que a produção paraibana amargue redução 
de 2% em comparação com a safra passada 

Nova ferramenta visa facilitar o trabalho
Segundo o presidente-executivo do Sindal-

cool-PB, quanto maior o consumo de etanol, 
melhores as condições sociais. Por conta disso,  
a entidade está se dedicando à projeção de 
ferramentas que contribuam para um cenário 
positivo e aumentem o rendimento dos trabalha-
dores envolvidos com o corte de cana-de-açúcar, 
substituindo o tradicional facão de corte. 

A ideia é que uma ferramenta seja elabora-
da para mecanizar o trabalho manual em áreas 
em que a plantação e colheita da cana acontece 
em declives acentuados, oferecendo melhores 
condições para o serviço. “Essa ferramenta po-
derá oferecer melhores condições para usar a 
máquina no corte de cana com toda a segurança 

e usar a mesma máquina como motocultivador 
no roçado, evitando assim o uso do herbicida”, 
diz Barbosa ao explicar que o motocultivador 
corta e enterra todas as ervas daninhas que 
impedem o crescimento da cana. 

Segundo o sindicalista, as análises para 
a criação do equipamento acontecem em co-
laboração com a empresa fabricante de equi-
pamentos para colheita e motocultivadores na 
agricultura, Stihl e a Agência de Inovação da 
Universidade Federal da Paraíba.

Além dos benefícios para o trabalhador, a 
elaboração da ferramenta deve contribuir tam-
bém para o aproveitamento de safras de cana-
de-açúcar menos produtivas, como a deste ano. 

Clima afeta produtividade da safra na PB
Segundo o 3o Boletim da Safra da Cana-

de-Açúcar, publicado na última semana pela 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
a produção de 2021 foi afetada pelas chuvas que, 
este ano, ficaram abaixo da média histórica e pre-
judicam não apenas o rendimento da safra, mas 
também a qualidade da cana, fazendo com que 
a produção paraibana caísse 2% em comparação 
com a safra passada (2020/21).

Neste contexto, de acordo com a Conab, a 
baixa no rendimento da safra impacta diretamente 
dois setores, o da fabricação de etanol (para onde 
vai a maior parte do produto) e o da fabricação 
de açúcar. Para o presidente do Sindalcool-PB, 
Edmundo Barbosa, este cenário ainda não re-
presenta risco de aumento no preço do etanol da 
Paraíba. “É bem improvável que o preço do etanol 
suba atualmente. Se ano que vem tivermos uma 
safra semelhante à atual, começamos a pensar 
em aumentos”, explica Edmundo ao observar que 
o preço do etanol depende, principalmente, da 
relação oferta-demanda, gerada pelo preço de 

outros combustíveis, como a gasolina. A redação 
de A União tentou contato com a Associação de 
Plantadores de Cana da Paraíba (Asplan) para sa-
ber a perspectiva da produção de açúcar diante da 
safra de cana deste ano, mas não obteve resposta 
até o fechamento desta edição.

COmPARAtIvO dA PROdUçãO 
dE CAnA-dE-AçúCAR nA PARAíbA 

n 2020/21
Área: 118,3 mil ha
Produtividade:  52.769 kg/ha
Produção: 6.242,1 mil t

n 2021/22
Área: 116,4 mil ha
Produtividade: 52.552 kg/ha
Produção: 6.117 mil t

Fonte: Conab

Número de paraibanos 
envolvidos no corte da 

cana-de-açúcar nas usinas 
de açúcar e etanol do estado

15 mil
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Agência vai apoiar início de exportações em 100 empreendimentos no Estado, sendo 75 de bens e serviços e 25 de cachaça
Frutas tropicais, calçados 

artesanais em couro e a tradi-
cional cachaça de alambique 
tornaram-se a prova de que, 
além das diversas expressões 
culturais e belezas naturais, a 
Paraíba é fascinante também 
por seus setores produtivos 
que podem conquistar mer-
cados de todo o mundo. Para 
apoiar e qualificar 100 em-
presas paraibanas a iniciarem 
suas exportações de forma 
planejada e segura, será lança-
do no dia 3 de dezembro, em 
João Pessoa, o núcleo do Pro-
grama de Qualificação para 
Exportação (Peiex). O Progra-
ma é da Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e 
Investimentos (ApexBrasil) 
e será implantado no Estado 
pela Fundação de Apoio à Pes-
quisa do Estado da Paraíba 
(Fapesq).

Das 100 empresas, 75 
são de bens e serviços e 25 
são de cachaça. A priorização 
deste setor, dá-se em razão de 
a Paraíba ser o maior produ-
tor da bebida na região Nor-
deste, produzindo 12 milhões 
de litros/ano distribuídos em 
pouco mais de 167 rótulos. O 
Estado possui 14,4% do total 
de estabelecimentos registra-
dos de cachaça no país, o que 
equivale a 129 empresas. En-
tre as 25 empresas de cachaça 
também poderão ser atendi-
das empresas de outros esta-
dos do Nordeste interessadas 
no atendimento especializado.

Segundo a ApexBrasil, há 
um grande potencial exporta-
dor no Estado. Conforme o di-
retor de Negócios da ApexBra-
sil, Lucas Fiuza, a Paraíba é o 
oitavo principal exportador 

em âmbito regional e, ainda 
assim, é apenas o 25º coloca-
do no ranking nacional de ex-
portações de bens.

“Os dados mostram que, 
embora o tema da exportação 
ainda seja muito incipiente, 
há uma grande oportunidade 
para desenvolvimento e qua-
lificação das empresas locais. 
Um exemplo disso é Campina 
Grande, que representa um 
polo tecnológico e abriga um 
importante Centro de Inova-
ção Tecnológica, o Instituto 
Virtus, onde atuam pesquisa-
dores da Instituição de ensino 

superior em Campina Grande 
(UFCG) e atuam como pesqui-
sadores para empresas multi-
nacionais como Sony, HP mul-
tinacionais como Sony, HP, LG, 
Asus, Nokia e Samsung. Com a 
instalação do Peiex, o setor de 
serviços como um todo, mais 
notadamente aqueles relacio-
nados à tecnologia da infor-
mação e games, também po-
derá ser fomentado para fins 
de exportação”, explica Fiuza.

Parceria
A instituição parceira 

Fapesq, vencedora do proces-

so de chamamento público 
realizado em 2020, teve como 
principais motivações para 
participar do edital a geração 
de emprego e o desenvolvi-
mento econômico que a inter-
nacionalização de empresas 
promove.

“Entre 2016 e 2018, foi 
executado um núcleo do Peiex 
na Paraíba e observamos uma 
série de resultados positivos 
para nosso Estado. Então, nos 
organizamos com parceiros, 
como Sebrae-PB, e acredita-
mos que a internacionaliza-
ção é mola propulsora para 
nosso desenvolvimento. Pre-
tendemos, inclusive, inserir 
este modelo de capacitação 
do Peiex como política pública 
permanente”, diz o presidente 
da Fapesq, Roberto Germano.

Peiex
O Peiex é oferecido pela 

ApexBrasil com o intuito de 
preparar as empresas brasi-
leiras para iniciar o processo 
de exportação de forma pla-
nejada e segura. A ApexBrasil 
realiza o Peiex em todo o Bra-
sil, com núcleos operacionais 
instalados em parceria com 
instituições de ensino, federa-
ções de indústria e fundações 
de amparo à pesquisa.

Até setembro de 2020, 
foram atendidas 4.349 empre-
sas. Desse total, 73,49% estão 
na categoria de micro e pe-
quenas empresas, e trabalham 
com produtos e/ou serviços 
de 61 diferentes setores. O 
segmento com maior número 
de empresas é o de alimentos e 
bebidas, seguido de máquinas 
e equipamentos, têxtil e con-
fecção, móveis e cosméticos.

ApexBrasil lança núcleo para 
auxiliar empresas da Paraíba
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Em 12 anos

País atinge maior marca 
de famílias endividadas

O percentual de famí-
lias brasileiras com dívidas, 
em atraso ou não, chegou 
a 74,6% em outubro deste 
ano, maior patamar da série 
da Pesquisa Nacional de En-
dividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (Peic), 
iniciada em janeiro de 2010. 
Antes de julho deste ano, a 
parcela nunca havia supera-
do a marca dos 70%.

Desde julho, no entanto, 
o percentual de endividados 
no país, que está há 11 meses 
em alta, supera os 70%. Os 
dados foram divulgados on-

tem pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

Em setembro deste 
ano, o índice havia ficado em 
74%. Já em outubro do ano 
passado, os inadimplentes 
eram 66,5% das famílias.

Inadimplência
O percentual de ina-

dimplentes, ou seja, fa-
mílias que têm contas ou 
dívidas em atraso, apre-
sentou, em outubro deste 
ano (25,6%), uma ligeira 
alta em relação a setembro 
(25,5%). Houve, no entan-
to, queda em relação a ou-

tubro de 2020 (26,1%).
O percentual de famí-

lias que não terão condi-
ções de pagar suas dívidas 
ou contas caiu para 10,1% 
em outubro deste ano, 
abaixo dos 10,3% do mês 
anterior e dos 11,9% de 
outubro do ano passado.

A parcela média da ren-
da comprometida com dívi-
das manteve-se estável em 
30,2%. A maior parte das dí-
vidas (84,9%) é com cartão 
de crédito. Entre os inadim-
plentes, o tempo médio de 
atraso na quitação das dívi-
das é o menor desde março 
deste ano: 61,4 dias.

Agência Brasil

Foto: Marcus Antonius

Percentual de famílias brasileiras 
com dívidas, em atraso ou não, 

chegou a 74,6% em outubro deste 
ano, segundo dados da CNC

Piccadilly inaugura primeira 
franquia da marca em CG

Com mais de 26 mil pa-
res de sapatos produzidos 
por dia e em processo de ex-
pansão através de franquias 
da marca via franchising 
(concessão do direito de uso 
de franqueador a franquea-
do), a Piccadilly inaugurou 
a sua primeira unidade em 
Campina Grande.

A empresa informa ter 
objetivo de se aproximar ain-
da mais das suas consumido-
ras ao acelerar seu processo 
de expansão através do fran-

chising, abrindo a franquia na 
cidade.

Para Marcos Finokiet, 
Head de Franquias da marca, 
a Piccadilly deseja estar cada 
vez mais presente em diferen-
tes estados, e por isso, poder 
abrir a primeira franquia da 
empresa na Paraíba é um pas-
so muito importante. “Esta-
mos com muitas expectativas 
para a loja de Campina Gran-
de, pois a região tem um bom 
potencial para a marca, além 
da nossa vontade de estreitar 

o relacionamento com as con-
sumidoras locais e conseguir 
oferecer a elas o que a Picca-
dilly tem de melhor”, destaca.

Sobre a empresa
A loja possui franquias 

em diversos estados, como 
Rio Grande do Sul, Pernam-
buco, Pará, Piauí e Distrito 
Federal e informa que pre-
tende inaugurar mais cinco 
unidades até o final do ano, 
sendo mais de 100 espalha-
das em todo o país, até 2025.

A Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
realiza até o dia 3 de de-
zembro, na Paraíba, a ca-
pacitação de extrativistas 
de mangaba para acesso à 
Política de Garantia de Pre-
ços Mínimos para Produ-
tos da Sociobiodiversidade 
(PGPM-Bio).

Produtores e repre-
sentantes de entidades 

parceiras da região de Ma-
manguape, Rio Tinto e João 
Pessoa serão instruídos 
sobre os procedimentos 
necessários para o acesso 
à Subvenção Direta ao Pro-
dutor Extrativista (SDPE). 
O objetivo da ação é am-
pliar o acesso à PGPM-Bio.

Agricultores extrativis-
tas podem receber a subven-
ção quando comercializam o 

produto extrativo com pre-
ço abaixo do mínimo fixado 
pelo Governo Federal. No 
caso da mangaba, a cotação 
para a safra 2021 está em 
R$2,36. Neste ano, a Conab 
subvencionou 472 extra-
tivistas na Paraíba, opera-
cionalizando R$870.115,10 
referentes à comercialização 
de mais de 794,3 toneladas 
de mangaba.

Extrativistas de mangaba 
da PB recebem capacitação 

Serasa faz última semana 
de feirão para limpar nome

O Feirão Serasa Limpa 
Nome entra na última sema-
na com um total de R$6 bi-
lhões de descontos já conce-
didos, que beneficiaram mais 
de 2,2 milhões de brasileiros 
a virar o ano com esperança 
de recomeço da vida econô-
mica. O feirão termina no dia 
6 de dezembro.

Levantamento da Serasa 
revela que mais de 150 mi-
lhões de dívidas estão dispo-
níveis para renegociação com 
descontos que podem chegar 
até a 99%. Em outubro, data 
do último levantamento, ha-
via mais de 63 milhões de 

inadimplentes no país.
Desde 3 de novembro 

as negociações do Feirão 
Limpa Nome são realizadas 
pelos canais digitais da Se-
rasa (aplicativo, site e What-
sApp - 11 99575-2096), pelo 
telefone 0800 591 1222 ou 
em mais de 7 mil agências 
de Correios espalhadas pelo 
país, mas as filas registradas 
nos feirões físicos instalados 
em cinco capitais na semana 
passada - Fortaleza, Manaus, 
Rio de Janeiro, São Paulo e 
Salvador – mostram que exis-
te uma grande demanda de 
brasileiros que querem pagar 

suas dívidas para recomeçar.
Acordos realizados com 

as empresas de telefonia li-
deram o ranking nacional 
de negociação de dívidas no 
feirão, seguido pelo setor 
de securitização (empresas 
que compram dívidas de ou-
tras companhias), bancos e 
varejo. O Sudeste, onde se 
concentra a maior parte da 
população brasileira, teve o 
maior número de acordos 
efetuados. 

O Nordeste foi responsá-
vel por 670 mil acordos entre 
negociações físicas e on-line, 
equivalente a 20% do total.

Estado possui 
14,4% do total de 

estabelecimentos de 
cachaça no país

Registros

Soluções financeiras

Empresa lança fintech de 
contas do ensino superior

O grupo Ser Educacio-
nal, um dos maiores grupos 
privados de educação do 
Brasil, anunciou o lança-
mento do b.Uni, a primeira 
fintech do setor de educa-
ção superior, que deve ofe-
recer soluções financeiras 
digitais para os estudantes. 

De acordo com Janguiê 
Diniz, fundador e Presiden-
te do Conselho da Ser Edu-
cacional, o lançamento do 
b.Uni tem como objetivo 

inserir o aluno no mercado 
financeiro. “Trata-se da pri-
meira fintech de contas di-
gitais lançada por uma ins-
tituição de ensino superior 
no Brasil, uma ideia inova-
dora porque vamos nos de-
dicar a criar produtos e ser-
viços financeiros pensados 
para alunos, incentivando 
sua vinda ao mercado fi-
nanceiro por meio de nossa 
oferta”.  

Os benefícios vão para 

além dos usuários pessoas 
físicas. A Ser Educacional 
pretende capturar sinergias 
em seus serviços internos 
com a utilização do b.Uni 
para emissão de boletos da 
cobrança de mensalidades 
dos estudantes e o paga-
mento de salários aos seus 
colaboradores pela plata-
forma, além da parceria 
com outras empresas, ge-
rando resultados em toda a 
sua cadeia produtiva.



Diversidade

Estudantes e professores comentam a prova do último domingo; no estado, percentual de abstenções chegou a 23,9%

Os paraibanos inscritos 
no Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) 2021, rea-
lizaram, no último domingo,  
o segundo dia de prova, com 
questões de Ciências da Na-
tureza e suas Tecnologias 
(biologia, química e física) 
e Matemática e suas Tecno-
logias. Segundo o Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), na Paraíba,  
23.591 candidatos não com-
pareceram ao segundo dia 
do exame. O número corres-
ponde a 23,9% do total de 
inscritos. O resultado final 
será divulgado no dia 11 de 
fevereiro de 2022. 

Os candidatos dividem 
opinião sobre o grau de di-
ficuldade da prova, e profes-
sores destacam que algumas 
questões exigiram conheci-
mentos específicos.

O estudante Luiz Henri-
que, de 18 anos, fez o Enem 
pela primeira vez. Ele relata 
que a prova de matemática 
estava fácil, e que não sen-
tiu dificuldade. “Eu acredito 
que me saí bem. Teve muita 
questão com gráfico, e, para 
mim, foi bem fácil de resol-
ver”, afirmou. Em contrapar-
tida, ele revela que as provas 
de ciências da natureza esta-
vam muito difíceis, e que as 
questões lhe cobraram muito 
mais atenção, tendo em vista 
que determinados conteúdos 
não foram revisados antes da 
realização do exame. 

“Além dos enunciados 
com textos muito grandes, 
tinham alguns assuntos que 
eu não me recordava, o que 
acabou aumentando a minha 
dificuldade”, disse o estudan-
te que pretende cursar de-
sign gráfico ou música, caso 
seja aprovado.

Assim como Luiz, a es-
tudante Anny Carolyne, de 
17 anos, também sentiu mais 
dificuldade com as provas de 
química, física e biologia. “Na 
hora, eu não conseguia pensar 
em nada, as questões estavam 
muito difíceis. E eu também 
não soube administrar bem 
o tempo. Demorei muito com 
a prova de matemática, fiquei 
sem tempo para resolver as 
outras”, afirmou Anny.

O segundo dia de provas 
do Enem trouxe questões com 
temas importantes voltados 
às áreas ambiental e econô-
mica. Para o professor e bió-
logo Evandro Gomes, a prova 
de Ciências da Natureza, em 
geral, apresentou um nível de 
dificuldade maior em compa-
ração a outros anos. Com re-
lação aos assuntos trabalha-
dos nas questões de biologia, 
segundo o professor, o can-
didato precisava ter conhe-
cimento técnico e específico 
sobre alguns conteúdos.

“Tivemos uma prova ri-
gorosamente técnica, com 
assuntos como magnificação 
trófica, na área de ecologia; 
poluição e impactos ambien-
tais; mapeamento genético. 
Então, o estudante precisava 
de um domínio dos concei-
tos clássicos da biologia para 
resolver essas questões”, res-
saltou Evandro, destacando 
que este ano os assuntos vol-
tados à área da botânica ga-
nharam mais força e que este 
é um campo “desprezado” 
pela maioria dos estudantes.

Na Paraíba, 91.005 pes-
soas se inscreveram para o 
Enem 2021, de acordo com 
dados do Inep. Para a versão 
impressa do exame foram 
distribuídos 350 locais de 
prova, em 55 municípios. Já 
para a versão digital, foram 
disponibilizadas 147 salas 
adaptadas, em João Pessoa e 
Campina Grande.

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Questões técnicas e enunciados 
longos no segundo dia do Enem
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Colisão em postes

Pesquisadores criam proteção que 
amortece o impacto de batidas

Pesquisadores da Uni-
versidade Federal do Ceará 
(UFC) desenvolveram um 
equipamento de proteção 
de veículos que, acoplado 
aos postes de iluminação, 
amortece o impacto das 
batidas. O projeto surgiu a 
partir de um edital da Enel, 
que é a companhia ener-
gética do Estado, no qual a 
instituição foi contemplada.

A Enel chegou a criar 
um dispositivo próprio, fei-
to de concreto e areia, mas 
o poder público questio-
nou a estética do produto 
e o comprometimento na 

acessibilidade das calça-
das. Quem liderou o pro-
jeto na UFC foi o professor 
Augusto Albuquerque, do 
Departamento de Engenha-
ria Estrutural e Construção 
Civil. Ele explica que o equi-
pamento de proteção, cha-
mado de defensa, é feito de 
plástico.

“Essa defensa é uma 
defensa plástica, e ela é 
preenchida com um mate-
rial feito por uma mistura 
de poliuretano e resíduos 
de pneus.”

O professor falou ainda 
sobre a importância des-
se protetor para diminuir 
a gravidade dos acidentes 
nos ocupantes dos veículos. 

“A ideia principal é salvar 
vidas. Porque quando você 
gera um amortecimento, 
parte da energia que seria 
absorvida pelo corpo hu-
mano, pelo poste, vai ser 
absorvida no amortecimen-
to. Então, ao dissipar essa 
energia, você está também 
reduzindo o impacto no ser 
humano.”

Além disso, o equipa-
mento reduz a destruição 
de postes porque amortece 
o impacto das batidas. Es-
ses protetores são diferen-
tes dos conhecidos guard 
rail e guarda corpo, que fi-
cam em estradas, como ex-
plica o professor Augusto: 
“A diferença é que o guard 

rail, ou as defensas tradi-
cionais de estrada, são fei-
tas para quebrarem com o 
impacto. O carro diminui a 
energia, mas só que geral-
mente essas defensas têm 
uma área de escape, e parte 
da energia continua sendo 
dissipada quando o car-
ro vai entrando na área de 
escape. No caso do poste, a 
gente não tinha essa possi-
bilidade. A defensa fica aco-
plada a um material com o 
qual o carro vai se chocar”.

A nova defensa recebeu 
uma patente, entregue pelo 
Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial (INPI), aos 
pesquisadores da Universida-
de Federal do Ceará e a Enel.

Igor Cardim
Rádio Nacional

Foto: Arquivo/Agência Brasil

Equipamento, chamado de defensa, 
vai diminuir a gravidade de acidentes 

envolvendo veículos e passageiros

Força Nacional de Segurança 
realiza 86 operações em 2021

A Força Nacional de 
Segurança Pública realizou 
86 operações em 2021. É o 
maior número de missões 
desde que a tropa foi cria-
da em 2004 e completou 17 
anos ontem. Atualmente, 30 
operações estão em anda-
mento em todo o país.

Quanto às operações 
em andamento, há ações de 
policiamento ambiental e 
combate a incêndios flores-
tais, com atuação em terras 
indígenas; preservação e re-
pressão de crimes urbanos e 
rurais; apoio a investigações 
e atuação em fronteiras. 

“Com um efetivo treina-
do e preparado para dar uma 
pronta resposta em diversas 
frentes na segurança pú-
blica, a Força Nacional tem 
atuado com excelência em 
diferentes frentes de Norte a 
Sul do Brasil”, disse o minis-
tro  da Justiça e Segurança 
Pública, Anderson Torres.

Em 2021 foram investi-
dos mais de R$ 40 milhões 
na aquisição de equipamen-

tos de segurança pública 
para entrega aos estados, 
em contrapartida à dispo-
nibilização de profissionais 
que atuam na Força. 

A Força Nacional é 
composta por policiais mi-
litares, bombeiros militares, 
policiais civis e profissio-
nais de perícia dos estados. 
O grupo atua em fronteiras, 
presídios, reservas ambien-
tais, áreas indígenas, poli-
ciamento ostensivo e em 
situações de Garantia de 
Lei e da Ordem (GLO). Eles 
trabalham, por exemplo, no 
combate à criminalidade, 
em missões humanitárias e 
em operações ambientais.

Na área ambiental, em 
2021 foram realizadas mais 
de 1,6 mil ações de preven-
ção e repressão a crimes 
ambientais em apoio aos ór-
gãos ambientais do gover-
no federal e aos governos 
estaduais. Dados oficiais 
indicam que aumentou em 
57% o número de ações am-
bientais da Força Nacional, 
de janeiro a outubro deste 
ano, em comparação com 

o mesmo período de 2020. 
As operações em terras in-
dígenas, também conside-
radas de cunho ambiental, 
tiveram apoio no combate a 
extrações ilegais de madei-
ra, caça e pesca proibidas, 
garimpos, entre outros. 

Quanto às missões hu-
manitárias, o Governo Fede-
ral disponibilizou profissio-
nais para o Haiti, entre eles, 
agentes da Força Nacional 
de Segurança Pública, que 
auxiliaram na assistência 
médica à população e no 
trabalho de avaliação de es-
truturas condenadas após o 
terremoto que atingiu o país 
em agosto, deixando mais 
de 2 mil mortos e centenas 
de desabrigados.

No combate à crimi-
nalidade, a Força Nacional 
participou, por exemplo, de 
apreensão de drogas, atuou 
em cidades que sofreram 
ataques de criminosos, como 
Manaus e outras cidades do 
Amazonas em junho e no Es-
tado do Mato Grosso do Sul 
em fevereiro, em presídios e 
na segurança das fronteiras.

A Gove, plataforma de 
inteligência que aumenta a 
eficiência das finanças mu-
nicipais em parceria com o 
Centro de Liderança Pública 
(CLP), apresentou a 2ª edi-
ção do Ranking de Competi-
tividade dos Municípios com 
o objetivo de mostrar como a 
competição no setor público 
é um elemento fundamental 
para desenvolvimento insti-
tucional, econômico e social 
dos municípios. A cidade 
de João Pessoa conquistou 
a 1ª colocação estadual do 
Ranking.

De acordo com o co-
fundador da Gove, Rodolfo 
Fiori, o mapeamento per-
mite que gestores públicos 
municipais e outros atores 
da sociedade civil identifi-
quem áreas de oportunida-
de de melhoria na compe-
titividade dos municípios 
em que estão localizados. “É 
importante que os prefeitos 
tenham o diagnóstico como 
uma ferramenta de auxí-
lio no entendimento e ação 

para avanço da competiti-
vidade local. Somente desta 
forma os gestores públicos 
municipais poderão criar 
melhores condições para o 
desenvolvimento e, conse-
quentemente, a qualidade 
de vida das pessoas que ali 
residem”, explica.

O estudo foi realiza-
do em 411 municípios com 
população acima de 80 mil 
habitantes. Eles foram ava-
liados a partir de 65 indica-
dores, distribuídos em 13 
pilares temáticos e 3 dimen-
sões divididas entre Institui-
ções, Sociedade e Economia. 
Os pilares são: Sustentabili-
dade Fiscal, Funcionamento 
da Máquina Pública, Acesso 
à Saúde, Qualidade da Saúde, 
Acesso à Educação, Qualida-
de da Educação, Segurança, 
Saneamento, Meio Ambien-
te, Inserção Econômica, 
Inovação e Dinamismo Eco-
nômico, Capital Humano e 
Telecomunicações. João Pes-
soa, ficou na 107ª posição na 
colocação nacional e obteve 

a 1ª posição nos indicadores 
Transparência Municipal, 
Cobertura do abastecimento 
de água, Cobertura da cole-
ta de resíduos domésticos, 
Destinação do lixo, Desma-
tamento Ilegal e Velocidade 
do Desmatamento Ilegal. 

O município também 
conquistou a 8ª posição no 
indicador Endividamento, 
23ª em Recursos para pes-
quisa e desenvolvimento 
científico, 35ª para Alunos 
em tempo integral - Ensino 
Médio, 26ª em Acessos de 
telefonia móvel, 40ª para 
Formalidade no mercado 
de trabalho, 41ª em Taxa 
bruta de matrícula - Ensino 
Superior e 54ª posição no 
indicador Qualificação dos 
trabalhadores em emprego 
formal. Já para a dimensão 
“Economia”, João Pessoa 
conquistou a 64ª posição 
na colocação nacional e a 
1ª na colocação estadual, 
bem como a 3ª posição es-
tadual para o pilar “Capital 
Humano”.

JP fica em primeiro lugar em 
competitividade no Estado

Agência Brasil
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Estatuto da Pessoa com Câncer 
garante acesso a tratamentos
Lei está em vigor em todo o país e prevê assistência médica, psicológica e de fármacos, além de atendimentos especializados
Juliana Cavalcanti
 julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Já está em vigor em 
todo o Brasil o Estatuto da 
Pessoa com Câncer, instituí-
do pela Lei nº 14.238, de 19 
de novembro de 2021. A ex-
pectativa é que a norma tra-
ga  mais garantias e direitos 
aos pacientes com câncer e 
seus familiares, sendo, por-
tanto, benéfico para estas 
pessoas.

“O principal ponto do 
estatuto é garantir o acesso 
à saúde e ao tratamento mé-
dico de forma eficaz”, escla-
receu a advogada com atua-

ção em direito civil e digital, 
Fernanda Queiroz.

Ela explica que a Lei 
torna obrigatório o atendi-
mento integral à saúde da 
pessoa com câncer pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS), 
na forma de regulamento. 

“Ele inclui assistência 
médica e de fármacos, as-
sistência psicológica, aten-
dimentos especializados e, 
se for possível atendimento 
e internação domiciliares. 
Além disso, também deve ser 
garantido o tratamento ade-
quado da dor, atendimento 
multidisciplinar e cuidados 
paliativos”, assegura.

Por isso, a especialis-
ta cita alguns direitos fun-
damentais para as pessoas 
com câncer previstos  no 
Estatuto, tais como: obten-
ção de diagnóstico precoce, 
acesso a tratamento univer-
sal, equânime, adequado e 
menos nocivo, acesso a in-
formações transparentes e 
objetivas relativas à doença 
e ao tratamento, assistência 
social e jurídica, priorida-
de, proteção do bem-estar 
pessoal, social e econômico, 
presença de acompanhan-
te durante o atendimento 
e o tratamento, acolhimen-
to, preferencialmente, pela 

própria família, em detri-
mento de abrigo ou de ins-
tituição de longa perma-
nência, exceto se precisar 
de condições de manuten-
ção da própria sobrevivên-
cia, tratamento domiciliar 
priorizado e atendimento 
educacional em classe hos-
pitalar ou regime domici-
liar, conforme interesse do 
doente e da família.

Este direito à priorida-
de é composto por diver-
sas garantias, respeitadas 
as normas que garantem o 
mesmo direito aos idosos, 
gestantes e pessoas com de-
ficiência.

A Lei nº 14.238, de 19 
de novembro de 2021 foi pu-
blicada no Diário Oficial da 
União (DOU) no último dia 
22 para assegurar e promo-
ver o acesso ao tratamento 
adequado e o exercício dos 
direitos e das liberdades 
fundamentais da pessoa com 
câncer, visando garantir o 
respeito à dignidade, à cida-
dania e sua inclusão social.  

A norma  estabelece os 
princípios e objetivos essen-
ciais à proteção dos direitos 
destes pacientes e à efetivação 
de políticas públicas de preven-
ção e combate a doença. Para 
os efeitos desta lei, considera-

se pessoa com câncer aquela 
que tenha o regular diagnós-
tico, nos termos de relatório 
elaborado por médico inscrito 
no conselho profissional, acom-
panhado dos laudos e exames 
diagnósticos para a correta ca-
racterização da doença.

Responsabilidades da família e compromissos fundamentais do Estado
A advogada destacou ain-

da que o Estatuto também traz 
atribuições voltadas às famílias 
deste paciente com câncer, pois 
passou a ser direito fundamental, 
e não apenas prioridade, o aco-
lhimento pela própria família, em 
detrimento de abrigo ou institui-
ção de longa permanência, com 
exceção de pessoas carentes.

A conscientização e o apoio 
à família do paciente constituem 
compromissos fundamentais 
do Estado e fazem parte do 
Estatuto. Também passa a ser 
direito fundamental a presença 
de acompanhante durante o 
atendimento e no período de 
tratamento. “Outro tópico impor-
tante assegurado pelo estatuto 
é o atendimento educacional 
em classe hospitalar ou em re-
gime domiciliar, especialmente 
para crianças e adolescentes”, 
ressalta.

Além disso, um dos objetivos 
essenciais do Estatuto é garantir 
tratamento diferenciado, univer-
sal e integral às crianças e ado-
lescentes, priorizando a preven-
ção e o diagnóstico precoce em 
todas as suas fases, preservando 
inclusive direitos anteriores a 
ele. Sobre isso, ela comenta que 
existem várias medidas voltadas 
aos pacientes e que foram con-

templadas em normas anteriores 
ao Estatuto.

Um destes direitos é o saque 
do FGTS, pois na fase sintomática 
da doença, o trabalhador cadas-
trado no FGTS que tiver neopla-
sia maligna (câncer) ou tenha 
dependente portador de câncer 
poderá fazer o saque. “Outro 
ponto é o pis/pasep já que o que  
PIS pode ser retirado na Caixa 
Econômica Federal e o Pasep no 
Banco do Brasil pelo trabalhador 
cadastrado antes de 1988 que 
tiver câncer, na fase sintomática 
ou possuir dependente portador 
de câncer. O trabalhador recebe-
rá o saldo total de suas quotas e 
rendimentos”, observa. 

Antes do Estatuto também já 
era garantido o auxílio doença, 
benefício mensal que o  segura-
do tem quando fica temporaria-
mente incapaz para o trabalho 
devido a uma doença por mais 
de 15 dias consecutivos. “O 
portador de câncer terá direito 
ao benefício, independente do 
pagamento de 12 contribuições, 
desde que esteja na qualidade 
de segurado. A incapacidade 
para o trabalho deve ser com-
provada através de um exame 
realizado pela perícia médica do 
INSS”, completou.

A isenção no imposto de ren-

da é mais um benefício previsto 
legalmente, pois os pacientes es-
tão isentos do imposto de renda 
relativo aos rendimentos de apo-
sentadoria, reforma e pensão, 
inclusive as complementações. 
“A doença será comprovada 
por um laudo médico, emitido 
por serviço médico oficial da 
União, Estados, Distrito Federal 
e municípios, sendo fixado prazo 
de validade do laudo pericial”, 
pontuou a profissional.

A Lei nº 7.713, de 1988 
estabelece que mesmo que os 
rendimentos de aposentadoria 
ou pensão recebidos acumula-
damente não sofram tributação, 
ficam isentos quem recebeu os 
rendimentos.

Já a Lei nº 12.732, de 2012, 
estabelece que o paciente com 
câncer receberá, gratuitamente, 
no SUS, todos os tratamentos 
necessários 

Acesso aos medicamentos
Apesar de sancionar a lei, 

o presidente da República Jair 
Bolsonaro vetou o artigo que 
estabelece como dever do Estado 
garantir o acesso de todos os pa-
cientes aos medicamentos mais 
efetivos contra o câncer. Neste 
sentido, a especialista em direito 
civil e digital critica a justificativa 

do Governo Federal ao declarar 
que a proposição contraria o 
interesse público. 

O Governo Federal alegou 
que este acesso comprometeria o 
processo estabelecido de análise 
de tecnologia em saúde no Brasil 
e afrontaria a equidade em rela-
ção ao acesso a tratamentos me-
dicamentosos de outros pacien-
tes portadores de enfermidades 
igualmente graves ao permitir a 
oferta de medicamentos apenas 
para os pacientes portadores de 
neoplasias malignas(câncer).

Em nota, a Secretaria de Es-
tado da Saúde(SES-PB), declarou 
que os pacientes com câncer na 
Paraíba, atualmente possuem o 
direito de receber só os medi-
camentos disponibilizados pelo 
SUS em suas diversas formas de 
acesso a estes remédios.

Neste sentido, alguns são 
entregues ao usuário, direto 
no Centro Especializado de 
Dispensação de Medicamentos 
Excepcionais (Cedmex) e outros 
são enviados para o hospital, 
mas todos são disponibilizados 
pelo Governo Federal.

Segundo o Instituto Nacional 
de Câncer(Inca), as unidades 
para tratamento de câncer na 
Paraíba são o Hospital Napoleão 
Laureano (com oncologia pediá-

trica) e Hospital São Vicente de 
Paula/Instituto Walfredo Guedes 
Pereira, em João Pessoa, além do 
Hospital da Fundação Assistência 
da Paraíba (com Radioterapia) e 
o Hospital Universitário Alcides 
Carneiro/Universidade Federal 
de Campina Grande (com On-
cologia Pediátrica), em Campina 
Grande. 

Por último, existe o Hospital 
do Bem - unidade de oncolo-
gia do Sertão, que integra o 
Complexo Hospitalar Regional 
Deputado Janduhy Carneiro, em 
Patos, e foi inaugurado em 2018.  

Outras informações
Alguns dos objetivos es-

senciais da Lei nº 14.238/21 
são: garantir e viabilizar o ple-
no exercício dos direitos sociais 
da pessoa com câncer; promo-
ver mecanismos adequados 
para o diagnóstico precoce da 
doença; garantir o tratamento 
adequado; fomentar a comuni-
cação, a publicidade e a cons-
cientização sobre a doença, 
prevenção, tratamentos e os 
direitos da pessoa com câncer; 
fomentar a criação e o fortale-
cimento de políticas públicas 
de prevenção e combate ao 
câncer; combater a desinfor-
mação e o preconceito.

O principal ponto 
do estatuto é garantir 
o acesso à saúde  e 

ao tratamento 
médico de forma 

eficaz 

Estatuto torna obrigatório o atendimento 
integral à saúde da pessoa com câncer 
pelo Sistema Único de Saúde

Foto: Agên



O município de Baía da Traição 
está em festa. É que a atleta de ori-
gem indígena, Alane Ellen Medei-
ros, conquistou medalha de bronze 
no salto em distância, na primeira 
participação em Paralimpíadas 
Escolares. Além do desempenho, 
Alane chamou a atenção pela re-
presentatividade. “Simplesmente 
fantástico. É um momento único, 
representar a etnia potiguara no 
maior evento paralímpico escolar 
do planeta. É surreal!”, comemora o 
treinador Emerson Felipe da Silva.

A atleta, que competiu nos 100 
e 400 metros das classes T35-T37 
da categoria sub-18 e no salto em 
distância, pintou braços e pernas. 
Entre as figuras estava estampada 
uma folha de Jurema (que significa 
sabedoria e contato com seres do 
mundo espiritual), uma colmeia de 
abelhas (que representa a coletivi-
dade) e um amuleto de proteção e 
sorte, conhecido como ‘apanhador 
de sonhos’. O objetivo era mostrar 
um pouco da cultura potiguar para 
o Brasil.

Mas não foi só isso, Alane que 
tem hemiparesia espástica, com 

alteração motora no membro in-
ferior esquerdo, levou para casa 
a primeira medalha do município 
conquistada em uma Paralimpíada 
Escolar. No último sábado, quando 
chegou de viagem, a atleta foi rece-
bida na cidade com uma pequena 
carreata e na manhã de ontem foi 
homenageada na escola municipal 
onde cursa o nono ano do Ensino 
Fundamental. “Estamos todos mui-
to orgulhosos. A cidade está em 
festa”, reforça Emerson.

Jean Azevêdo, chefe da dele-
gação paraibana e coordenador 
de paradesporto da Secretaria de 
Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), 
falou da importância e de quão 
simbólica foi a participação da 

atleta nas Paralimpíadas Escolares 
2021. “Foi lindo e foi gratifican-
te ver a felicidade de Alane. Foi 
muito importante essa conquista 
dela, que vai incentivar, cada vez 
mais, indígenas a participarem do 
desporto e paradesporto”. O entre-
vistado falou na descentralização 
do paradesporto, como sendo uma 
meta a ser atingida. “Tirar o para-
desporto só da capital e levar para 
todos os cantos do Estado. Isso é só 
o início de um projeto que a gente 
quer que expanda cada vez mais 
para as aldeias como também para 
todos os segmentos da população”.

Ao todo a Paraíba conquistou 
60 medalhas, 10 a mais do que a 
meta estabelecida, sendo 33 de 
ouro, 15 de prata e 12 de bronze. 
Cinquenta e um paratletas com-
puseram a delegação paraibana. O 
evento, considerado um dos maio-
res do paradesporto nacional, reu-
niu cerca de 1,5 mil pessoas entre 
as 27 delegações, de todo o Brasil.

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

AtletA 
indígenA
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Mundial de Clubes
O Palmeiras está de volta ao Mundial de Clubes, que 
será disputado nos Emirados Árabes entre os dias 3 
e 12 de  fevereiro do próximo ano. Página 23
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Esportes

Paraibana é 
destaque nas 
Paralimpíadas

Alane Ellen fez história nas 
Paralimpíadas Escolares 

disputada em São Paulo, 
na semana passada

Cidade de Baía da Traição está em festa com a 
medalha de bronze conquistada pela paratleta
Alane Ellen Medeiros no salto em distância

 Foi lindo e foi 
gratificante ver a felicidade 

de Alane. Foi muito 
importante essa conquista 

dela, que vai incentivar, cada 
vez mais, indígenas a 

participarem do desporto e 
paradesporto 

Foto: Divulgação/Alê Cabral
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Alane Ellen competiu 
em três modalidades do 
atletismo: salto em dis-
tância, 100m e 400m 

nas classes T35-T37

São Bento conquista o Campeonato Paraibano de Futsal

O São Bento venceu a 
Associação Desportiva Fúria 
e sagrou-se bicampeão pa-
raibano de futsal adulto. A 
disputa aconteceu na última 
sexta-feira, 26, no Ginásio 
Andrezão, em São Bento, 
Sertão paraibano. A equipe 
sertaneja venceu a pessoen-
se por 4 a 1, depois de ter 
perdido o jogo de ida por 2 a 
0. Com a vitória o São Bento 
garante a participação no 
Brasileiro de 2022, onde irá 
representar o Estado. 

“Estamos nos organizan-
do para trazer o Campeonato 
Brasileiro de Futebol de Sa-
lão para São Bento, já que é a 
cidade que sedia o time cam-
peão”, pontua Bosco Crispim, 
presidente da Federação Pa-
raibana de Futebol de Salão, 
que disse estar avançando 
com a ideia. “O presidente 

da Confederação Brasileira 
já deu o aval, estamos agora 
tentando o apoio junto à pre-
feitura de São Bento”. 

O Campeonato Parai-
bano de Futsal Adulto 2021 

teve início em maio e reuniu 
13 equipes de várias regiões 
do Estado, com jogos sen-
do realizados em João Pes-
soa, Cabedelo, Bayeux, Santa 
Rita, Guarabira e Campina 

Grande. “Nesses últimos jo-
gos, com possibilidade de 
50% da torcida, tivemos 
partidas muito prestigia-
das, as pessoas estavam com 
vontade mesmo de assistir 

os jogos”. Com o fim do cam-
peonato seguem as partidas 
relativas às categorias sub-
8, sub-10, sub-12, sub-14, 
sub-16 e sub-20, os jogos 
devem encerrar em feverei-
ro do próximo ano. “Quando 
temos que apresentar os 
campeões que irão repre-
sentar a Paraíba no Brasi-
leiro de 2022”. No primeiro 
semestre, a Federação Pa-
raibana de Futebol de Salão 
realizou o Estadual nas cate-
gorias sub 7, sub-9, sub- 11, 
sub-13, sub-15 e sub-17. “O 
futsal não para, é de janeiro 
a janeiro”, finaliza Bosco. 

Fúria
No último sábado, 27, 

na Vila Olímpica Parahyba, 
aconteceu a grande final da 
Liga Metropolitana 2021. 
Em uma partida que foi para 
os pênaltis,  a Associação 
Desportiva Fúria, de João 
Pessoa, venceu o Ladec, re-

presentante de Lagoa D’anta 
no Rio Grande do Norte, por 
6 a 5.  A vitória garantiu o tí-
tulo após duas participações 
frustradas na final da Liga 
Metropolitana. Mas este ano 
foi diferente, até a semifinal, 
o Fúria somou sete vitórias 
e um empate, chegando a 
grande final invicta, já o La-
dec acumulou seis vitórias e 
duas derrotas. 

O Fúria, que havia jo-
gado em São Bento no dia 
anterior, chegou cedo à ca-
pital para disputar a final da 
Liga Metropolitana, esforço 
reconhecido pelo presidente 
do time, Daniel Conserva. “A 
palavra que define esse mo-
mento pra gente foi a supe-
ração dos atletas, não foi fácil 
viajar na sexta, rodar 800km, 
chegar de 6h30 e às 12h40 
já está jogando outra final, 
graças a Deus conseguimos 
êxito e em 2022 teremos um 
calendário cheio”.

Na sexta-feira, a equipe do Fúria perdeu o Paraibano organizado pela FPFS, mas no sábado foi campeão pela Liga

Foto: Victor Joseh/LM



CSP e Sport Lagoa Seca já estão garantidos e vão decidir o título do Paraibano da Segunda Divisão no próximo dia 2

Auto e Serrano na briga pela 
última vaga para a 1a Divisão

Esportes
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O Campeonato Parai-
bano da segunda divisão 
2021 chega a sua fase final 
com dois clubes garantidos 
na elite do futebol estadual, 
em 2022: CsP e sport La-
goa seca. Já Auto Esporte e 
Serrano brigam pela última 
vaga. Os confrontos agen-
dados para este meio de 
semana irão definir, de fato, 
o grande campeão 2021 e a 
última equipe a garantir o 
acesso para edição da pró-
xima temporada.

O confronto que defi-
ne o último clube que vai 
subir para jogar a 1ª divi-
são do ano que vem acon-
tece entre Auto Esporte e 
Serrano, ambas derrotadas 
por sport Lagoa seca e CsP. 
Como o regulamento da 
competição estabelece que 
os dois times perdedores 
das disputas das semifi-
nais se enfrentem, em jogo 
único, o “Macaco Autino” e 
o “Lobo da Serra” jogarão 
nesta quarta-feira (1), às 
20h, no Estádio Almeidão, 
em João Pessoa. 

Quem vencer o con-
fronto fica com a terceira 
colocação e com a vaga do 
acesso. Empate nos 90 mi-
nutos leva a decisão para as 
cobranças de pênaltis.

A briga pelo título da 
2ª divisão deste ano será 
marcado pelo confronto 
entre CsP e sport Lagoa 
Seca. A partida que vai de-
finir o campeão paraibano 
da segunda divisão acon-
tece nesta quinta-feira (2), 

às 20h, no Almeidão, em 
João Pessoa. O “Tigre” che-
ga à grande final com uma 

campanha incontestável – 
100% de aproveitamento. 
Dono do melhor ataque, 
melhor defesa e ainda tem o 
artilheiro do campeonato – 
Junior Mandacarú – 11 gols.

Com o acesso garanti-
do, o treinador Josivaldo Al-
ves comemora a conquista e 
bom momento do time, mas 
prega cautela para o jogo 
final frente ao “Carneiro”. 
“O sentimento é de dever 
cumprido por ter conse-
guido o acesso. O trabalho 
foi focado para descobrir o 
talento e potencial de nossa 

base. A meta agora é fo-
car no  título, mas sabemos 
que vamos enfrentar uma 
grande equipe que também 
busca o mesmo objetivo”, 
comentou.

Após o acesso conquis-
tado, o Sport Lagoa Seca 
também foca as atenções 
para o jogo que define o 
campeão paraibano da 
segundona. O “Carneiro” 
chega também invicto para 
o confronto e dono da se-
gunda melhor campanha. 
O clube de Lagoa Seca já 
eliminou uma equipe da 

capital no confronto da se-
mifinal, e na grande final, 
quer realizar o mesmo feito 
para levantar o caneco em 
pleno Estádio Almeidão. No 
caso de empate durante os 
noventas minutos, o título 
vai ficar com a equipe que 
garantir a vitória nas co-
branças de pênaltis.

Já o Auto Esporte chega 
para o confronto depois de 
ter sido derrotado nas se-
mifinais para o Sport Lagoa 
Seca, marcado pelo revés de 
2 a 1 no último fim de sema-
na, no Estádio Amigão, em 

Campina Grande. O Clube do 
Povo terá sua última chance 
para tentar o retorno ao Pa-
raibano de 2021, após seu 
rebaixamento em 2018.

dono da pior campa-
nha entre os quatro clubes 
semifinalistas, o Serrano foi 
eliminado de forma vergo-
nhosa no confronto contra 
o CSP. Nos placares agre-
gados, o “Lobo da Serra” 
acabou sofrendo incríveis 
13 gols nos dois jogos, sem 
marcar nenhum. Na última 
cartada para tentar o aces-
so, tudo pode acontecer.

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

 O sentimento é de 
dever cumprido por ter 
conseguido o acesso. O 

trabalho foi focado para 
descobrir o talento e 

potencial de nossa base. 
A meta, agora, é focar 

no título 

Foto: Instagram/CSP

O CSP, novamente, não encontrou 
dificuldades para vencer o Serrano 

e garantir uma vaga na primeira 
divisão do futebol paraibano

Expectativa para definição dos grupos na Série C de 2022

O fim da temporada 2021 
do Brasileirão Série B, no úl-
timo domingo, definiu mais 
dois times rebaixados  e, con-
sequentemente, as 20 equipes 
que irão participar do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
C no ano que vem. Remo e 
Vitória juntam-se aos demais 
18 times para a disputa do 
campeonato, Botafogo - PB 
e Campinense serão os re-
presentantes paraibanos no 
torneio. A Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) ainda 
não oficializou a divisão dos 
grupos A e B da competição.

O Botafogo - PB conse-
guiu permanecer na Série C 
do próximo ano, graças a uma 
campanha que o fez lutar pelo 
acesso a segunda divisão na-
cional no quadrangular final, 
porém, o alvinegro deixou es-
capar, mais uma vez, a chance 
de garantir participação na 
Série B do Brasileiro, 2022. Já 
o Campinense fez uma cam-
panha quase que perfeita, 
não fosse o vice-campeonato 
na Série D. A “Raposa” foi 
derrotada, na final pela Apa-
recidense - GO, no entanto, 
garantiu a seu acesso para a 
Série C do Brasileiro na pró-
xima temporada.

Com a definição de to-
dos os clubes para a compe-
tição do Brasileirão Série C, 
em 2022, cria-se uma expec-

tativa em torno da divisão 
dos 20 clubes para os gru-
pos A e B. Caso seja manti-
do a mesma divisão pelos 
critérios de regionalização, 
normalmente feita pelo dire-
cionamento geográfico dos 
clubes – grupo A (Norte/
Nordeste), grupo B (Cen-
tro-Oeste, Sul e Sudeste) o 
grupo A ficaria lotado, com-
posto por 12 clubes.

A princípio,  o grupo 
A estaria formado por 12 
equipes, ABC, Altos, Atléti-
co Cearense, Botafogo - PB, 
Campinense, Confiança, Fer-
roviário, Floresta, Vitória, 
Manaus, Paysandu e Remo. O 
grupo B, por sua vez, estaria 
formado por Aparecidense, 
Botafogo – SP, Mirassol, Volta 
Redonda, Brasil de Pelotas, 
Figueirense, São José e Ypi-

ranga. Dessa maneira, fica 
a dúvida de como a CBF vai 
dividir os grupos, levando 
em consideração a presença 
de equipes da região Norte, 
nove do Nordeste, uma do 
Centro-Oeste, três do Sudeste 
e quatro do Sul.

Diante dessa indefini-
ção, o presidente do Bota-
fogo – PB, Alexandre Caval-
cante, acredita que o clube 

vai enfrentar dificuldades 
com os adversários, inde-
pendentemente de como a 
CBF estabeleça os critérios 
para divisão dos grupos. “A 
competição do próximo ano 
será difícil. Acredito que, 
provavelmente, estaremos 
no grupo composto por clu-
bes do Nordeste, sem dú-
vidas, teremos pela frente 
adversários de muita quali-

dade. Mas, vamos fazer um 
planejamento para superar 
as dificuldades e conseguir o 
tão sonhado acesso à Série B 
de 2023”, disse.

O outro clube represen-
tante da Paraíba, o Campi-
nense, informou através de 
sua assessoria de imprensa 
que só se pronunciará sobre 
o caso, quando de fato, a CBF 
oficializar a distribuição dos 
grupos A e B para a disputa 
do Campeonato Brasileiro da 
Série C, em 2022.

ClubES mAntiDoS 
Manaus-AM
Ypiranga-RS
Botafogo-PB
Paysandu-PA
Volta Redonda-RJ
Ferroviário-CE
Altos-PI
Floresta-CE
Figueirense-SC
São José-RS
Botafogo-SP
Mirassol-SP

REbAixADoS DA 
SéRiE b 
Brasil de Pelotas-RS
Confiança-SE
Remo-PA
Vitória-BA

ACESSo DA SéRiE D
Aparecidense-GO
Campinense-PB
Atlético-CE
ABC-RN

Botafogo-PB e Vitória-BA, que definiram vaga na Copa do Nordeste - o Belo se classificou -, vão voltar a se confrontar no Brasileiro da Série C de 2022

Foto: Pietro Carpi/ ECVitoria



Esportes

Fifa realizou, ontem, o sorteio; Palmeiras vai enfrentar Al Ahly, do Egito, ou Monterrey, do México, nas semifinais

A Fifa sorteou, ontem, 
em Zurique, na Suíça, os 
confrontos do Mundial de 
Clubes, marcado para o pe-
ríodo de 3 a 12 de fevereiro 
de 2022, nos Emirados Ára-
bes Unidos. O Palmeiras vai 
enfrentar Al Ahly, do Egito, 
ou Monterrey, do México, na 
semifinal. Mexicanos e egíp-
cios, aliás, voltam ao cami-
nho do Verdão. Na edição de 
2020, o Palmeiras perdeu 
para o Tigres na semifinal 
e foi batido pelo mesmo Al 
Ahly nos pênaltis na deci-
são do terceiro lugar.

O primeiro jogo da 
nova edição do torneio está 
definido: Auckland City x 
Al Jazira. O vencedor des-
ta partida avança à fase 
seguinte e pega o Al Hilal. 
Quem seguir vivo, encara 
o Chelsea, da Inglaterra, 
na semifinal. Campeão da 
Copa Libertadores diante 
do Flamengo, no sábado, 
após a vitória de 2 a 1, na 
prorrogação, o Palmeiras 
foi o último time a se garan-
tir no Mundial de Clubes. A 

Fifa confirmou que a com-
petição será entre os dias 3 
e 12 de fevereiro, nos Emi-
rados Árabes Unidos. O Pal-
meiras chega forte à com-
petição após desbancar os 
cariocas na Libertadores 
e cheio de disposição para 
apagar a má impressão 
deixada na edição passada, 
quando não conseguiu ano-
tar nenhum gol no tempo 
normal e ficou somente no 
quarto lugar.

Depois de decepcionar 
na edição passada, perden-
do nas semifinais para o Ti-
gres, do México, por 1 a 0, e 
na decisão do terceiro lugar 
nos pênaltis para o Al-Haly, 
a ordem agora é mostrar 
força para fazer a final dos 
sonhos contra o Chelsea. 
O Palmeiras é o represen-
tante da América do Sul e 
o Chelsea o campeão euro-
peu. Outras quatro equipes 
defendem seu continente 
na competição: Monterrey, 
do México, pela Concacaf, 
Al-Haly, mais uma vez, pela 
África, Al-Hilal pela Ásia, 
Alckland City pela Oceania, 
além do anfitrião Al Jazira.

Agência Estado

Fifa confirma o Mundial de
Clubes de 3 a 12 de fevereiro
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Importunação sexual no Mineirão

Cinco anos do acidente com a Chape

Seleção goleia
a Venezuela

Flamengo demite Renato antes do jogo contra o Ceará

A volta do público aos jogos em Belo 
Horizonte não vem sendo apenas 
motivos para festa dos torcedores. 
Pelo terceiro jogo seguido o Mineirão 
é alvo de denúncias de importunação 
sexual por torcedoras do Atlético-MG. 
Após o segundo gol do time na vira-
da sobre o Fluminense, por 2 a 1, no 
Brasileirão. uma atleticana reclamou 
de ter sido “agarrada e beijada à for-
ça.” Trata-se de uma estudante de fi-

sioterapia de 22 anos. Ela acusou um 
advogado, de 40, de tê-la agarrada e 
beijada sob justificativa que “o Atlé-
tico fez gol”. Eles foram levados para 
a Delegacia de Mulheres, na região 
Centro-Sul de Belo Horizonte, onde 
foi registrado um boletim de ocorrên-
cias. “Fui agarrada e beijada à força”, 
reclamou a jovem. O advogado se de-
fendeu e disse que não cometeu o ato 
apontado pela jovem.

Ontem, completrou cinco anos do 
acidente aéreo da Chapecoense que 
matou 71 pessoas entre jogadores, 
funcionários, convidados e jornalis-
tas, e as famílias das vítimas seguem 
buscando na justiça a indenização 
do seguro da aeronave que fazia o 
transporte da delegação para a fi-
nal da Copa Sul-Americana, em 29 
de novembro de 2016. A busca por 
respostas segue, mas nada de con-

creto nesses cinco anos. O avião da 
LaMia, que caiu nas proximidades 
de Medellín, possuía uma apólice de 
seguro contratada no valor de US$ 25 
milhões – valor abaixo do usado para 
voos deste tipo –, mas a seguradora 
se recusa a fazer o pagamento por 
considerar que havia problemas no 
voo. Nesse embate judicial nada se 
resolve, apesar de algumas tentativas 
de acordo frustradas para pagamento.

A Seleção Brasileira Feminina de 
Futebol venceu mais uma no Torneio 
Internacional de Manaus, na noite 
do último domingo. Seleção saiu 
atrás, mas mostrou poder de reação 
e construiu o resultado ainda no pri-
meiro tempo com gols de Kerolin (2), 
Gabi Nunes e Debinha. A equipe de 
Marta, que entrou apenas no segundo 
tempo, abusou dos erros no primeiro 
tempo, oscilou ao longo da partida, 
mas goleou a Venezuela por 4 a 1, 
em jogo do quadrangular amistoso 
disputado na Arena da Amazônia. 
Foi o segundo jogo das brasileiras na 
competição, que encerra a tempora-
da da seleção feminina. No anterior. 
Na noite da última quinta, havia go-
leado a Índia por 6 a 1, em partida 
que marcou a despedida oficial da 
volante Formiga da seleção. A equi-
pe nacional se despede do torneio 
e do ano amanhã, diante do Chile, 
novamente na Arena da Amazônia.

No final da manhã de ontem, o Flamengo, através das redes sociais, comunicou que o técnico Renato Gaúcho não fazia mais parte 
do comando técnico do clube.  Ele será substituído por Maurício Souza, da equipe sub-20 e que já dirigiu o time principal este ano em 
alguns jogos do Campeonato Carioca. A relação entre Flamengo, Renato Gaúccho e a torcida começou a se deteriorar após a eliminação 
da Copa do Brasil para o Athletico-PR, derrota no Maracanã, por 3 a 0, quando o técnico entregou o cargo, mas a diretoria o bancou.  
Mas piorou antes da final da Copa Libertadores, no empate de 2 a 2 contra o Grêmio, quando ele foi acusado de ter favorecido o seu 
ex-clube com substituições estranhas após estar vencendo por 2 a 0. Hoje, às 20 horas, no Maracanã, o Flamengo recebe o Ceará.

Curtas
Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Brasileirão

Atlético a dois pontos do título e Hulk
já faz história como maior artilheiro

Com os dois gols no 
jogo do último domingo, 
contra o Fluminense, no 
Mineirão, o atacante Hulk 
tornou-se o maior artilhei-
ro do Galo nos últimos 12 
anos, em uma única tem-
porada. Ele chegou a 32 
gols, ultrapassando a mar-
ca de Fred, que fez 30 ten-
tos com a camisa alvinegra 
em 2017. Antes disso, em 
2009, Diego Tardelli anotou 
42 gols pelo Galo.

Hulk é o artilheiro do 
Campeonato Brasileiro, 
com 17 gols, e também da 
Copa do Brasil, com seis. 
Sempre atento ao seu pre-
paro físico e à recuperação 
após as partidas, o atacan-
te tem outro número que 

impressiona: esteve em 
campo em 64 dos 70 jogos 
do Galo na temporada. Ao 
comemorar seu segundo 
gol, Hulk foi em direção em 
que estava o ídolo atletica-
no Reinaldo e fez o sinal do 
punho cerrado, celebrizado 
pelo jogador alvinegro no 
final dos anos 70 e primeira 
metade dos 80.

"Faz tempo que a gen-
te vem com este grito aqui, 
doido para sair, mas vai sair 
na hora certa", disse Hulk, 
logo após a partida, refe-
rindo-se à busca pelo título 
brasileiro.

Cuca
O técnico Cuca comen-

tou, após o jogo difícil con-
tra o Fluminense, a possi-
bilidade da conquista do 

Da Redação

título do Campeonato Bra-
sileiro pelo Galo. A equipe 
precisa de dois pontos em 
três jogos para ficar com a 
taça. “Temos que cuidar da 
nossa parte nos três jogos 
que temos pela frente”, dis-

se. Sobre a vitória, de virada, 
Cuca explicou que o jogo 
foi perigoso. Destacou que 
o adversário foi melhor no 
primeiro tempo e, mais uma 
vez, elogiou a capacidade de 
reação do seu time.

Hulk segue implacável e ampliando a sua artilharia no Brasileirão

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG
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Jogadores do Palmeiras fazem 
a festa no Estádio Centenário 

depois de vencerem o Flamengo por 
2 a 1 e serem tri da Libertadores
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Ações iniciadas na semana passada são de capinagem e, principalmente, de recuperação e construção de ossuários

Cemitério do Cristo passa por 
melhorias e serviço de limpeza

O Cemitério do Cristo, no bairro 
do Cristo Redentor, em João Pes-
soa, está passando por uma série 
de melhorias e recebendo serviços 
de limpeza, capinagem, retirada de 
entulhos, além de recuperação e 
construção de ossuários. Desde a se-
mana passada, equipes da Secreta-
ria do Desenvolvimento Urbano de 
João Pessoa (Sedurb), em parceria 
com a Secretaria da Infraestrutura 
(Seinfra), intensificam os trabalhos 
para garantir mais comodidade aos 
frequentadores do local.

De acordo com o secretário 
Fábio Carneiro, da Sedurb, as in-
tervenções executadas atendem 
a um cronograma de atividades 
elaborado desde o início do ano e 
fazem parte da rotina da secreta-
ria para manter a funcionalidade e 

preservação dos espaços públicos.
Ele destaca que as melhorias 

se faziam necessárias, devido as 
condições de estrutura em que os 
cemitérios municipais se encontra-
vam nos últimos anos. “Realizamos 
uma série de ações em todos os ce-
mitérios, desde a limpeza, retirada 
de entulhos, serviços estruturais, 
enfim, uma verdadeira força-tarefa 
para devolver a esses espaços a con-
dição de receber os frequentadores 
com dignidade”, diz.

Fábio Carneiro informa que 
as melhorias também incluem a 
construção de novos ossuários 
para ampliar a atual capacidade 
do equipamento, que é o maior em 
número de covas rotativas entre 
os cemitérios públicos da cidade. 
A previsão, segundo o secretário, 
é que os serviços sejam concluídos 
nos próximos dias.

1830 — Papa Pio VIII
1900 — Oscar Wilde, escritor irlandês
1935 — Fernando Pessoa, poeta português
1942 — Buck Jones, ator norte-americano
1980 — Cartola, compositor brasileiro
1988 — João de Lyra Tavares Filho, 
jurista, escritor, professor e dirigente esportivo (PB)
1991 — Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 
jurista brasileiro
1992 — Augusto César Vannucci, 
produtor, diretor e ator brasileiro
2018 — George H. W. Bush, político norte-americano
2020 — Cosme Gonçalves de Farias, político (PB)

Mortes na História

Obituário
Marcella do Carmo Silva
23/11/2021 – Aos 17 anos, em São 
Paulo (SP), assassinada. Era irmã da 
jornalista paraibana Pery Camilo. Seu 
corpo foi encontrado sem roupas e 
com marcas de arranhões, em uma re-
gião de mata. Pery Camilo é assessora 
de comunicação da Prefeitura de Pedro Régis (PB).

Foto: Notícia Paraíba

Aforismo
“A vida é tão importante do 

ponto de vista espiritual que 
Deus nos concede a possibilidade 
de retornar, quantas vezes seja 

necessária, para elevarmos 
o nosso espírito. Esse é o 
posicionamento espírita”(José Raimundo de Lima)Fo
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Emanuel Alexandre da Silva
27/11/2021 – Aos 47 anos, em Bernardi-
no Batista (PB), assassinado. Torcedor do 
Palmeiras, ele foi morto a tiros em um bar 
por um torcedor do Flamengo (um agente 
penitenciário) após uma discussão na par-
tida entre Flamengo e Palmeiras, na final 
da Libertadores da América. Outras duas pessoas palmeiren-
ses também ficaram feridas.

Foto: Arquivo Pessoal

Maria dos Anjos de Azevêdo Leite
27/11/2021 – Aos 79 anos, em Campina 
Grande (PB), em decorrência de uma 
encefalite viral. Ela era residente em 
Patos (PB) e mãe da jornalista Lusângela 
Azevêdo, que integra os quadros da Em-
presa Paraibana de Comunicação (EPC). 
Sepultamento ocorreu na manhã do domingo (28), no 
Cemitério São Miguel, no Bairro Belo Horizonte, em Patos.

Foto: Divulgação

José Pereira Costa
27/11/2021 – Aos 97 anos, de causas 
naturais. Médico, ex-deputado estadual e 
ex-secretário adjunto da Saúde do Esta-
do da Paraíba. Era natural de Cuité (PB) 
e passou mais de 50 anos de serviços à 
saúde do município de Picuí (PB). Ter-
minou o Curso de Medicina na Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) e em seguida foi trabalhar em Picuí, 
onde chegou em 1957. Em 1958, inaugurou a Maternida-
de Nossa Senhora de Fátima. Foi deputado estadual por 
quatro mandatos.

Foto: ParlamentoPB

Lindolfo Luiz dos Santos Neto
25/11/2021 – Aos 70 anos. Dirigente co-
munista, oriundo do Partido Pátria Livre 
(PPL) e que integrou o Comitê Central 
do Partido Comunista do Brasil (PCdoB). 
Operário químico, líder sindical, foi mi-
litante e dirigente do Movimento Revo-
lucionário 8 de outubro (MR-8) e lutou contra a ditadura 
militar no Brasil. Também foi tesoureiro da Central Geral 
dos Trabalhadores (CGTB).

Foto: PCdoB

Andrelino Pereira Filho
26/11/2021 – Aos 107 anos, em Petrolina 
(PE), de covid-19. Segundo-sargento da 
Polícia Militar, era o militar mais antigo de 
Pernambuco. Nasceu em Cabrobó (PE), no dia 
18 de março de 1914. Em 1936 ingressou na 
polícia e atuou em cidades como Águas Belas, 
Pesqueira, Serra Talhada e Arcoverde. Participou das “volantes”,  
grupamentos que combatiam o cangaço no Sertão nordestino. 

Foto: PMPE

Da Redação

José Ferreira da Silva
(Zezinho Beleza)
26/11/2021 – Aos 64 anos, em João 
Pessoa (PB), em consequência de 
diabetes e problemas cardíacos. 
Era um dos mais antigos guias de 
turismo da Paraíba, cuja trajetória 
profissional teve início quando ainda era vendedor 
ambulante. Participou da criação da Luck Receptivo, 
uma das maiores empresas do Nordeste, colaborou 
para o crescimento da RogerTur, CVC e ainda atuou 
junto ao Hotel Tambaú, quando era da Rede Tropical.

Foto: Reprodução

Foto: Sedurb/PMJP

CONTATOS 

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

João Fernandes Nogueira
29/11/2021 – Aos 68 anos, em Brejo do 
Cruz (PB), assassinado. Foi morto a tiros 
depois que teve a casa invadida. A Polícia 
Civil está investigando o crime.

Foto: Notícia Paraíba

José Edeildes Leite da Silva
29/11/2021 – Aos 55 anos, em Cajazeiras 
(PB). Empresário cajazeirense. Em 2019, 
havia se submetido a uma cirurgia para 
retirada de um tumor do cérebro.

Foto: Reprodução

Stephen Sondheim
26/11/2021 – Aos 91 anos, de causa não 
divulgada. Coautor de ‘West Side Story’ e 
um dos nomes mais importantes dos mu-
sicais dos Estados Unidos. É autor tam-
bém de ‘Sweeney Todd’ (1979), ‘Sunday 
in the Park with George’ (1984), ‘Into the 
Woods’ (1987) e coautor de ‘Gypsy’ (1959), entre outros 
grandes musicais da Broadway. Também participou de 
diversas trilhas de Hollywood, e ganhou o Oscar de canção 
original em 1991 por ‘Sooner or Later (I Always Get My 
Man)’, cantada por Madonna no filme ‘Dick Tracy’.

Foto: Fred Prouser

Os trabalhos no Cemitério 
do Cristo tiveram início na 

semana passada e serão 
concluídos nos próximos dias

Robson Alexandre de Caldas
27/11/2021 – Aos 29 anos, em 
Itaporanga (PB), assassinado. Foi 
morto a tiros dentro de um bar onde 
assistia a um jogo de futebol (final 
da Libertadores da América, entre 

Foto: Diamante Online

o campeão Palmeiras e Flamengo) por duas pessoas que 
chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos. 
Ele era natural de Piancó.

Ruy Ohtake
27/11/2021 – Aos 83 anos, em São Paulo 
(SP), por mielodisplasia (tipo de câncer 
de medula). Arquiteto era filho da artista 
plástica Tomie Ohtake. Entre suas obras 
mais marcantes estão os Hotéis Renais-
sance e Unique, o Edifício Santa Catarina 
e o Instituto Tomie Ohtake. Também é assinado por ele o 
projeto do conjunto habitacional em Heliópolis, na zona sul 
de São Paulo, conhecido como “redondinhos”. São 19 edifí-
cios residenciais cilíndricos com fachadas coloridas.

Foto: Redes Sociais

Nery Sá e Silva Azambuja
27/11/2021 – Em campo Grande (MS), 
de causa não divulgada. Desembargador 
do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª 
Região. Era formado em Direito pelas Fa-
culdades Unidas Católicas de Mato Grosso 
(Fucmat), hoje Universidade Católica Dom 
Bosco (UCDB). Foi vice-presidente da OAB-MS de 1995 a 
1997 e fundador e primeiro diretor da Escola Superior da 
Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA-MS).

Foto: Redes Sociais

Pedro Rodolfo Bodê de Moraes
27/11/2021 – Em Curitiba (PR), de câncer. 
Sociólogo e professor do Departamento de 
Ciências Sociais da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). Um dos principais especialis-
tas em segurança pública do Brasil. Foi coor-
denador da Comissão Estadual da Verdade do 
Paraná e membro do Fórum Paranaense da Verdade, Memória e 
Justiça. Atuou ainda junto à OAB-PR em temas de enfrentamento 
de violência contra a mulher e da criança e adolescente.

Foto: Reprodução
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Pesquisa epidemiológica nas escolas detectou o vírus em apenas 0,7% nos alunos e 1,4% nos docentes

Incidência da Covid é baixa
na rede de ensino da Paraíba

A Paraíba concluiu mais 
uma etapa do Programa 
Continuar Cuidando Educa-
ção e divulgou o resultado 
da pesquisa epidemiológica 
realizada com estudantes 
e professores dos anos ini-
ciais do Ensino Fundamen-
tal. O programa é uma ação 
da Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia, Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES), Funda-
ção de Apoio à Pesquisa do 
Estado da Paraíba (Fapesq) 
e Escola de Saúde Pública da 
Paraíba (ESP-PB), em par-
ceria com o Observatório 
de Síndromes Respiratórias 
da Universidade Federal da 
Paraíba.

Por meio do inquérito, 
é mapeada a presença do 
vírus causador da covid-19 
no ambiente educacional 
de todas as regiões de edu-
cação e saúde da Paraíba. 
Participaram desta etapa da 
pesquisa 3.187 crianças e 
943 professores e o nível de 
prevalência do vírus foi de 
0,7% nos alunos e 1,4% nos 
docentes. O programa tem a 
intenção de garantir um pla-
nejamento mais seguro das 
atividades presenciais reali-
zadas nas escolas em toda à 
Paraíba.

O diretor da Escola de 
Saúde Pública (ESP-PB), Fe-
lipe Proenço, lembrou o va-
lor do inquérito para garan-
tir a segurança dos alunos e 
professores. “Os estudantes 
precisam de autorização 
dos pais para se submete-
rem ao teste e é muito im-
portante a colaboração dos 
responsáveis, assentindo 
a participação dos alunos. 
Com isso, podemos cons-
truir um mapa de incidência 
da doença”. 

Felipe Proenço refor-
çou a fidelidade dos resul-
tados com base em uma das 
exigências para as escolas 
participantes. “O inquérito 
é desenvolvido de forma sin-
cronizada com o retorno das 
atividades presenciais, de 
modo que a coleta do exame 
de antígeno é realizada em 
escolas que tenham retor-
nado suas atividades há pelo 
menos 15 dias”, afirmou. 

Sobre a perspectiva da 
segurança diante das ati-
vidades escolares presen-
ciais, o secretário estadual 
de Educação e da Ciência 
e Tecnologia, Cláudio Fur-
tado, fez um comparativo 
em relação à incidência do 
vírus na primeira etapa do 
inquérito. “Os resultados fo-

ram bastante parecidos com 
aqueles obtidos durante a 
realização da pesquisa jun-
to ao Ensino Infantil, encon-
tramos baixa prevalência da 
doença e isso nos dá con-
fiança de que o retorno está 
sendo seguro e acontecendo 
dentro dos protocolos esta-
belecidos”, afirmou.

Esta segunda etapa rea-
lizou a testagem em 233 
escolas nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, dis-
tribuídas em 87 municípios 
das 14 gerências regionais 
de educação. Entre as es-
colas, 134 são municipais, 
correspondendo a 57% das 
instituições participantes, 
59 são privadas (25%) e 40 
estaduais (17%). As próxi-
mas etapas contemplarão os 
estudantes dos anos finais 
do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio.

Na Festa da Penha

Governador é homenageado 
por ações durante pandemia 

O governador João Aze-
vêdo foi homenageado, no 
sábado (27), durante mis-
sa campal da 258ª Festa de 
Nossa Senhora da Penha, 
realizada no Santuário, em 
João Pessoa. A homenagem 
reconhece as ações do Go-
verno do Estado no combate 
à pandemia e no atendimen-
to às vítimas do coronavírus. 
O tema da festa este ano é 
“Nossa Senhora da Penha, 
olha teus filhos que se doam, 
para que todos tenham vida 
plena e esperança em novos 
tempos”.

A Paraíba tem conquis-
tado o reconhecimento na 
gestão da crise sanitária, que 
tem desafiado o mundo, por 
diversas entidades, a exem-
plo do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
que atribuiu nota máxima 
(10) ao Estado pelas ações 
adotadas no enfrentamento 
da doença. 

 O governador João Aze-
vêdo tem destacado que a 
gestão da crise sanitária en-

volveu todo o Governo. “Cui-
damos não apenas da saúde, 
mas todos os setores do Go-
verno estiveram envolvidos 
para dar as respostas ne-
cessárias à população”, dis-
se, citando uma ampla rede 
de proteção social aos mais 
vulneráveis, a exemplo do 
Programa Tá na Mesa, Pra-
to Cheio, ampliação dos 
Restaurantes Populares e 
distribuição de cestas bá-
sicas. 

O monsenhor Nereudo 
Freire, reitor do Santuário 
de Nossa Senhora da Penha, 
destacou a vacinação na Pa-
raíba como um dos motivos 
para a homenagem ao gover-
nador João Azevêdo. “Ofer-
tamos uma pequena placa, 
simples, mas profunda por-
que traz consigo uma oração 
dedicada a Nossa Senhora da 
Penha. Por isso, quero con-
vidar o senhor governador 
pelo trabalho incansável, na 
defesa da vida. O Estado da 
Paraíba avança na vacinação.  
Abraçar a vacina é defender 

a vida. Buscar vacina para o 
povo, creio que seja um sinal 
de quem procura construir 
uma sociedade de iguais”, 
ressaltou. 

O arcebispo da Paraíba, 
Dom Manoel Delson, lem-
brou os momentos difíceis 
que o Estado enfrentou por 
conta da pandemia. “Muitos, 
infelizmente, não suporta-
ram a contaminação da Co-
vid-19. São heróis: médicos, 
enfermeiros, cuidadores, 
funcionários, motoristas, os 
zeladores de hospitais, fisio-
terapeutas - tanta gente que 
morreu”, lamentou.

A Festa de Nossa Senho-
ra da Penha tem prestado 
homenagens a autoridades e 
instituições que têm atuado 
no enfrentamento da pande-
mia. Além de João Azevêdo, 
foi homenageado na noite 
do sábado, penúltimo dia das 
celebrações, o Departamen-
to de Estrada de Rodagem da 
Paraíba (DER-PB), represen-
tado pelo gerente de Trans-
portes, Fleming Cabral.

Foto: Francisco França/Secom-PB

A Urgência e Emergên-
cia do Complexo Hospitalar 
Regional Deputado Janduhy 
Carneiro (CHRDJC), de Pa-
tos, registrou o atendimen-
to de 167 pacientes, entre 
às 18h do último dia 26 até 
a meia-noite do domingo 
(28). Destes, 24 são pessoas 
que se envolveram em sinis-
tros de trânsito. A unidade, 
que integra a rede estadual 
de saúde, realizou ainda 
quatro cirurgias, sendo dois 
procedimentos de emer-
gência e mais dois eletivos. 

O dia de maior movi-
mento foi o domingo, quan-
do 82 atendimentos foram 
realizados na Urgência e 
Emergência da unidade, se-
guido do plantão do dia 27, 

quando foram atendidas 
mais 67 pessoas. Na sexta-
feira, entre as 18h e a meia-
noite, outras 18 pessoas de-
ram entrada na unidade.

Das 24 pessoas que se 
envolveram em sinistros de 
trânsito, a maioria delas, 
ou seja, 20 pacientes se aci-
dentaram com motocicletas, 
houve ainda três atropela-
mentos e um acidente com 
bicicleta. Comparando os 
dados do plantão desse final 
de semana com o anterior, 
houve uma queda de 3% nos 
atendimentos de urgência e 
emergência e de 27% nos si-
nistros de trânsito.

Na emergência, além 
dos casos envolvendo os 
acidentados, os demais 

motivos dos atendimentos 
da unidade neste final de 
semana foram de pacientes 
com dor abdominal, en-
torse ou torção, contusão 
diversa/pancada, queda 
de nível, dor no peito, sin-
tomas de síndrome gripal, 
dor renal, dor no ombro, 
dor na mão, dor no braço, 
dor no olho, entre outros 
motivos. 

A maior demanda de 
acidentados foi oriunda da 
cidade de Patos, com 14 ca-
sos no total, seguida de Ca-
tingueira, com três casos e 
Desterro, Emas, Malta, Ma-
tureia, Santa Luzia, São José 
do Bonfim e Tavares, sendo 
um paciente de cada uma 
destas localidades.

Hospital de Patos atende 167 
pacientes no final de semana

Queimadas realiza mais 25 
cirurgias pelo Opera Paraíba

A sexta etapa do Opera Pa-
raíba no Hospital Regional de 
Queimadas foi realizada com 
sucesso nesse final de semana 
e contemplou 25 pacientes de 
sete municípios, com cirurgias 
de hérnias, histerectomia e co-
lecistomia. Treze cirurgias fo-
ram realizadas  no sábado (27) 
e doze no domingo (28). 

“Os procedimentos fo-
ram realizados sem nenhuma 
intercorrência e os pacientes, 
depois da cirurgia, ficaram em 
observação e deveriam ter alta, 
ontem”, disse o diretor-geral do 
hospital de Queimadas, Flávio 

Daniel, que também integrou a 
equipe de cirurgiões nesse final 
de semana.

Ainda segundo o médico, o 
Opera Paraíba vem diminuindo 
o sofrimento de muitos parai-
banos que precisavam destas 
cirurgias e estavam numa fila 
que diminui, substancialmen-
te, a cada edição do programa.  
“Essa ação que ocorre em vá-
rios hospitais da rede pública 
estadual é de suma importân-
cia, pois consegue contemplar 
vários paraibanos que espe-
ravam por essas cirurgias há 
algum tempo e nós de Queima-

das estamos muito felizes em 
poder dar nossa contribuição”, 
reitera o diretor-geral do hos-
pital.

Nesta etapa do Opera Pa-
raíba foram atendidos pacien-
tes das cidades de São Domin-
gos, Umbuzeiro, Cabaceiras, 
Gado Bravo, Aroeiras, Boquei-
rão, além de Queimadas. “É com 
muita satisfação que demos 
continuidade ao Opera Paraíba 
em nossa unidade atendendo 
pacientes que esperavam por 
cirurgias eletivas”, destaca a Di-
retora Administrativa do Hos-
pital, Eva Maria.

Por meio do inquérito, é 
mapeada a presença do 

vírus causador da Covid-19 
no ambiente educacional de 
todas as regiões de educação 

e saúde da Paraíba

O dia de maior movimento foi o domingo, quando 82 atendimentos foram realizados na Urgência e Emergência da unidade

Foto: Secom-PB

Monsenhor Nereudo Freire destacou a vacinação na Paraíba como um dos motivos para a homenagem a João Azevêdo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
Nos termos do artigo 109, parágrafo 4º, da Lei n. 8.666/93, ante os fundamentos da informação 

da Comissão Permanente de Licitação, DECIDO:
CONHECER o recurso formulado pela empresa HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MEN-

DES, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão da Comissão Permanente 
de Licitação que, inicialmente, INABILITOU a recorrente, suspendendo os efeitos da inabilitação, 
decidindo pela HABILITAÇÃO da mesma.

É como decido.
Alagoa Grande(PB), 24 de novembro de 2021.

ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
Nos termos do artigo 109, parágrafo 4º, da Lei n. 8.666/93, ante os fundamentos da informação 

do Pregoeiro, DECIDO:
NÃO CONHECER o recurso formulado pela empresa TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA – EPP, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão da 
Comissão Permanente de Licitação que INABILITOU a recorrente.

É como decido.
Alagoa Grande(PB), 29 de novembro de 2021.

ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da Prefeitura 
municipal de Alcantil - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2021. ADITAMENTO: 
Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Alcantil e: CT Nº 25074/2021 - L G Produtos Hospitalares Ltda - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 
99.699,12. ASSINATURA: 29.11.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00004/2021, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2021 DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAS-
SARANDUBA – PB, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESEPCIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA–PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: LADIMIR LEAL LIRA - R$ 172.294,00.

Areial - PB, 29 de Novembro de 2021
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00007/2021 DO PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00007/2021, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA 
– PB, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESEPCIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS PESADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
ESTRUTURA E AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA–PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00004/2021 - Ata de Registro de Preços 
nº 00007/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00007/2021, 
realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Areial: 02070.15.122.2008.2036 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 
URBANOS 02080.20.122.2009.2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 
DE AGRICULTURA 33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISÍCA 33.90.39 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 02080.20.544.1015.1040 – ABASTE-
CIMENTO D AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS 02090.10.301.2006.2022– MANUT. UNIDADES 
BASICA DE SAUDE 02040.12.36.1005.2009 – MANUT.ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 
02040.12.361.1005.2044 – MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40% 339036 – OUTROS 
SERVVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 
PESSOA JURIICA 111,124,113,001,940, 211,214,001. VIGÊNCIA: até 29/11/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00117/2021 - 29.11.21 - LADIMIR LEAL 
LIRA - R$ 172.294,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de locação de estru-
tura para atender os eventos oficiais e festividades deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 3.3.90.39.99.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOS JURIDICA. VIGÊNCIA: até 29/11/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00131/2021 - 29.11.21 - EDUARDO 
DA SILVA BARBOSA - R$ 313.430,00; CT Nº 00132/2021 - 29.11.21 - HERTZ ESTRUTURAS E 
EVENTOS EIRELI ME - R$ 18.500,00; CT Nº 00133/2021 - 29.11.21 - STUDIO NIGHT PALCO E 
SONORIZACAO EIRELI - R$ 24.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2021, que objetiva: 
Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Ampliação da E.M.E.F 
Prof. Evandir Gonçalves de Oliveira localizada no Conjunto José de Assis Pimenta no município 
de Assunção - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 
21.933.413/0001-07 - Valor: R$ 129.424,53.

Assunção - PB, 29 de novembro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00036/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00036/2021, 
que objetiva: Aquisição de sistemas de micro geração de energia solar fotovoltaica, compreendendo 
a elaboração do projeto, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento de 
todos os equipamentos e materiais, a instalação, a efetivação do acesso junto à concessionária 
de energia, visando atender as necessidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaime 
Ferreira Tavares; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GERMANO 
RAMOS DE SOUZA - R$ 46.800,00.

Assunção - PB, 26 de Novembro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de sistemas de micro geração de energia solar fotovoltaica, compreendendo 
a elaboração do projeto, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento de 
todos os equipamentos e materiais, a instalação, a efetivação do acesso junto à concessionária 
de energia, visando atender as necessidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaime 
Ferreira Tavares. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00036/2021. DOTAÇÃO: 
02.060–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 02060.12.361.0400.1009 – AQUIS. DE VEICULOS, 
MOVEIS E EQUIPAMENTOS–FEB 30%, 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER-
MANENTE, FONTE DE RECURSO: 113 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%; 
12.365.0400.2130 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – FEB 30% – VAAT 
– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO, 44.90.52 – EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE, 
FONTE DE RECURSO: 119; 02060.12.361.0400.1011 – AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS, 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, FONTE DE RE-
CURSOS: 111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Assunção e: CT Nº 00122/2021 - 29.11.21 - GERMANO RAMOS DE SOUZA - R$ 46.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00046/2021, Aquisição de 

forma parcelada de material de construção (pedra rachinha), destinado a esta Prefeitura, para o 
dia 07 de Dezembro de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom 
Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99383–7991. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 29 de Novembro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE NOTIFICAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DE RECURSO
FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS  07/2021.

OBJETO: Obra de adequação de estradas vicinais com pavimentação em paralelepípedos e 
drenagem em ruas localizadas na Zona Rural do município de Bernardino Batista.

A Comissão de Licitação do Município de Bernardino Batista/PB torna público aos interessados 
que a empresa JOAQUIM MARCELINO DE LIRA NETO EIRELI apresentou recurso administrativo 
contra a decisão da comissão de licitação que habilitou a empresa CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS 
LTDA no processo de licitação Tomada de Preços nº 07/2021. Abre-se prazo, a partir desta data, 
aos demais licitantes para impugnação, nos termos do § 3o do Art. 109, da Lei 8.666/93. Os autos 
deste processo estão com vista franqueada  aos interessados, na Rua Ednete Abrantes de Abreu, 
30 – Centro – Bernardino Batista–PB.

Bernardino Batista-PB, 29 de novembro de 2021.
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
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 máquinas e equipamentos a serem 
utilizados nas atividades operacionais da Defesa Civil. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 16 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 16 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, 11 de Agosto de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2021
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 15 de Dezem-
bro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICO HOSPITALARES, COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO QUANDO NECESSÁRIO, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL 
PE. ALFREDO BARBOSA–HMMPAB, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CABEDELO 
– SESCAB. 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 poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 29 de novembro de 2021.
GABRIELLE THAYS DA SILVA MENDES

Pregoeira Substituta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00089/2021

Aos 11 dias do mês de Novembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Cabedelo, Estado da Paraíba, localizada na Rua Benedito Soares da Silva 
- Monte Castelo - Cabedelo - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 
de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 008, de 30 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 
007, de 17 de Março de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial 
nº 00104/2021 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de material de limpeza para os 
serviços e programas da Semas, no exercício de 2021; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CABEDELO - CNPJ nº 09.012.493/0001-54.

VENCEDOR: BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 07.227.808/0001-55
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

40

Sabonete líquido para as mãos, 
embalagem plástica de 05 litros 
com dados de identificação, datas 
de fabricação e validade, fragrância 
suave, e registro do ministério da 
saúde. (prazo de validade de no 
mínimo 12 meses).

Valença GALÃO 170 11,65 1.980,50

63
Desodorante spray, com fragrância 
suave, hipoalergênico, frasco com 
90 ml.

Even UND 240 3,90 936,00

TOTAL 2.916,50

VENCEDOR: COMERCIAL MEDEIROS LTDA
CNPJ: 04.654.716/0001-63
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

29

Pano para limpeza de chão, 100% 
algodão, alta absorção de umidade, 
com costuras laterais, medindo 
aproximadamente (45 x 70) cm. 
O produto deverá ter etiqueta com 
dados de identificação do produto e 
marca do fabricante.

Dantex UND 560 2,32 1.299,20

36

Refil mop úmido ponta dobrada, 
70% algodão 30% poliéster para 
limpeza de pisos em geral, limpeza 
de cozinhas, limpeza hospitalar, lim-
peza e aplicação de removedores.

Nobre UND 100 14,95 1.495,00

45

Vassoura de piaçava de ótima 
qualidade, com cabo de madeira 
reforçado e cerdas bem fixadas e 
resistentes.

Planeta UND 205 5,35 1.096,75

48 Borifador pulverizador em plástico 
250 ml. Nobre UND 100 7,92 792,00

51 Aparelho para barbear descartável, 
com duas lâminas, tipo prestobarba. Bic UND 500 0,95 475,00

65

Dispenser de papel toalha inter-
folhado para 1000 folhas, confec-
cionado em plástico resistente, 
dimensões da embalagem: largura: 
26,7 cm, altura: 32cm, profundida-
de: 12,8 cm

Nobre UND 20 28,65 573,00

66

Dispenser de sabonete líquido ou 
álcool em gel, em plástico, com 
reservatório, capacidade p/ refil de 
800 ml e fixação na parede, fecha-
mento c/ chave.

Nobre UND 20 27,95 559,00

79 Mop Pó 60 cm, em Acrílico Nobre UND 4 25,75 103,00

TOTAL 6.392,95

VENCEDOR: IVISSON BRUNO PESSOA DA COSTA VIEIRA 12881809421
CNPJ: 35.057.756/0001-51
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

16
Flanela em algodão, cores varia-
das medindo 50x60 cm, pacotes 
com 12 unidades.

itatex/ fla-
nela PCT 100 3,99 399,00

30

Papel higiênico branco alcalino de 
excelente qualidade, folha dupla, 
gofrado, picotado, macio, absor-
vente, consistente e almofadado, 
pacote com 04 rolos de 30m cada. 
Fardos com 16 pacotes com 04 
unidades cada.

d e l i c a t e /
papel higiê-
nico

FA R -
DO 460 42,99 19.775,40

34

Querosene, composição solvente, 
derivado do petróleo, tipo hidro-
carboneto, isento de benzeno, 
para uso de limpeza em geral, 
em embalagem plástica de 1 litro, 
caixa com 12 unidades.

Facilita/1l CX 1 12,99 12,99

59
Cabo de alumínio, dimensões: 
1,4mx24mm com suporte para 
mop úmido.

Nobre/cabo 
de alumínio UND 2 28,79 57,58

60

Cesto para recolhimento de roupa 
c/ tampa, produzido em material 
plástico resistente, medindo 550 
mm de diâmetro e 833mm de 
altura. capacidade para 135 litros. 
o cesto deve possuir 02 rodas de 
borracha presa a um eixo refor-
çado, para facilitar o transporte.

Plasútil/135l UND 30 64,49 1.934,70

64

Detergente líquido, embalagem 
de 500ml , para lavar louças, 
concentrado e neutro, embalagem 
com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data 
de fabricação, prazo de validade, 
caixa com 24 unidades

polial/500ml CX 15 1,99 29,85

89

Sabonete Cremoso, anti–séptico, 
inodoro, embalagem (refil) de 
800ml. Registro do ministério da 
saúde, ficha técnica. Para uso 
em hospitais, clínicas médicas, 
laboratórios. Caixa contém 12 
unidades (refil)

verbena/re-
fil 800ml CX 3 23,30 69,90

94

Saco Plástico em bobina picotada, 
em poliuretano, alta densidade, 
medindo: 0,30 x 0,40 cm, com 
capacidade para 5 kg – bobina 
com 500 unidades.

segolast BOBI-
NA 36 21,99 791,64

96

Saco plástico para lixo, preto, 
reforçado, capacidade para 100 
litros, pacote com 100 Unidades. 
As embalagens devem ser em 
fardo com 10 pacotes

salix FA R -
DO 102 118,99 12.136,98

97

Saco plástico para lixo, preto, 
reforçado, capacidade para 40 
litros, pacote com 100 Unidades. 
As embalagens devem ser em 
fardo com 10 pacotes

salix FA R -
DO 7 49,99 349,93

98

Saco plástico para lixo, preto, 
reforçado, capacidade para 60 
litros, pacote com 100 Unidades. 
As embalagens devem ser em 
fardo com 10 pacotes.

salix FA R -
DO 2 89,99 179,98

101

Vassoura de piaçava, com cabo 
de madeira revestido com plás-
tico, reforçado e cerdas bem 
fixadas e resistentes. DEZENA

mendonça D E -
ZENA 10 12,50 125,00

TOTAL 35.862,95

VENCEDOR: MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI
CNPJ: 31.202.451/0001-35
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

Água sanitária com no mínimo 
2% de teor de cloro ativo, pronto 
uso, com 1 litro, acondicio-
nada em embalagem original 
do fabricante, com o nome do 
responsável técnico, o lote, 
data de fabricação, validade e 
registro no ministério da saúde. 
Caixa com 12 unidades. (prazo 
de validade de no mínimo 12 
meses).

CLORITO CX 237 16,00 3.792,00

2

Álcool etílico hidratado, aplica-
ção limpeza em geral, teor alco-
ólico 92,8 inpm, acondicionadas 
em embalagens de papelão 
identificadas, com 12 unidades 
de 1 litro cada. (prazo de vali-
dade de no mínimo 12 meses).

TOSCANO CX 45 73,00 3.285,00

3

Álcool gel de assepsia para 
desinfecção instantânea da pele, 
álcool gel 70% embalagem de 1 
litro, com substâncias emolien-
tes que ajudam a não ressecar 
a pele com registro na Anvisa, 
não irritante, data de fabricação, 
(prazo de validade de no mínimo 
12 meses

TOSCANO CX 77 70,00 5.390,00

4

Avental de pvc forrado, frontal, 
comprimento 1,20m, largura 
0,70m, com cordões para ajuste 
no pescoço e cintura, tama-
nho m.

TC UND 56 8,00 448,00

5
Balde plástico reforçado, com 
alça de arame galvanizado, 
capacidade 20 litros.

POLYUTIL UND 115 10,00 1.150,00

6

Carro coletor de lixo, tipo con-
tainer, com capacidade para 
120 litros, preta, eixo reforçado 
e duas rodas com aro externo 
em borracha maciça, fabricado 
em polietileno de alta densidade 
(pp) corpo e tampa, resisten-
te a alto impacto e repetidas 
lavagens, com corpo e tampa 
aditivada contra raios ultraviole-
tas (uv), com pedal de abertura 
para a tampa hermeticamente 
fechada, impede a entrada e 
proliferação de insetos e roedo-
res. Dimensões aproximadas do 
carro: – altura: 116 cm – largura: 
57 cm – profundidade: 73 cm 
dimensões aproximadas da 
roda: – roda com 300 mm de 
diâmetro o carro coletor de lixo 
deverá atender as exigências 
apresentadas na norma ABNT 
15911, no que diz respeito a 
contentor móvel plástico de 
duas rodas e com capacidade 
para 120 litros.

NOBRE UND 5 330,00 1.650,00

7
Cesto para lixo com pedal, em 
polipropileno, capacidade para 
40 litros.

PLASTEX UND 51 53,00 2.703,00

9

Copo para água em plástico, 
descartável, atóxico, capacida-
de 180 ml, acondicionado em 
embalagem com 100 unidades, 
com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. 
Caixa com 25 pacotes.

T O T A L 
PLAST CX 192 99,00 19.008,00

11

Desinfetante para uso geral com 
aroma de pinho, floral, lavanda, 
com ação germicida e bacte-
ricida, embalagem de 2 litros. 
Caixa com 06 unidades data de 
fabricação. (prazo de validade 
de no mínimo 12 meses).

MAX CX 220 20,70 4.554,00

12

Detergente líquido 02 litros 
para lavar louças, concentrado 
e neutro. Caixa com 06 unida-
des. Data de fabricação. (prazo 
de validade de no mínimo 12 
meses).

MAX CX 361 20,00 7.220,00

14

Esponja de lã de aço carbono 
abrasivo, para limpeza em geral, 
com 08 unidades, peso de 50 
gramas. Acondicionada em em-
balagem original do fabricante 
com dados de identificação do 
produto, data de fabricação. 
(prazo de validade de no mínimo 
12 meses).

ASSOLAN PCT 256 1,23 314,88

15
Esponja de nylon dupla face, es-
puma amarela e manta abrasiva 
de alta qualidade. 

WISH UND 1226 0,42 514,92

17

Guardanapo de papel, 22x18cm, 
branco, fibra de celulose virgem 
(não reciclada), pacote com 50 
unidades, prazo de validade de 
no mínimo 12 (doze) meses, e 
data de fabricação não superior 
a 60 (sessenta) dias, contados 
retroativamente da data da 
entrega do produto. Produto 
notificado na Anvisa/ ministério 
da saúde, indústria brasileira

CHEFF PCT 1047 0,63 659,61

18

Inseticida aerosol 300 ml com 
solvente a base de água, baixa 
toxidade, sem cfc. dados de 
identificação do produto e marca 
do fabricante, data de fabrica-
ção. (prazo de validade de no 
minimo 12 meses).

BUZZ UND 171 6,50 1.111,50

20

Luva de borracha (látex natural), 
antiderrapante, anatômica, es-
pessura de 0,55 mm, tamanho g. 
acondicionada em embalagem 
original do fabricante, com da-
dos de identificação do produto, 
data de fabricação e validade.

LALAN P A -
RES 108 3,50 378,00

25

Naftalina sólida em pastilhas, 
embalagem plástica resistente 
de 50g. Data de fabricação, 
(prazo de validade de no mínimo 
12 meses).

BRISA PCT 45 1,90 85,50

26

Odorizador de ambiente aeros-
sol 400 ml, fragrância lavanda 
e erva doce. Caixa com 12 
unidades data de fabricação, 
(prazo de validade de no mínimo 
12 meses).

SECAR CX 65 94,00 6.110,00

27

Pá coletora lixo, material coletor 
plástico, cabo madeira, compri-
mento cabo 80 cm, comprimento 
23 cm, largura 19 cm, aplicação 
limpeza, características adicio-
nais cabo rosqueavel revestido 
em plástico.

DA CASA UND 70 4,00 280,00

28

Pano de prato, em tecido de 
algodão, sem estampa, com bai-
nha nos quatro lados, medindo 
aproximadamente (80 x 50) cm. 
O produto deverá ter etiqueta 
com a identificação da marca 
do fabricante.

TC UND 380 1,90 722,00

31
Papel toalha interfolhado, na cor 
branca, 100% celulose, pacotes 
com 1.000 (mil) folhas.

CHEFF PCT 85 10,00 850,00

32

Papel toalha para cozinha, bran-
co, macio, absorvente, folha 
dupla, picotado, pacote com 02 
rolos de 60 toalhas de 22x20cm 
cada uma.

CAPRICE PCT 460 3,00 1.380,00

38

Sabão em barra, caixa com 50 
tabletes acondicionados em 
embalagens com 05 unidades 
de 200 g cada, pronto uso, 
acondicionado em embalagem 
original do fabricante com dados 
de identificação do produto, 
data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério 
da Saúde, data de fabricação. 
(prazo de validade de no mínimo 
12 meses).

D A S  N E -
VES CX 75 54,00 4.050,00

39

Sabão em pó, com enzimas, 
para limpeza geral, biodegradá-
vel, acondicionado em embala-
gem original do fabricante, com 
o nome do responsável técnico, 
o lote, data de fabricação, va-
lidade e registro no ministério 
da saúde, embalagem plástica 
de 500 gramas, fardo com 20 
unidades, (prazo de validade de 
no mínimo 12 meses).

BEMTIVI FA R -
DOS 410 34,00 13.940,00

41
Saco plástico para lixo, preto, 
reforçado, capacidade para 100 
litros, pacote com 100 unidades

D O N A PA -
CK PCT 245 19,00 4.655,00

43

Saco plástico para lixo, preto, 
super–reforçado, capacidade 
para 200 litros, pacote com 100 
unidades.

D O N A PA -
CK PCT 240 28,00 6.720,00

50

Amaciante de roupa para re-
generação e amaciamento de 
tecidos em fibras sintéticas ou 
naturais, aromatizado, com a 
seguinte composição: quater-
nário de amônio: 1% (p/p); ph 
do produto puro: caixa com 06 
unidades de 02 litros. Acondi-
cionado em embalagem original 
do fabricante, com o nome do 
responsável técnico, o lote, 
data de fabricação, validade e 
registro no Ministério da Saúde.

MAX CX 75 28,00 2.100,00

52

Avental de pvc forrado, frontal, 
comprimento 1,20m, largura 
0,70m, com cordões para ajuste 
no pescoço e cintura, tama-
nho p.

TC UND 8 8,00 64,00

56
Bandeja laminada descartável 
retangular – média nº 4, dimen-
sões: 27.5x33.55cm.

STAR UND 248 3,00 744,00

74

Flanela para limpeza, dimen-
sões aproximadas 30x50cm, 
uso geral, 100% algodão, (em 
04 cores), bordas overlocadas, 
acondicionada em embalagem 
plástica com identificação do 
produto e do fabricante

TC UND 98 1,20 117,60

81
Pratos fundos descartáveis em 
polietileno, com diâmetro de 12'', 
pacotes com 10 unidades.

STAR PCT 280 1,00 280,00

82
Pratos fundos descartáveis em 
polietileno, com diâmetro de 15'', 
pacotes com 10 unidades.

STAR PCT 2400 1,05 2.520,00

84
Pratos rasos descartáveis em 
polietileno, com diâmetro de 18'', 
pacotes com 10 unidades

STAR PCT 2480 1,40 3.472,00
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87

Rodo de Piso, base em plástico, 
comprimento da base 60 cm, 
com duas borrachas. O produto 
deverá conter etiqueta com 
dados de identificação e marca 
do fabricante.

DA CASA UND 17 10,00 170,00

90
Sabonete, em tablete, fragrância 
suave, uso adulto, embalagem 
de 90 gramas.–

MARAN UND 220 1,08 237,60

99 Shampoo para cabelo, embala-
gem com 1000 ml. SUAVE UND 100 6,50 650,00

100

Vassoura de pelo, base em ma-
deira sintética, medindo 30cm e 
com cabo de madeira plastifica-
da com 1,20 metros.

DA CASA UND 33 7,50 247,50

102
Cumbuca descartável na cor 
branca, em plástico pf 12 cm, 
pacotes com 10 unidades.

VIX PCT 960 0,94 902,40

103
Pratos descartáveis em polietile-
no com diâmetro de 23 �pacotes 
com 10 unidades.

STAR PCT 2400 2,50 6.000,00

105

Lixeira, polipropileno, formato 
quadrada ou cilíndrica, tampa 
acionada com pedal, cor: cinza 
ou branca. Capacidade para 
50 litros

PLASTEX UND 40 71,00 2.840,00

TOTAL 111.316,51

VENCEDOR: MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
CNPJ: 07.631.411/0001-24
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

19

Limpador instantâneo multiu-
so para limpeza de cozinhas, 
banheiros, pias, azulejos, plás-
ticos e esmaltados, fogões e 
superfícies laváveis. Indicado 
para remover gorduras, fuligem, 
poeira, marcas de dedos e sal-
tos, riscos de lápis. Embalagem 
contendo 500 ml. Composição: 
aquil, benzeno sulfonato de 
sódio, álcooltoxilado, coadju-
vantes, sequestrante, essência 
e água, indústria brasileira data 
de fabricação não superior a 60 
(sessenta) dias, contados retro-
ativamente da data da entrega 
do produto, produto notificado 
na Anvisa/ ministério da saúde. 
(prazo de validade de no mínimo 
12 meses).

LIMPAJÁ UND 237 1,75 414,75

24

Mop úmido (esfregão) cabo 
de alumínio 1,50 c/ suporte, 
especificações: mop úmido (es-
fregão) – cabo de alumínio 1,50 
com suporte para cabeleira + 
cabeleira (refil) de algodão 340g 
ponta dobrada.

NOBRE UND 15 43,40 651,00

37

Rodo para piso, com 02 (duas) 
borrachas, cabo rosqueável em 
madeira revestido em plástico, 
comprimento da base 40 cm e 
cabo com 1,20 m, a borracha 
deve ultrapassar a base em 2,5 
cm. O produto deverá conter 
etiqueta com dados de identi-
ficação e marca do fabricante.

ATIS UND 100 4,94 494,00

44

Vassoura de pelo sintético, 
de 30 cm, cabo de madeira 
reforçado revestido de plástico, 
rosqueável, cerdas bem fixas e 
resistentes.

PERNAM-
BUCANAS UND 180 7,40 1.332,00

46

Vassourão, com cerdas em 
nylon reforçado, tipo gari, base 
de plástico medindo 40 cm, cabo 
de madeira estendido revestida 
de polipropileno de alta densida-
de, rosca em polietileno.

PERNAM-
BUCANAS UND 24 19,25 462,00

53

Bacia em plástico resistente, 
redonda, com cores diversas, 
dimensão entre 160 a 170 x 400 
a 500 mm. capacidade aproxi-
madamente de 10 litros, com 
selo contendo a composição 
e informações do fabricante, 
fixado na peça.

ICASA UND 31 6,61 204,91

54
Bacia plástica, em material 
virgem de primeira qualidade, 
capacidade: 40l.

ICASA UND 22 15,39 338,58

61

Colher descartável, confeccio-
nada em plástico resistente, na 
cor branca ou translúcida, med. 
15 a 16 cm, embalada higieni-
camente em sacos plásticos. 
pct – 50 unidades

S T R A W -
PLAST PCT 354 2,63 931,02

67

Dispenser p/ copo d e café 
descartável 50 ml, em plástico, 
com capacidade para no mínimo 
100 copos, para fixar na parede.

PREMISSE UND 10 19,91 199,10

68

Dispenser p/ copo d´água des-
cartável 180 ml, em plástico, 
com capacidade para no mínimo 
100 copos, para fixar na parede.

PREMISSE UND 10 25,97 259,70

69

Escova de nylon de mão com 
cerdas sintéticas, comprimento 
medindo no mínimo de 2,5cm, 
base em plástico com dimen-
sões mínimas de 7 x 13 cm.

PERNAM-
BUCANAS UND 40 2,56 102,40

70

ESCOVA DENTAL ADULTO 
MACIA: Cabo reto, Cerdas 
macias, cabeça referência 35, 
com Cerdas de Cabeça Arre-
dondadas, contendo 32 Tufos 
de Cerdas, comprimento total de 
17 a 20 cm c/ selo de provação 
da ABO – (Associação Brasileira 
de Odontologia), embaladas 
individualmente. 

KESS UND 280 2,33 652,40

71 Facas descartáveis para almo-
ço, pacote com 50 unidades

S T R A W -
PLAST PCT 310 2,63 815,30

72 Filme PVC, rolo com 28 cm 
x 30 m.

GUAURU-
FILME ROLO 2 5,15 10,30

75 Fósforo de segurança feito de 
madeira, pacote com 10 caixas BILLA PCT 110 2,60 286,00

76 Garfos descartáveis, para almo-
ço – pacote com 50 unidades.

S T R A W -
PLAST PCT 330 2,63 867,90

77

Limpa alumínio 500 ml compo-
sição: tensoativo aniônico, aci-
dulante, tensoativo não iônico, 
fragrância, preservante, corante 
e água, princípio ativo: ácido 
sulfônico, ph a 1% p/p (25°c): 2,0 
a 3,0,viscosidade (copo ford 4): 
45 a 60 segundos aspecto físico: 
líquido, odor: característico, 
com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante.

LIMPAJÁ UND 50 2,03 101,50

80

Palito de madeira roliço, em 
média 6 cm comprimento para 
higiene dental. Pacote com 100 
unidades.

PARANÁ PCT 20 0,70 14,00

85
Pulverizador (borrifador) plás-
tico, transparente, com capaci-
dade para 500 ml.

KATRIX UND 50 7,00 350,00

88

RODO para piso, com 02 (duas) 
borrachas, cabo em madeira 
revestido em plástico, compri-
mento da base 30 cm e cabo 
com 1,20 m, a borracha deve 
ultrapassar a base em 2,5 cm. 
O produto deverá conter etiqueta 
com dados de identificação e 
marca do fabricante.

ATIS UND 156 4,69 731,64

TOTAL 9.218,50

VENCEDOR: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
CNPJ: 33.613.876/0001-62
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

8
Cesto para lixo, em material 
plástico, sem tampa, telado, 
capacidade para 30 litros.

ARQPLAST UND 56 32,00 1.792,00

13 Escova de nylon c/ suporte para 
limpeza de vasos sanitários CRISTALCOPO UND 56 4,50 252,00

23
Máscara de proteção pff–2/n 
95 com filtro, caixa com 20 
unidades.

ABL CX 60 40,00 2.400,00

47

Álcool etílico a 70%, embalado 
em frasco de 1 l, com certificado 
de registro no ministério da 
saúde e laudo do produto.

BELLO BELLA UND 150 5,90 885,00

49

Álcool gel etílico 70%, com 
ação anti–séptica, neutro, fras-
co de 500 ml, contendo na 
embalagem data de fabricação 
e validade, selo do inmetro, 
responsável químico.

BELLO BELLA UND 100 4,90 490,00

55
Bandeja laminada descartável 
retangular – grande nº 07, di-
mensões: 43,7x 51,2cm.

WYDA UND 248 5,00 1.240,00

57

Bota de borracha – cor branca, 
cano longo, com proteção inter-
na e certificado de aprovação 
do Ministério do Trabalho. A 
mesma deverá ser antiderra-
pante, antiestático, isolante 
térmico, flexível, fácil de limpar, 
cor branca e com durabilidade 
presumida de 02 anos.

CRISVAL P A -
RES 2 32,00 64,00

78

Máscara cirúrgica, tipo não 
tecido, três camadas, pregas 
horizontais, atóxica, tipo fixação 
com elástico, características 
adicionais clip nasal embutido, 
hipoalergênica, cor branca, tipo 
uso descartável. caixa com 50 
unidades.

ABL CX 30 11,90 357,00

TOTAL 7.480,00

VENCEDOR: SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 34.387.726/0001-40
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

21

Luva de borracha (látex natu-
ral), antiderrapante, anatômica, 
espessura de 0,55 mm, tama-
nho m. acondicionada em em-
balagem original do fabricante, 
com dados de identificação do 
produto, data de fabricação e 
validade.

Vabene PARES 115 3,50 402,50

22

Luva de borracha (látex natu-
ral), antiderrapante, anatômica, 
espessura de 0,55 mm, tama-
nho p. acondicionada em em-
balagem original do fabricante, 
com dados de identificação do 
produto, data de fabricação e 
validade.

Vabene PARES 90 3,50 315,00

33 Pastilha sanitária, com gancho 
plástico, 30g. Leve Brisa UND 810 1,18 955,80

35 Pastilha sanitária, com gancho 
plástico, 30g Leve Brisa UND 810 1,18 955,80

42
Saco plástico para lixo, preto, 
reforçado, capacidade para 60 
litros, pacote com 100 unidades

Donapack PCT 145 9,99 1.448,55

83
Pratos Rasos descartáveis em 
polietileno, com diâmetro de 
15'', pacotes com 10 unidades.

Minaplast PCT 2500 1,04 2.600,00

86

Quentinha confeccionada em 
papel alumínio, com tampa, 
capacidade 750 ml, pacote 
com 10 unid.

Thermorprat PCT 2000 3,83 7.660,00

91
Saco para dindin, pacote com 
100 unidades (usado nos con-
sultórios).

A–Plasticos PCT 325 1,32 429,00

92

Saco plástico em bobina pico-
tada, em poliuretano, alta den-
sidade, medindo: 0,20 x 0,30 
cm, com capacidade para 2 
kg – bobina com 500 unidades

Extrusa BOBINA 36 18,15 653,40

93

Saco Plástico em bobina pico-
tada, em poliuretano, alta den-
sidade, medindo: 0,25 x 0,35 
cm, com capacidade para 3 
kg – bobina com 500 unidades.

CVS BOBINA 36 23,55 847,80

95

Saco Plástico em Bobina Pico-
tada, em poliuretano, alta den-
sidade, medindo: 0,35 x 0,45 
cm, com capacidade para 7 
kg – bobina com 500 unidades

CVS BOBINA 36 28,98 1.043,28

TOTAL 17.311,13
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabedelo firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00104/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00104/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00104/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 07.227.808/0001-55.
Item(s): 40 - 63.
Valor: R$ 2.916,50.
- COMERCIAL MEDEIROS LTDA.
CNPJ: 04.654.716/0001-63.
Item(s): 29 - 36 - 45 - 48 - 51 - 65 - 66 - 79.
Valor: R$ 6.392,95.
- IVISSON BRUNO PESSOA DA COSTA VIEIRA 12881809421.
CNPJ: 35.057.756/0001-51.
Item(s): 16 - 30 - 34 - 59 - 60 - 64 - 89 - 94 - 96 - 97 - 98 - 101.
Valor: R$ 35.862,95.
- MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI.
CNPJ: 31.202.451/0001-35.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 25 - 26 - 27 - 28 - 31 - 32 - 38 

- 39 - 41 - 43 - 50 - 52 - 56 - 74 - 81 - 82 - 84 - 87 - 90 - 99 - 100 - 102 - 103 - 105.
Valor: R$ 111.316,51.
- MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.
CNPJ: 07.631.411/0001-24.
Item(s): 19 - 24 - 37 - 44 - 46 - 53 - 54 - 61 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 75 - 76 - 77 - 80 - 85 - 88.
Valor: R$ 9.218,50.
- SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA.
CNPJ: 33.613.876/0001-62.
Item(s): 8 - 13 - 23 - 47 - 49 - 55 - 57 - 78.
Valor: R$ 7.480,00.
- SMART COMERCIO E SERVICOS EIRELI.
CNPJ: 34.387.726/0001-40.
Item(s): 21 - 22 - 33 - 35 - 42 - 83 - 86 - 91 - 92 - 93 - 95.
Valor: R$ 17.311,13.
Total: R$ 190.498,54.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Cabedelo.
Cabedelo - PB, 11 de Novembro de 2021

CYNTHIA DENIZE SILVA CORDEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

OBJETO: Contratação de Empresa especializada em políticas operacionais de transporte coletivo 
urbano para prestação de serviços de consultoria da STTP. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: PLANUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA URBANA 
LTDA - Valor: R$ 314.556,00. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações po-
derão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação 
Velha - Campina Grande - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. 

Campina Grande - PB, 25 de Novembro de 2021
JOÃO LUIS DE FRANÇA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Cola para fixação de Tachão e Tachinha, 

para atender às demandas da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendencia de 
Transito e Transportes Publicos 15.451.1025. 2091 – Ações de melhoria no sistema de trânsito 
33.90.30.99 – 1630 – Material de consumo.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Cam-
pina Grande e: CT Nº 00157/2021 - 11.11.21 - WESLEY BERNARDINO PEREIRA - R$ 3.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de obras de sistema 

de abastecimento de água em cinco comunidades deste Município. LICITANTES HABILITADOS: 
CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA; CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI; 
CONSTRUTORA NACIONAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA PARAIBANA 
EIRELI; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA 
LTDA. LICITANTE INABILITADO: Não houve licitante inabilitado. Comunica-se que a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 13/12/2021, às 15:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 
18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis. E-mail: 
conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 29 de Novembro de 2021
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa visando à coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e 
transporte de resíduos de podação, varrição manual de ruas, avenidas, praças e becos pavimen-
tados, capinagem e corte de arvores, inclusive carga e descarga, pintura a cal em meio-fio de ruas, 
lavagem e desinfecção de vias, pátios de feiras-livres e mercado público, na zona urbana e distritos 
do município de Conceição - PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço N° 0004/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conceição: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 
- PROGRAMA DE TRABALHO- 15 452 1010 2074 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIM-
PEZA PÚBLICA; 04 122 1003 2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
E URBANISMO - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: de 12 meses, contados  a partir da assinatura. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 40401/2021 - ECCAL 

CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 03.701.169/0001-67 - Valor de R$: 1.464.115,11 (Um milhão 
quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e quinze reais e onze centavos).

Conceição - PB, 26 de Novembro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de veículos com motoristas, para prestação de serviços no transporte 
escolar dos alunos da rede pública de ensino do município de Conceição/PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00057/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conceição: 05.000 SECRETARIA DE EDUCA-

ÇÃO – 12 368 1009 2014MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO; 12 1009 2016 
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE; 12 368 1009 2017 MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR – CONVÊNIO ESTADO; 12 368 1009 2018 COFINANCIAMENTO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR; 12 361 1009 2024 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB – ENSINO 
FUNDAMENTAL – 40% – ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA FÍSICA; 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 95701/2021 - 04.11.21 

- JAILSON PEREIRA DA SILVA - R$ 16.500,00; CT Nº 95702/2021 - 04.11.21 - RAIMUNDO LEITE 
DE ARAÚJO - R$ 5.550,00; CT Nº 95703/2021 - 04.11.21 - ANTONIO BATISTA DE SOUSA - R$ 
10.290,00; CT Nº 95704/2021 - 04.11.21 - IVANILDO CARDOSO LAURENO - R$ 7.800,00; CT 
Nº 95705/2021 - 04.11.21 - JOSÉ JACKSON FERREEIRA RODRIGUES - R$ 9.210,00; CT Nº 
95706/2021 - 04.11.21 - JOEL DE SOUSA RAMALHO - R$ 13.950,00; CT Nº 95707/2021 - 04.11.21 
- FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA - R$ 6.000,00; CT Nº 95708/2021 - 04.11.21 
- GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA - R$ 5.100,00; CT Nº 95709/2021 - 04.11.21 - FRANCI-
NILDO CARLO - R$ 16.800,00; CT Nº 95710/2021 - 04.11.21 - JOAO MIGUEL DE AMORIM - R$ 
12.930,00; CT Nº 95711/2021 - 04.11.21 - JOÃO ALEX SANTINO RAMALHO - R$ 9.165,00; CT 
Nº 95712/2021 - 04.11.21 - CIRIACO BERTO DA SILVA NETO - R$ 4.800,00; CT Nº 95713/2021 - 
04.11.21 - FRANCIALDA LIMEIRA LEITE - R$ 4.770,00; CT Nº 95714/2021 - 04.11.21 - FABICIANO 
BATISTA CABRAL - R$ 5.130,00; CT Nº 95715/2021 - 04.11.21 - JOSÉ ORLANDO BERTO DA 
SILVA - R$ 14.280,00; CT Nº 95716/2021 - 04.11.21 - MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA 
- R$ 5.550,00; CT Nº 95717/2021 - 04.11.21 - LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO - R$ 6.060,00; 
CT Nº 95718/2021 - 04.11.21 - CICERO ALVES AUGUSTINHO - R$ 6.960,00; CT Nº 95719/2021 - 
04.11.21 - JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO - R$ 11.760,00; CT Nº 95720/2021 - 04.11.21 
- FRANCISCO JUCIÊ LACERDA DAS NEVES - R$ 12.480,00; CT Nº 95721/2021 - 04.11.21 - 
GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA - R$ 5.160,00; CT Nº 95722/2021 - 04.11.21 - JOSÉ 
MURIAN DOS SANTOS - R$ 10.860,00; CT Nº 95723/2021 - 04.11.21 - JOSÉ SIMÃO DA SILVA - R$ 
4.590,00; CT Nº 95724/2021 - 04.11.21 - FRANCISCO VICENTE DA SILVA - R$ 5.880,00; CT Nº 
95725/2021 - 04.11.21 - JOSE EMILIO DOS SANTOS - R$ 14.280,00; CT Nº 95726/2021 - 04.11.21 
- ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO - R$ 4.770,00; CT Nº 95727/2021 - 04.11.21 - FRANCINEUDO 
XAVIER JUCA - R$ 5.790,00.

Conceição - PB, 10 de Novembro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que está 

retificando o instrumento convocatório (edital) da Tomada de Preços Nº 006/2021 de 24/11/2021 
(Processo Administrativo nº 140/2021). Vejamos a seguir: No edital em seu item 5.4 (Fl. 3) e na 
clausula quinta da minuta do contrato (Fl. 23) onde se LÊ: FONTE DE RECURSOS: Próprios (Di-
versos/ordinários do Município), LEIA-SE: FONTE DE RECURSOS: Próprios (Diversos/ordinários 
do Município) e recursos do Contrato de repasse 107.0839-05/2020-CAIXA. 

Coremas-PB, 29 de novembro de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

A Prefeitura de Coremas/PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que está 
retificando o instrumento convocatório (edital) da Tomada de Preços Nº 007/2021 de 24/11/2021 
(Processo Administrativo nº 175/2021). Vejamos a seguir: No edital em seu item 5.4 (Fl. 3) e na 
clausula quinta da minuta do contrato (Fl. 24) onde se LÊ: FONTE DE RECURSOS: Próprios (Di-
versos/ordinários do Município), LEIA-SE: FONTE DE RECURSOS: Próprios (Diversos/ordinários 
do Município) e recursos do Contrato de repasse 107.3602-18/2020-CAIXA.

Coremas-PB, 29 de novembro de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº 00016/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 00016/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE FORRO DE PVC, INCLUINDO 
ESTRUTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - R$ 
14.880,00 - Gado Bravo - PB, 26 de Novembro de 2021 - MARCELO PAULINO DA SILVA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE FORRO DE PVC, INCLUINDO 
ESTRUTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº 00016/2021. DOTAÇÃO: 2.006–SECRETARIA DE EDUCACAO 
02006.12.361.1005.2009 – Manter as Atividades do FUNDEB 40% 02006.12.361.1005.2010 – Man-
ter as Atividades do Ensino Fundamental – MDE 02.010–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
02010.15.122.1003.2020 – Manter as Atividades de Infraestrutura 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO 
BRAVO e: CT Nº 08001/2021 - 26.11.21 - T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - R$ 14.880,00.

FUNDO MUNICIPAL DE  SAÚDE DE  GUARABIRA
ATO AVISO DE LICITAÇÃ

PREGÃO PRESENCIAL 115.2021. SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h00min, do dia 13 de Dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de Saúde, CAPS’S, 
CAP’S AD, SAMU e a Farmácia Básica do Município de Guarabira/PB (ITENS REMANESCENTES)
conforme termo de referência . Recursos: Próprios . Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira/PB, 29 de Novembro  de 2021.
DEBORAH  NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA - IAPM
AVISO DE CANCELAMENTO

DE PUBLICAÇÃO
Fica desconsiderada a publicação do AVISO DE LICITAÇÃO, onde referia-se a PREGÃO PRE-

SENCIAL Nº 00001/2021, cujo objeto trata-se da Aquisição de Materiais diversos para sede do 
IAPM, publicado no dia 01/11/2021, no Diário Oficial do Município de Guarabira/PB, Diário Oficial 
do Estado/PB, e Jornal A União.

MOTIVO: Por eventual interesse público.
Guarabira, 29 de Novembro de 2021 

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA  GUARABIRA
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 116.2021. SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h00min, do dia 14 de Dezembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de caçam-
bas  estacionárias para entulho e similares. Recursos: Próprios . Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira/PB, 29 de Novembro  de 2021.
DEBORAH  NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA  GUARABIRA
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 117.2021. SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h00min, do dia 14 de Dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de fardamentos 
para atender a necessidade de servidores  da secretaria de meio ambiente- SUMASA e Infraestrutura. 
Recursos: Próprios . Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira/PB, 29 de Novembro  de 2021.
DEBORAH  NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO LUBRIFICADO MASCULINO Nº12 PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00059/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2021 – 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE GUARABIRA e TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 
5.625,00 - CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS- CT Nº 00445/2021 – 25.11.2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00059/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO LUBRIFICADO MASCULINO Nº12 PARA ATEN-

DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 25.11.2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO LUBRIFICADO MASCULINO Nº12 PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00059/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2021 – 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE GUARABIRA e TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 
5.625,00 - CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS- CT Nº 00445/2021 – 25.11.2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00059/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CATETER URINÁRIO LUBRIFICADO MASCULINO Nº12 PARA ATEN-

DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 25.11.2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DES-
TINADOS AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: DANIELE DOS SANTOS 01111209421 - R$ 32.500,00; EDCLAUDIA 
PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO 69200351468 - R$ 30.000,00; MARIA HARIUZA PINHEIRO DA 
SILVA 11194961444 - R$ 48.000,00.

Gurinhém - PB, 29 de Novembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

UNIÃO  A
Esportes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de um portal no município 
de Guarabira/PB- 073 acesso ao distrito de cachoeira dos Guedes, em Guarabira/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2021. RECURSOS PRÓPRIOS / Termo de Compromisso nº 
PAC2 11459-2014 / FNDE - Dotação consignada no orçamento vigente 2021 - 4.4.90.51.01 - Obras 
e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 05 (cinco) meses conforme o cronograma. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI, 
CNPJ sob o nº 23.571.421/0001-78 - CT Nº 00442/2021 – 17/11/2021 – R$ 174.148,88 (Cento e 
setenta e quatro mil  cento e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usando 

de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00006/2021, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 06/08/2021 
e 25/10/2021, respectivamente, no valor total de R$ 174.148,88– (Cento e setenta e quatro Mil 
cento e quatro Mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), em favor da empresa  
WCB ENGENHARIA E PROJETOS – inscrita no CNPJ sob o nº 23.571.421/0001-78, que tem como 
objetivo, Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de um portal no município de 
Guarabira/PB- 073 acesso ao distrito de cachoeira dos Guedes, em Guarabira/PB. Fica a empresa 
vencedora do certame convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do 
instrumento convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 16 de Novembro de 2021.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CON-
FECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Gurinhém: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE 02.05 SECRETARIA DE 
SAUDE 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ? FMS 02.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
02.09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 29/11/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00126/2021 - 29.11.21 - DANIELE DOS SANTOS 01111209421 
- R$ 32.500,00; CT Nº 00127/2021 - 29.11.21 - EDCLAUDIA PINHEIRO DOS SANTOS FIRMO 
69200351468 - R$ 30.000,00; CT Nº 00128/2021 - 29.11.21 - MARIA HARIUZA PINHEIRO DA 
SILVA 11194961444 - R$ 48.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Licitação 
Tomada de Preços  nº  00012/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: FABIANA PRAXEDES, cadastrada no CNPJ nº 42.516.038/0001-61 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SAÚDE 
VALOR MENSAL: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
VIGÊNCIA: 31.12.2021.

Ibiara - PB, 29 de Outubro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Licitação 
Tomada de Preços  nº  00012/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: SEMO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, 

cadastrada no CNPJ nº 29.219.299/0001-51
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SAÚDE 
VALOR MENSAL: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).
VIGÊNCIA: 31.12.2021.

Ibiara - PB, 29 de Outubro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e 

serviços gerais junto as UBS’S, PSF’S, UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SAMU E SECRETARIA DE 
SAÚDE, no Município de Ibiara-PB

 O Prefeito Constitucional da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 
e conforme o que consta no processo em tela. 

R E S O L V E:
HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, considerando 

que foram observados os prazos recursais, fica convocado a licitante vencedora para a assinatura do 
termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 

Vencedora: 
A empresa FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA EIRELI, cadastrada no CNPJ n° 17.812.270/0001-

08, considerada VENCEDORA com o valor global de R$ 118.392,75 (cento e dezoito mil, trezentos 
e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos).

IBIARA-PB, 29 de Novembro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA, Estado da Paraíba, usando de 
suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 junho de 1993 
e Lei 11.947/2009, e suas Alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR a decisão 
da Comissão de Licitação – C.P.L., ao Processo Licitatório na modalidade Chamada Publica de nº 
00002/2021, em favor das Pessoas Físicas: Claudinete Cirilo de Sousa – CPF nº 033.493.454-09, 
vencedora com o valor global de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), Cícero Viturino dos 
Santos – CPF nº 698.060.201-20, vencedor com o valor global de R$ 12.400,00 (doze mil e quatro-
centos reais), e Odenival Anizio da Silva – CPF nº 067.996.314-64, vencedor com o valor global de 
R$ 31.085,00 (trinta e um mil e oitenta e cinco reais), que apresentaram os melhores preços para 
o fornecimento de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. 
Conforme proposta de preços, análise e julgamento da Comissão de Licitação. 

Ibiara - PB, 26 de Novembro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Dezembro de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de construção de 
unidade escolar com seis salas de aula neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: 
www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 29 de Novembro de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO 
DE RESERVATÓRIO DA EMEF ANITA TRIGUEIRO DO VALE, LOCALIZADA NO BAIRRO DO 
ALTIPLANO, EM JOÃO PESSOA, PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEMOB – SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

AVISO DE CREDENCIAMENTO  
PROCESSO Nº. 2021/065309

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 02/2021
CHAVE CGM: K7GC-U45C-DOGV-W9YM 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS PELO 

BANCO CENTRAL DO BRASIL E REGULAMENTADAS PELO DENATRAN PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO EMITIDOS PELA SEMOB/JP.

DATA DA SESSÃO: 15/12/2021 ATÉ  17:00HS. 
A SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB, CNPJ nº 

09.154.915/0001-26, através do seu Superintendente, comunica aos interessados, que realizará o 
Chamamento Público com intuito de credenciar entidades para atender o objeto em referência. As 
entidades deverão apresentar toda a documentação e proposta nos dias e horários acima epigra-
fados, no SEMOB/JP, localizado na BR-230, KM 25, s/nº, CRISTO REDENTOR, João Pessoa–PB. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à espécie. O Edital 
ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site:   https://
transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. e nº 8.987/95. Consultas e esclarecimentos, com a COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÃO, no endereço BR 230, Km 25, S/N, Cristo Redentor, João Pessoa-PB, no 
horário das 08:00 às 12 e de 13:00 às 17:00hs, em até 3 (três) dias úteis antecedentes do evento. 
Telefone: (83) 3218-9316 ou pelo Email: cpl@semobjp.pb.gov.br.

João Pessoa-PB, 29 de novembro de 2021.
GEORGE VENTURA MORAIS

SUPERINTENDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 14.074/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.069/2021
CHAVE CGM: HUWO-SLZB-7PRX-ESDI
DATA DE ABERTURA: 10/12/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS0 

MÉDICOS HOSPITALARES PARA O SERVIÇO DE SAÚDE DA REDE ESPECIALIZADA POLICLI-
NICA MUNICIPAL DE JAGUARIBE.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seuPregoeiro, Sr. Everaldo 
Francisco da Silva Juniortorna 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/#/
licitacoes. Consultas com o Pregoeiroe 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/SUS/ TRANS.REC. ESTADO PROG. SAÚDEFundamentação 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, 29 de novembro de 2021.
EVERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.045/2021/SEINFR
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.011/2021/SEINFRA.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Empresa Comercial e Construtora Fênix Eireli - CNPJ Nº 073.041.188/0001-90
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

DE FRESAGEM DESCONTINUA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE E = 4,0CM, EM RUAS E 
AVENIDAS PARA SOFRER INTERVENÇÕES DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ATRAVÉS DE RE-
CURSOS FEDERAIS E OU PRÓPRIOS, EM DIVERSOS BAIRROS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.

VALOR TOTAL: R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais.)
Classificação Funcional: 11000.11108.26.782.5146.111072 –Recuperação e Manutenção de 

Vias Pública. 
Natureza da despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos: 0.1.00  – Próprios FRSTN -1001 –FR 0.2.63 -FRSTN 1630 RECURSOS 

VINCULADOS AO TRÂNSITO 
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. Alne Elias Abou Jaoude/ Empresa 

Comercial e Construtora Fênix Eireli.
DATA DA ASSINATURA: 29/11/2021. 

João Pessoa, 29 de novembro de 2021. 
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Dezembro 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Reforma da Escola 
Antônio Carlos de Morais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fede-
ral nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: 
www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 29 de Novembro de 2021
IZAEL DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 14:30 horas do dia 13 de Dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de ar condicionado. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; 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) 3464–1069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 29 de Novembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP000024/2021
REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
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$ 
35.000,00 – LEONARDO DIAS ALVES.

Logradouro - PB, 22 de novembro de 2021.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2021, que objetiva: Aquisições parceladas de 
pães e similares para melhor atender as necessidades da Administração Municipal até dezembro de 
2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GERINALDO PEREIRA 
DOS SANTOS - R$ 81.700,00.

Logradouro - PB, 26 de Novembro de 2021
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
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$ 35.000,00 – LEONARDO DIAS ALVES - CT 
Nº 00110/2021 – 22.11.2021.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de pães e similares para melhor atender as necessidades da 
Administração Municipal até dezembro de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00021/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignado 
no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 
– Bens, Material para distribuição gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00111/2021 - 26.11.21 - 
GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS - R$ 81.700,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA 
CÂMARA MUNICIPAL DEMAMANGUAPE

COMUNICADO DE SORTEIO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: Execução dos serviços de construção da sede da Câmara Municipal de Mamangua-
pe - primeiraetapa. NOTIFICAÇAO: Convocamostodas as empresasparticipantesdalicitaçãomodal
idadeTomadadePreçosnº00001/2021,eaquemmaispossainteressar, a participarem do sorteio para 
definição da classificação final do certame, haja vista aocorrência de propostas com valoresiguaisao 
de referência do Órgão. Salienta-se que aausência de representante de qualquer dos licitantes no 
correspondenteatopúblico, objetodestaconvocação, nãoimpediráa realização do referidosorteio. 
A correspondentesessãopúblicaserárealizada pela Comissão Permanente de Licitação, às 09:00 
horas do dia 02 de Dezembro de 2021, no mesmo local da reunião anterior: Rua Duque de Caxias, 
123 - Centro - Mamanguape- PB. INFORMAÇÕES:nohoráriodas08:00às12:00dosdiasúteis,norefe
ridoendereço.E  mail:camaramamanguape@hotmal.icom.

Mamanguape- PB, 29 de Novembro de 2021. 
CLÁUDIO LEITE FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
EDITAL DE CITAÇÃO

O Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria nº 
059/2021, de 21.09.2021, do Senhor Secretário de Administração do Município de Mamanguape, 
Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 202, § 3º, da 
Lei nº 77/1977, CITA, pelo presente edital, a servidora YOLE MARIA CAVALCANTI MONTENE-
GRO MINERVINO, Médico Plantonista, matrícula nº 66119, lotada na Secretaria de Saúde, por se 
encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação 
deste, apresentar defesa escrita no Processo Administrativo Disciplinar nº 4.383/2021 a que res-
ponde, sob pena de revelia.

MAMANGUAPE, 22  de novembro de  2021
JOSÉLIA MARIA SILVA DE LIMA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 043/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item no dia 10 de Dezembro de 2021 as 09:00 horas, 
tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS. A reunião ocorrerá na sala 
da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, 
Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do site https://www.mamanguape.
pb.gov.br/licitacoes/ano-2021/.

Mamanguape-PB, 29 de Novembro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021, feito pela Comissão 

Permanente de Licitação em 17 de Novembro de 2021 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor dos Licitantes: BENILTON NASCIMENTO DO CARMO com valor total 

de R$ 40.800,00 (Quarenta Mil e Oitocentos Reais); BERNADINO DA SILVA ROCHA com valor 
total de R$ 68.400,00 (Sessenta e Seis Mil e Oitocentos Reais); BRUNO ANTONIO DA SILVA com 
valor total de R$ 50.400,00 (Cinquenta Mil e Quatrocentos Reais); CRISTIANO SANTOS DA SILVA 
com valor total de R$ 57.600,00 (Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos Reais); DORGIVAL LUIZ DA 
SILVA com valor total de R$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais); E B DA SILVA com valor 
total de R$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais); Edson Ferreira da Silva com valor total de R$ 
103.800,00 (Cento e Três Mil e Oitocentos Reais); FABIO SANTOS DA SILVA. com valor total de R$ 
46.800,00 (Quarenta e Seis Mil e Oitocentos Reais); GENILSON SÉRGIO DA SILVA com valor total 
de R$ 33.600,00 (Trinta e Três Mil e Seiscentos Reais); GILBERTO MARTY DA SILVA com valor 
total de R$ 80.400,00 (Oitenta Mil e Quatrocentos Reais); Humberto Miguel da Silva com valor total 
de R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais); JAIR SANTOS NASCIMENTO com valor total de R$ 
49.200,00 (Quarenta e Nove Mil e Duzentos Reais); JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA com valor total 
de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais);  João Leandro Lelis Filho com valor total de R$ 60.000,00 
(Sessenta Mil Reais); JOSÉ MATIAS DE FREITAS com valor total de R$ 72.600,00 (Setenta e Dois 
Mil e Seiscentos Reais); Luiz Roque da Silva com valor total de R$ 93.000,00 (Noventa e Três Mil 
Reais); MARIA CHERLANIA LEONARDO BEZERRA com valor total de R$ 64.800,00 (Sessenta e 
Quatro Mil e Oitocentos Reais); MARIA DE LOURDES DE SANTANA SILVA com valor total de R$ 
61.200,00 (Sessenta e Um Mil e Duzentos Reais); NATALIA DE LIMA VARELO com valor total de 
R$ 132.000,00 (Cento e Trinta e Dois Mil Reais); NATALIA OLIVEIRA DA COSTA com valor total 
de R$ 97.200,00 (Noventa e Sete Mil e Duzentos Reais); Neilson Galvão de Sá Leitão com valor 
total de R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais); Orlando Pedro da Silva com valor total de 
R$ 72.000,00 (Setenta e Dois Mil Reais); Paulo Pereira de Lima com valor total de R$ 70.800,00 
(Setenta Mil e Oitocentos Reais); RUDINE SIBÉRIO RODRIGUES SILVA com valor total de R$ 
26.400,00 (Vinte e Seis Mil e Quatrocentos Reais); TIAGO NASCIMENTO DA SILVA com valor total 
de R$ 65.400,00 (Sessenta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais); VALDEMAR ANTONIO DA SILVA 
com valor total de R$ 50.400,00 (Cinquenta Mil e Quatrocentos Reais); VERONICE DOMINGOS DE 
FRANÇA MONTEIRO com valor total de R$ 41.988,00 (Quarenta e Um Mil, Novecentos e Oitenta 
e Oito Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 18 de Novembro de 2021.
Maria Eunice do Nascimento Pessoa

Prefeita

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 037/2021 Processo nº 2021.09.060, ADJUDICAMOS 
o Presente Pregão Presencial para as Empresas: BENILTON NASCIMENTO DO CARMO com valor 
total de R$ 40.800,00 (Quarenta Mil e Oitocentos Reais); BERNADINO DA SILVA ROCHA com valor 
total de R$ 68.400,00 (Sessenta e Seis Mil e Oitocentos Reais); BRUNO ANTONIO DA SILVA com 
valor total de R$ 50.400,00 (Cinquenta Mil e Quatrocentos Reais); CRISTIANO SANTOS DA SILVA 
com valor total de R$ 57.600,00 (Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos Reais); DORGIVAL LUIZ DA 
SILVA com valor total de R$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais); E B DA SILVA com valor 
total de R$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais); Edson Ferreira da Silva com valor total de R$ 
103.800,00 (Cento e Três Mil e Oitocentos Reais); FABIO SANTOS DA SILVA. com valor total de R$ 
46.800,00 (Quarenta e Seis Mil e Oitocentos Reais); GENILSON SÉRGIO DA SILVA com valor total 
de R$ 33.600,00 (Trinta e Três Mil e Seiscentos Reais); GILBERTO MARTY DA SILVA com valor 
total de R$ 80.400,00 (Oitenta Mil e Quatrocentos Reais); Humberto Miguel da Silva com valor total 
de R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais); JAIR SANTOS NASCIMENTO com valor total de R$ 
49.200,00 (Quarenta e Nove Mil e Duzentos Reais); JEAN DE OLIVEIRA FERREIRA com valor total 
de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais);  João Leandro Lelis Filho com valor total de R$ 60.000,00 
(Sessenta Mil Reais); JOSÉ MATIAS DE FREITAS com valor total de R$ 72.600,00 (Setenta e Dois 
Mil e Seiscentos Reais); Luiz Roque da Silva com valor total de R$ 93.000,00 (Noventa e Três Mil 
Reais); MARIA CHERLANIA LEONARDO BEZERRA com valor total de R$ 64.800,00 (Sessenta e 
Quatro Mil e Oitocentos Reais); MARIA DE LOURDES DE SANTANA SILVA com valor total de R$ 
61.200,00 (Sessenta e Um Mil e Duzentos Reais); NATALIA DE LIMA VARELO com valor total de R$ 
132.000,00 (Cento e Trinta e Dois Mil Reais); NATALIA OLIVEIRA DA COSTA com valor total de R$ 
97.200,00 (Noventa e Sete Mil e Duzentos Reais); Neilson Galvão de Sá Leitão com valor total de 
R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais); Orlando Pedro da Silva com valor total de R$ 72.000,00 
(Setenta e Dois Mil Reais); Paulo Pereira de Lima com valor total de R$ 70.800,00 (Setenta Mil e 
Oitocentos Reais); RUDINE SIBÉRIO RODRIGUES SILVA com valor total de R$ 26.400,00 (Vinte 
e Seis Mil e Quatrocentos Reais); TIAGO NASCIMENTO DA SILVA com valor total de R$ 65.400,00 
(Sessenta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais); VALDEMAR ANTONIO DA SILVA com valor total de 
R$ 50.400,00 (Cinquenta Mil e Quatrocentos Reais); VERONICE DOMINGOS DE FRANÇA MON-
TEIRO com valor total de R$ 41.988,00 (Quarenta e Um Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Reais).

Mamanguape - PB, 18 de Novembro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS: 004/2021.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar que após aber-
tura e análise dos envelopes de proposta de preços, em reunião ocorrida em 12 de Novembro 
de 2021 as 09:00hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 
e suas alterações em licitação realizada na modalidade Tomada de preço do tipo menor preço 
GLOBAL, a empresa consideradas CLASSIFICADAS foram, em primeiro lugar a empresa, CFR 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP com valor total de R$ 897.149,24 (Oitocentos e 
Noventa e Sete Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos) em segundo 
lugar a empresa WJX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA com valor total de 
R$ 899.784,36 (Oitocentos e Noventa e Nove Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta 
e Seis Centavos) em terceiro lugar a empresa CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI com valor 
total de R$ 910.473,65 (Novecentos e Dez Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Sessenta 
e Cinco Centavos) em quarto lugar a empresa SELECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
com valor total de R$ 915.713,96 (Novecentos e Quinze Mil, Setecentos e Treze Reais e Noventa 
e Seis Centavos) em quinto lugar a empresa MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP com valor total de R$ 917.707,10 (Novecentos e Dezessete Mil, Setecentos e Sete 
Reais e Dez Centavos). Já a empresas ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
E LOCAÇÕES EIRELI; AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA; AGUIAR & AGUIAR 
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP; R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI; SERRA CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI foram consideradas 
DESCLASSIFICADAS por não atenderem as exigências da Cláusula 8 subitem 8.1.1 do edital. 
Maiores informações e o DETALHAMENTO do julgamento da comissão será obtido na sala da 
COPELI ou através do site www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes2021

Mamanguape, 29 de Novembro de 2021.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE TOMADA

DE PREÇOS N°. 00010/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Rosas, s/n Centro, Manaíra/PB, às 10:00 horas do dia 16 de Dezembro de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para Ampliação da Creche Maria Lúcia Simplicio no Município de Manaíra/PB, conforme Planilha 
Orçamentária e Memorial Descritivo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei 8.666/93 e suas alterações e demais normas aplicáveis. Informações: no horário das 
08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 29 de Novembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE CONTINUIDADE DA LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
O Pregoeiro Oficial comunica convocação para fase de lance e demais procedimentos inerente 

a conclusão do Pregão Presencial nº 00031/2021, para o dia 07 de dezembro de 2021 às 9:30 
horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro 
- Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 29 de novembro  de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
RESULTADO FASE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Matinhas – PB, TORNA PUBLICO para 

conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento das Propostas de Preços, referente à 
Tomada de Preços n.º 003/2021, que tem por objeto a REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MATINHAS - PB, que teve o seguinte resultado: 
EMPRESAS CLASSIFICADAS: TORRES CONSTRUÇÕES LTDA (14.313.165/0001-28) e 
MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (18.127.470/0001-86); EMPRESA 
VENCEDORA DO CERTAME: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
(18.127.470/0001-86),  com valor global da proposta de preços de R$ 1.391.039,12 (um milhão 
trezentos e noventa e um mil, trinta e

nove reais e doze centavos)  conforme consta nos autos do processo administrativo. Na forma 
do art. 109 da Lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo para interposição de recursos administrativo.

Matinhas – PB, 29 de novembro de 2021.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO DO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N. 004/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MARI, no uso 

de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após análise 
dos documentos de habilitação apresentado, foi apurado o seguinte: as empresas GRAMARE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 30.676.883/0001-15 e BSR CONSTRUTORA 
E LOCADORA EIRELII CNPJ 31.162.496/0001-23, foram HABILITADAS, por cumprir de forma 
integral os itens 5 e 6 do edital, abrindo-se o prazo recursal e vistas ao processo aos interessados. 
Maiores informações através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com ou no endereço, Rua Antônio de 
Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 25 de novembro de 2021
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO DO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N. 004/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MARI, no uso 

de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após análise 
dos documentos de habilitação apresentado, foi apurado o seguinte: as empresas GRAMARE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 30.676.883/0001-15 e BSR CONSTRUTORA 
E LOCADORA EIRELII CNPJ 31.162.496/0001-23, foram HABILITADAS, por cumprir de forma 
integral os itens 5 e 6 do edital, abrindo-se o prazo recursal e vistas ao processo aos interessados. 
Maiores informações através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com ou no endereço, Rua Antônio de 
Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 29 de novembro de 2021
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2021
O município de Marizópolis/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela 

portaria nº 022/2021, de 04 de janeiro de 2021, torna público aos interessados que será realizada 
a Chamada Pública nº 07/2021, para Chamamento Público tem por objeto licenciar empresas 
para explorarem serviços funerários (cemitérios particulares) mediante Termo de Licenciamento 
para a prestação de Serviços Funerários no Município de Marizópolis-PB. O recebimento da do-
cumentação para Habilitação e Proposta ocorrerá no dia 17 de dezembro de 2021, às 09h00min, 
no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Marizópolis, com abertura prevista para mesma 
data e horário. Maiores informações e cópia completa do Edital poderá ser solicitada através do 
e-mail da Comissão Permanente de Licitação: licitacaomz@gmail.com, www.tce.pb.gov.br, www.
marizopolis.pb.gov.br. 

Marizópolis/PB, 29 de novembro de 2021.
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1° TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 00045/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO.
CONTRATADO: SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA
OBJETO DO ADITIVO: Alteração ao contrato com acréscimo de 25% ao valor original, pas-

sando de R$13.341,00 (treze mil e trezentos e quarenta e um reais) a R$16.676,25 (dezesseis 
mil seiscentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

VIGÊNCIA: 25 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65 da Lei n° 8.666/93.
DATA ASSINATURA: 25 de novembro de 2021. 

Marcelo Batista Vale
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1° TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 00085/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO.
CONTRATADO: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração ao contrato com acréscimo de 25% ao valor original do item 

83 do pregão presencial 12/2021, passando de R$1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais) a 
R$2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais).

VIGÊNCIA: 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65 da Lei n° 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 01 de novembro de 2021. 

Marcelo Batista Vale
Prefeito Constitucional 

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Presidente e sua 

Comissão, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos, 
às 08:30 horas do dia 15 de dezembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo 
menor preço, para: Contratação de empresa especializada para Obra de Ampliação das instalações 
da Câmara Municipal localizada na Rua Horário Nóbrega, Belo Horizonte, Patos/PB, conforme 
especificação no edital e seus anexos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislação pertinente. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado e através do e-mail: licitacaocamarapa-
tospb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.camarapatos.pb.gov.br.

Patos - PB, 29 de novembro de 2021
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO N: 0108/2021
ATA DE ADESÃO DE REG. DE PREÇO Nº. 10/2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
Objeto: Ata de Registro de Preços nº. 10/2021, que tem por objeto: Aquisição de 01 (um) Ônibus 

Urbano Escolar acessível, piso alto ONUREA PISO ALTO, destinado ao transporte escolar diário 
de estudantes, denominado de Ônibus Escolar. Pelo Processo Pregão Eletrônico nº 0006/2021/
FNDE/MEC, OFICIO DE SOLICITAÇÃO 157/2021.

valor R$ 259.300,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e trezentos reais), vencendo no ítem: 6.
PEDRA BRANCA-PB, 25 de outubro de 2021. 

JOSIMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ 
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó, através de sua Comissão de Licitação, torna público a 

interposição de recurso administrativo por parte da empresa JHONATAN ANDRADE DA SILVA 
EIRELI– CNPJ Nº 34.955.075/0001-48, contra a decisão que a inabilitou. Os demais licitantes, 
querendo, apresentem impugnação no prazo de até 5 dias úteis, nos termos da lei 8.666/93. 

Piancó -PB, 29 de Novembro de 2021.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ 
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó, através de sua Comissão de Licitação, torna público a 

interposição de recurso administrativo por parte da empresa JHONATAN ANDRADE DA SILVA 
EIRELI– CNPJ Nº 34.955.075/0001-48, contra a decisão que a inabilitou. Os demais licitantes, 
querendo, apresentem impugnação no prazo de até 5 dias úteis, nos termos da lei 8.666/93. 

Piancó -PB, 29 de Novembro de 2021.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 30 de novembro de 2021         28
Publicidade



UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 30 de novembro de 2021 29
Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO TERMO

DE RESCISÃO CONTRATUAL
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de nº 00041/2021. 
CONTRATO N°: 03.041/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO: CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – ME - CNPJ nº 24.050.566/0001-96
DECISÃO: Rescisão Contratual de forma amigável do Contrato de n° 03.041/2021 nos termos 

do art. 79 inciso II da Lei 8.666/93.
Piancó-PB, em 29 novembro de 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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, CONSTITUÍDA ATRAVÉS DA PORTARIA: 079/2021 DE 07 DE ABRIL DE 2021, 
COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE EM 26/11/2021 A EMPRESA: L&L CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 18.833.963/0001-31, INTERPÔS RECURSO CONTRA O RESULTA-
DO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. FICAM FRANQUEADAS VISTAS AO PROCESSO.

PITIMBU-PB, 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL                   

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: Reforma de próprio público. LICITANTES HABILITADOS: A. B. CONSTRUÇÕES 

EIRELI; AJCL CONSTRUCOES EIRELI; CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA; CONS-
TRUPRIME CONSTRUCAO E EVENTOS EIRELI; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL 
EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; GRAMARE 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; IGOR ROCHA 
DE BRITO LIRA; MATRIX CONSTRUTORA EIRELI; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; RANULFO 
TOMAZ DA SILVA; VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. LICITANTE 
INABILITADO: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (sem cadastro) –. 
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 
13/12/2021, às 09:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro 
- Pocinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33841247. E-
-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 29 de Novembro de 2021.
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: Serviços de instalação de forro de gesso. LICITANTES HABILITADOS: AJCL 

CONSTRUCOES EIRELI; CONSTRUPRIME CONSTRUCAO E EVENTOS EIRELI; CONSTRU-
TORA EPICA EIRELI; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; DUARTE MARTINS 
CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; E.P.S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES 
EIRELI; GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; HARPIA EMPREENDIMENTOS 
EIRELI; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; RANULFO TOMAZ DA SILVA; VERSATTA SERVICOS 
E CONSTRUCOES EIRELI; VIABILIZE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. 
LICITANTE INABILITADO: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (Sem 
cadastro) –. 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 13/12/2021, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro 
- Pocinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33841247. E-
-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 19 de Novembro de 2021
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA DA 
E.M.E.I.F. TIBURTINO VERISSIMO DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA 
MUNICIPIO DE SANTA HELENA. LICITANTES HABILITADOS: A CASA CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA – ME; A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI; ABIK ENGENHARIA 
E CONSULTORIA LTDA; ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; CHS CONSTRUCAO E 
SERVICOS LTDA; CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA; COVALE CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI; CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME; J DE FONTE RANGEL 
EIRELI; M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI; MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; QUEOPS CONSTRUTORA EIRELI – ME; T. A. 
FRANÇA EVENTOS; TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 08/12/2021, às 08:30 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Pedro Muniz, 142 - Centro - Santa Helena - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (83) 35421055. E-mail: cplsantahelena.pb@gmail.com. 

Santa Helena - PB, 25 de Novembro de 2021
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

E REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia – PB, através da Pregoeira torna público o Julgamento 
da Impugnação ao Pregão Eletrônico Nº 00018/2021, que tem como objeto: Aquisição de Equi-
pamento e Material Permanente Médico/Hospitalar para a Unidade de Atenção Especializada 
em Saúde - POLICLINICA DR KIVAL GORGONIO do Município de Santa Luzia/PB, conforme 
Proposta FNS/MS n° 10425.754000/1190-11, tendo em vista a impugnação ao edital apresentada 
pela empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, CNPJ 
Nº 95.433.397/0001-11. Dessa forma a Pregoeira informa que a impugnação foi analisada e por 
fim foi Deferida Parcialmente nos Termos do Julgamento da Impugnação. Assim a Sessão Pública 
será realizada no dia 10 de Dezembro de 2021, às 09:00hs/min, sendo o Edital Alterado. Maiores 
Informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede temporária da Prefeitura 
Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa 
Luzia/PB - CEP 58.600-000 ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 29 de novembro de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2021

O Município de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira legalmente constituído pela Portaria nº 
011/2021, de 04/01/2021, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2021, tendo por objeto: Aquisição de 02 (dois) ve-
ículos automotor, tipo pick-up, zero quilômetro, ano/modelo 2021 ou versão mais atualizada, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvimento e Trabalho e 
Secretaria de Serviços Urbanos do Município de Santa Luzia/PB, que teve abertura em 29/11/2021 
às 08:00 horas, foi caracterizada licitação FRACASSADA. Informações: Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através 
do Setor de Licitação, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 29 de novembro de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE CONCORRÊNCIA Nº 00002/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Creche Proinfância - Tipo 
1 - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do Termo de Compromisso PAR Nº. 
202103960-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

DATA DA ABERTURA: 04/01/2022 – HORÁRIO: 08:30 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 29 de novembro de 2021.
Everaldo Martins de Oliveira 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PA-

VIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM AVENIDAS (ASSIS CHATEUBREANT E ARNALDO BONIFÁCIO) 
E RUAS (VEREADOR FÉLIX ARAÚJO, GOVERNADOR OSVALDO TRIGUEIRO, LIGAÇÃO ENTRE 
A RUA EMBAIXADOR MILTON CABRAL COM A RUA GOVERNADOR OSVALDO TRIGUEIRO, 
SENADOR ADALBERTO RIBEIRO) DO BAIRRO DE TIBIRI II, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que foram protocolados pelas empresas, 
COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX EIRELI – CNPJ 73.041.188/0001-90 e TAPAJÓS TER-
RAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP – CNPJ 00.457.362/0001-06,  recurso referente a 
habilitacão. Abre-se vista aos autos e prazo para contrarrazão, que deverá ser dirigida à Comissão 
Permanente de Licitação e protocolizados no Setor de Licitações.

Santa Rita - PB, 29 de novembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CAPEAMENTO, FRESAGEM, RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL, EM VIA PÚBLICAS, NO CENTRO DE SANTA RITA, PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que foram protocolados pelas empresas 
, COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX EIRELI – CNPJ 73.041.188/0001-90 e TAPAJÓS TER-
RAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP – CNPJ 00.457.362/0001-06,  recurso referente a 
habilitacão. Abre-se vista aos autos e prazo para contrarrazão, que deverá ser dirigida à Comissão 
Permanente de Licitação e protocolizados no Setor de Licitações.

Santa Rita - PB, 29 de novembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CABELEI-
REIROS, MANICURE E PEDICURE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

 O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017, Decreto Municipal nº 79, de 2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 070/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CABELEIREIROS, 
MANICURE E PEDICURE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SO-
CIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a:

- META COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 29.903.019/0001-20
Valor R$ 314.400,00
- KARLA KAROLINE FONTES MENESES
CNPJ: 37.937.325/0001-05
Valor R$ 335.400,00

Santa Rita - PB, 29 de novembro de 2021.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00072/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE BICICLETAS TIPO TRICICLO, 

COM CARRETA ACOPLADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA COLETA DE RESÍDUOS NO MU-
NICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, de 05/01/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal 
n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

E A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA,
R E S O L V E M:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00072/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE BICICLETAS TIPO TRICICLO, COM CAR-
RETA ACOPLADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA COLETA DE RESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 17.918.110/0001-30
Valor R$: 1.620.000,00

Santa Rita - PB, 29 de novembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial
ANDRÉA DOS SANTOS SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021
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

ERRATA
Onde se lê: licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço Global.
Lê-se: licitação modalidade Concorrência Pública, do tipo menor preço Global.
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, 29 de novembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
164/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS, BONÉS, CAMISAS, CAPAS DE CHUVA E COLETES, PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - META COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 
CNPJ: 29.903.019/0001-20 - Valor R$: 95.000,00. - JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 
27.963.904/0001-79 - Valor R$: 7.270,00. - JOAO MARTINHO DA SILVA - CNPJ: 29.844.257/0001-
01 - Valor R$: 95.000,00. - LUCIANO BEZERRA DA SILVA - CNPJ: 01.098.180/0001-59 - Valor R$: 
113.000,00. - R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - CNPJ: 22.226.670/0001-
63 - Valor R$: 8.000,00. - UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA

CNPJ: 15.348.142/0001-11 - Valor R$: 110.000,00. - WW COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 
19.835.542/0001-02 - Valor R$: 6.944,00. Publique-se e cumpra-se. 

Santa Rita - PB, 24 de novembro de 2021.
CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o proce-

dimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aqui-
sição 4 (quatro) de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Educação da Prefeitura 
Municipal de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 13 de Dezembro de 2021 às 
09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 29 de Novembro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ERRATA AO AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, informa aos interes-
sados no Pregão Eletrônico 00046/2021, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba, pag. 
45 e Jornal A União, pag. 28, ambos do dia 27/11/2021 e Diário Oficial da União, pag. 299, do dia 
29/11/2021, onde se lê: “Abertura das propostas: marcada para o dia 30 de Novembro de 2021 às 
08h30, foi remarcada para a data de 10 de Dezembro de 2021 às 08h30”; Leia-se: “Abertura das 
propostas: marcada para o dia 03 de Dezembro de 2021 às 09h00, foi remarcada para a data de 10 
de Dezembro de 2021 às 08h30”; ficando assim inalteradas as demais informações.

São José de Piranhas-PB, em 29 de Dezembro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de preços para eventual aquisição de 
Projetos Pedagógicos em atendimento as demandas educacionais do Município. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.051/05; Decreto Municipal 
nº 2.721/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 19 de Novembro de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
PRAZO ENTREGA DE MERCADORIA SOB PENA DE RESCISÃO CONTRATUAL

PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 00018 E 00024/2021
Convocamos a empresa ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.932.000/0001-16, 

para que realize a entrega de mercadorias e equipamentos, na íntegra, já solicitada diversas ve-
zes, referente aos pregões eletrônicos em epígrafe, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
publicação deste aviso, sob pena de rescisão unilateral de contrato e abertura de procedimento de 
aplicação de penalidade; ou em caso da não entrega de mercadoria que seja utilizado esse mesmo 
prazo para que apresente defesa por sua inexecução contratual, em respeito ao contraditório. O 
processo está à disposição dos interessados, dias úteis, das 07:00 às 13:00h, Sala da CPL, Rua 
Inácio Lira, 363, Centro, neste município.

São José de Piranhas - PB, 29 de Novembro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA

Pregão Presencial Nº 03/2021
A pregoeira, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, 

que fará realizar no dia 13 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 licita-
tório na modalidade Pregão Presencial, objeto:aquisição de uma motocicleta 0 (zero) quilometro, 
atendendo as atividades da Câmara Municipal de Sousa, conforme termo de referência Edital. O 
edital disponível pelo site do TCE – tramita e site da câmara municipal.

Sousa-PB, 26 de novembro de 2021.
Adriana Cisleyde Alves Araujo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2021

RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sumé – PB, TORNA PUBLICO para 

conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento Proposta Técnica, Proposta de Preços 
e Habilitação e o Resultado Final, referente à Tomada de Preço em epigrafe, que tem por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, DESTINADA A ATENDER AS DEMAN-
DAS DO MUNICÍPIO DE SUMÉ/PB. EMPRESAS DESCLASSIFICADA: NÃO HOUVE EMPRESAS 
CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NA ANÁLISE DE PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇOS 
MAIS PROPAGANDA LTDA. - CNPJ: 02.773.723.0001-59. RESULTADO: HABILITADA. Conside-
rando que não houve qualquer manifestação a ser constada em ata, mas sim a renúncia expressa 
ao direito de interpor recurso, na forma da alínea “a” do inc. I, c/c § 6º do art. 109 e inc. III do art.43 
da Lei Federal nº 8.666/93, a concorrente assinou termo expresso de desistência de recurso, pos-
sibilitando o prosseguimento do certame na mesma sessão com a análise das propostas de preços 
dos licitantes habilitados como segue. EMPRESA CLASSIFICADAS, HABILITADA E VENCEDORA 
DO CERTAME: MAIS PROPAGANDA LTDA. - CNPJ: 02.773.723.0001-59.

SUMÉ – PB, 26 de novembro de 2021.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2021
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 IN00009/2021, 
que objetiva: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MASTRUZ COM LEITE NA TRADICIONAL 
FESTA DE SANTOS REIS DO ANO 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: DAM – EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA - R$ 70.000,00.

Tacima - PB, 26 de Novembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00009/2021. OBJETO: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA 
DA BANDA MASTRUZ COM LEITE NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS DO ANO 2022. 
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 26/11/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00015/2021. DOTAÇÃO: Recursos Federais/Próprios do Município de Tacima: 
06.000 SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO 06000.20.606.2011.1034 
ADQ.TRATOR,PATRULHA MECANIZ.E EQUIPAM.P/SEC.AGRIC. 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00143/2021 - 29.11.21 - DAFONTE 
VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 165.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇOS DE PIPEIRO PARA ATENDER O PROGRAMA DE ABASTECIMENTO 
D’ÁGUA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00016/2021. DOTAÇÃO: OUTRAS 
TRANFERENCIA DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS REPASSE DOS ESTADOS: 06.000 SEC DE 
AGRIC PEC MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 18 GESTÃO AMBIENTAL 
18.544 RECURSOS HÍDRICOS 18.544.2001 ABASTECIMENTO D’ÁGUA 18.544.2001.2062 
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE ABSTECIMENTO D’ÁGUA EM CARROS PIPA 3.3.90.36.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 29/05/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00141/2021 - 29.11.21 - PAULO SÉRGIO 
FELIPE - R$ 54.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR EDYR VAQUEIRO NA TRADICIONAL 
FESTA DE SANTOS REIS. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Tacima: 04.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA 04000.13.392.2016.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00142/2021 
- 29.11.21 - X4 MUSIC PROMOCOES LTDA - R$ 45.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público que na licitação su-

pracitada, cujo objeto é  a Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para 
a execução de serviços de engenharia a serem realizados na edificação que abriga o Fórum da 
Comarca de Santa Luzia/PB, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico – Anexo do 
Edital em epígrafe e demais anexos do Edital., foram INABILITADAS as seguintes empresas: PJF 
Almeida Construções e Serviços Eireli- ME e Agnus Construções e  HABILITADAS as empresas: 
Dantas e Figueiredo Ltda, Construtora e Locadora Alexandre Ltda – EPP, Planeng Engenharia 
Ltda, Loureiro Serviços de Engenharia Eireli e Construtora Realizar. Por fim, decide a Comissão 
pela abertura de prazo de recurso de acordo com o Art.109, Inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93.

João Pessoa, 29 de novembro de 2021
Diana Coeli de Araújo Vital 

Presidente da Comissão de Licitação do TJPB

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEECT

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA – FAPESQ
EXTRATO DO EDITAL PB HUMANA E INTELIGENTE/ SEECT/FAPESQ/PB Nº 54/2021
CHAMADA PARA SELECIONAR PROFISSIONAIS PARA O PB INTELIGENTE: ESTRATÉGIAS 

DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE INDICADORES EDUCACIONAIS NA PARAÍBA.
A Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba – FAPESQ, em parceria com a Secretaria 

de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba – SEECT, torna público as normas 
para a realização de Chamada para selecionar profissionais para compor a equipe do PB HUMA-
NA E INTELIGENTE: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL NO ENSINO HÍBRIDO.

SUMÁRIO DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS
1. O Processo de Seleção destina-se à seleção de profissionais interessados em desem-

penhar funções de pesquisador e apoio técnico para atuação no PB HUMANA E INTELIGENTE: 
DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL NO ENSINO HÍBRIDO.

2. Este edital tem o objetivo de selecionar a equipe para elaboração e criação de produtos 
relacionados ao PARAÍBA HUMANA E INTELIGENTE - DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA ES-
TADUAL NO ENSINO HÍBRIDO, que se trata de uma iniciativa do Governo do Estado da Paraíba 
por meio da Secretaria de Estado da Educação da Ciência e da Tecnologia e tem como objetivo 
a realização de planejamento e desenvolvimento de soluções digitais a serem implementadas 
no contexto do ensino híbrido, nas respectivas áreas: levantamento tecnológico de estratégias e 
metodologias para o ensino híbrido, produção e distribuição de conteúdo didático multiplataforma, 
acessibilidade, tomada de decisão e engajamento e interação digital.

3. Poderão candidatar-se ao processo seletivo, servidores públicos da Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba SEECT/PB, de cargos docentes, técnicos e pes-
quisadores vinculados a grupos de pesquisa de universidades públicas ou institutos públicos da Para-
íba e candidatos externos sem vínculo empregatício e com vinculo acadêmico com universidades pú-
blicas ou institutos públicos da Paraíba que atendam aos requisitos de habilitação previstos no Edital.

4. As inscrições para o processo seletivo estarão abertas no período indicado no CRO-
NOGRAMA GERAL e serão realizadas, exclusivamente, via Internet (online), utilizando formulário 
disponível no endereço eletrônico https://sigfapesq.ledes.net.

5. Recomenda-se o envio de toda documentação listada no Edital, de forma legível e com 
prudente antecedência, uma vez que a FAPESQ não se responsabilizará por aqueles não recebidos 
em decorrência de eventuais problemas técnicos e de congestionamentos. Todas as instruções 
encontram-se no no endereço eletrônico www.fapesq.rpp.br.

6. A divulgação dos resultados será disponibilizada no site da Fapesq (www.fapesq.rpp.
br), conforme previsto no Cronograma Geral (item 15 do Edital).

7. A qualquer tempo a presente chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em 
parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito a indenização 
ou reclamação de qualquer natureza. 

Dúvidas relativas ao Edital podem ser obtidas no e-mail fapesq@fapesq.rpp.br, das 8:00 às 
12:00 e das 13:30 às 16:30h.

Campina Grande, 29 de novembro de 2021
ROBERTO GERMANO COSTA

Presidente da FAPESQ

SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSOS Nº 14.12.20.599/14.04.21.581/23.02.21.561

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021
DATA DE ABERTURA: 13/12/2021 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 13/12/2021 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 21-01854-4
LICITAÇÃO BB Nº 898206
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O LABORATÓRIO 

CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E PARA O NÚCLEO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÕES.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 055/2021/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Eletrô-
nico, sob o critério do menor preço por Item. O Segundo Edital ficará à disposição dos interessa-
dos no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos 
portais www.licitacoes-e.com.br, https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.
centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 
10.024/2019, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fontes de 
recursos: 110 - REC VINCULADO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE (LACEN/PB) e 160 – REC 
TRANSFERIDO PELO FUNDO NAC DE SAÚDE (GEVS). Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe 
de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou 
pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 29 de novembro de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2021
PROCESSO Nº 21.000.000046.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
ARMADA, destinado a  SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - SETDE , conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 14/12/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02298-7  
João Pessoa, 29 de novembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2021
PROCESSO Nº 31.201.003388.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE TANQUES AÉREOS PARA ARMAZENAMENTO DE 
COMBUSTÍVEL DIESEL, destinado ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS - DER, 
conforme edital e anexos. 

DATA E HORÁRIO: 14/12/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 901352021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei nº 14.217, 
de 2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada 
da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01860-0
João Pessoa, 29 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 212/2021
PROCESSO Nº 19.000.015909.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGI-
ÊNICOS EXTERNOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PELO PROGRAMA ESTADUAL DIGNIDADE 
MENSTRUAL, CONFORME LEI Nº 12.048 DE 14 DE SETEMBRO DE 2021, destinado à SECRE-
TARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GEAS, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 14/12/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - 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: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02294-5
João Pessoa, 29 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 207/2021
PROCESSO Nº 21.000.025795.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, COBER-
TORES E TRAVESSEIROS, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
HUMANO - SEDH e FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
“ALICE DE ALMEIDA” - FUNDAC, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 15/12/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02277-1
João Pessoa, 29 de novembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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CONCORRÊNCIA Nº 31/2021    
Registro CGE Nº 21-01559-3

JULGAMENTO 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 juris-
dição das Residências Rodoviárias de Itaporanga e Cajazeiras), que após análise detalhada nas 
documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em 
epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte 
ordem:  1º lugar: PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA(*) - R$ 3.518.583,22, 2º lugar: PLANENG EN-
GENHARIA LTDA – ME R$ 3.543.576,92,  3º lugar - FRF ENGENHARIA LTDA (*) - R$. 3.929.300,85 
e 4º lugar - SUPERJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA  - EIRELI – R$ 3.956.054,15

 (*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “b” e “c” do edital
Avaliação de empresas que apresentaram a declaração ME/EPP:
- PLANENG ENGENHARIA LTDA – ME, conforme o item 8.0, sub item 8.1,8.1.1 e 8.1.2 , não com-

provou através de documento oficial, sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
não podendo usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006

- SUPERJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA  - EIRELI, infringiu o art 44 § 1º  apresentou proposta 
mais do que 10% (dez por cento) superiora à proposta mais bem classificada, não podendo usufruir 
do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2006

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 29 de novembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CASTELO AGRÍCOLA S/A -  CNPJ(MF) No 41.210.667/0001-04 – BOA VENTURA – PARAÍBA. 
“EMPRESA BENEFICIÁRIA DE INCENTIVOS FISCAIS”. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Pelo presente 
Edital, convidamos os Senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, seguida 
de Extraordinárias, a realizar-se as 10:00 (dez) horas do dia 27 de dezembro de 2021, na sede 
social da Companhia,  na Fazenda Juazeiro, município de Boa Ventura, Estado da Paraíba, quando 
serão tratados os seguintes assuntos: EM CARATER ORDINÁRIO: I- Apreciação dos Balanços 
Patrimoniais e demais Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios sociais findos em 
31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 
31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020;  II – Deliberar sobre os resultados dos exercí-
cios; III - Eleição para escolher os Membros do conselho de Administração; IV – Fixar honorários 
para os administradores. EM CARATER EXTRAORDINÁRIO: Outros assuntos de interesse social. 
AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos Senhores acionistas que se encontra a disposição 
dos interessados no endereço supra citado, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 
6.404/76. Campina Grande (PB), 22 de novembro de 2021. LUCINERE LIMA DINIZ – Presidente.

AVIP – AVICOLA PRINCESA S/A – CNPJ nº 03.103.197/0001-82–- Assembleia Geral Extraor-
dinária – EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Srs. Acionistas da AVIP – Avícola 
Princesa S/A, a se reunirem em AGE no dia 07/12/2021, às 10 (dez) horas, na sede social, situada 
no Sitio Padre, Zona Rural, Princesa Isabel-PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia:  a) Mudança da sede social da empresa; Eleição do Conselho de Administração, para o triênio 
26.11.2021 a 26.11.2024; c) outros assuntos de interesse da Empresa. Princesa Isabel (PB), 
29/11/2021 – José de Arimatéa de Medeiros Francisco – Presidente do Conselho de Administração.

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ARAÇAGI/PB - 
SINTRAF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Araçagi-PB, inscrito no CNPJ nº 

17.291.521/0001-48 neste ato representado pelo seu presidente Sr. Vicente Barbosa da Silva, 
CPF nº 263.824.314.00, NIS nº 116.655.357-70, residente e domiciliado na Rua 22 de Julho, nº 
31, Bairro Bela Vista, Araçagi-PB, CEP: 58.270.000 CONVOCA todos agricultores e agricultoras 
familiares os que exercem atividade na agricultura e similares, aquicultores, pesca artesanal, sil-
vicultores, fruticultores, produção extrativa rural, proprietários, arrendatários, parceiros, posseiros, 
assentados e pré assentados da reforma agrária, inclusive os aposentados (a), podendo contar 
com a mão de obra eventual de terceiros, quando das ampliações de plantio e na colheita do mu-
nicípio de Araçagi-PB para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 
21 de dezembro de 2021, no local representando a sede social do SINTRAF ARAÇAGI situado na 
Rua João Nunes, S/N, Conjunto José Pessoa, (Em frente à praça) CEP: 58.270-000, Araçagi-PB, 
às 09:30hs, em primeira convocação e 1(uma) hora a pós a primeira convocação com qualquer 
número de participantes para deliberarem a seguinte ordem do dia: 1) Ratificação de fundação do 
Sindicato 2) Leitura e aprovação do novo estatuto; 3)Eleição, Apuração e Posse da nova Diretoria 
e Conselho Fiscal; 4) Ratificação de filiação a FETRAF-PB a CONTRAFBRASIL e a CUT 5) Outros 
assuntos de interesse da Categoria.

Araçagi – PB, 18 de novembro de 2021.
Vicente Barbosa da Silva

Presidente

ATAMI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 30.518.569/0001-04, torna público 
que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, as Licenças 
Prévia, instalação e Operação, de construção do Residencial Florais, situado à Rua Governador 
Matias de Albuquerque, S/N, no bairro Alto do Céu, João Pessoa - PB. ST 17, QD 017, LT.0089.

A JRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 14.371.878/0001-48, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A
SEMAM – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AS LICENÇAS PRÉVIAS, INSTALA-
ÇÃO E OPERAÇÃO PARA UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, LOCALIZADO A RUA 
FRANCISCO FLORENCIO DA COSTA, S/Nº, BAIRRO TORRE, JOÃO PESSOA-PB.

HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA, torna público que requereu daSEMAMSECRETARIA 
DO MEIO AMBIENTE A LICENÇALO, para operação de Atividade de Lavanderia e Higienização de 
Roupa Hospitalar,situada na Rua Professora José Maria Barbosa Gomes, 695, Indústria – Distrito 
Industrial de Mangabeira, Cep: 58.058.646 – João Pessoa PB.-

ROBERTO NÓBREGA DE ALMEIDA  LTDA – CNPJ  42.296.215/0001-41, torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia e Instalação, para Fossa e 
Sumidouro, situado na Rua Maria de Lourdes de Sousa, Setor 57 – QD 016 – LT 174 – Gramame  
- João Pessoa- PB.

ROBERTO NÓBREGA DE ALMEIDA  LTDA – CNPJ  42.296.215/0001-41, torna público que 
recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia e Instalação, para Fossa e 
Sumidouro, situado na Rua Maria de Lourdes de Sousa, Setor 57 – QD 016 – LT 174 – Gramame  
- João Pessoa- PB.

A empresa SOL E MAR PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA inscrita no CNPJ n. 
07.040.328/0001-80torna público que requereu a SEMAM – Secretária de Meio Ambiente da Prefei-
tura Municipal de João Pessoa/PB, a Licença de Operação (LO)para a construção de um residencial 
multifamiliar composto de 47 unidades habitacionais, situado a Rua João Cabral de Lucena, s/n, Lt 
267, Qd002, Bessa, João Pessoa/PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº2336/2021, em João Pessoa, 24 de Novembro de 2021 
- Prazo 730 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO RESIDENCIAL VISTA BELA I, 
MANGABEIRA = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2021-008590/TEC/LO-3179. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº2298/2021, em João Pessoa, 19 de Novembro de 2021 
- Prazo 1095 dias, SISTEMA ADUTOR CAPIVARA = MUNICIPIO: UIRAUNA E OUTROS - UF: PB. 
Processo: 2021-007062/TEC/LO-2806. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº2283/2021, em João Pessoa, 17 de Novembro de 2021 
- Prazo 790 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO = MUNICIPIO: ALHANDRA - UF: PB. Processo: 
2019-008084/TEC/LO-0083. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº2233/2021, em João Pessoa, 08 de Novembro de 2021 
- Prazo 1825 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO = MUNICIPIO: BARRA DE SÃO MIGUEL - UF: 
PB. Processo: 2021-000212/TEC/LO-1770. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº2230/2021, em João Pessoa, 09 de Novembro de 2021 
- Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO = MUNICIPIO: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 
- UF: PB. Processo: 2021-008618/TEC/LO-1360. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2290/2021 em João Pessoa, 18 de novembro 
de 2021 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-323, trecho: Divisa 
PB-RN / Brejo do Cruz / Catolé do Rocha com extensão de 39,940Km. Na (o) – RODOVIA PB-
323, TRECHO: DIVISA PB-RN / BREJO DO CRUZ / CATOLÉ DO ROCHA. Município: - UF: PB. 
Processo: 2021-007467/TEC/LI-7521.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2333/2021 em João Pessoa, 24 de novembro de 
2021 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação do Acesso a Rodovia Federal, trecho: 
Magazine Luíza / BR-101 com extensão de 39,940Km. Na (o) – ACESSO A RODOVIA FEDERAL, 
TRECHO: MAGAZINE LUÍZA / BR-101. Município: - UF: PB. Processo: 2021-008476/TEC/LI-8173.


	1 - Primerio
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Cultura
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Politicas
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Economia
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Esportes
	Pag 21
	Pag 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidades corrigido

