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Educação assegura prêmio 
de excelência para a Paraíba
Depois de ser reconhecido por FGV e RPS, Paraíba Educa vence 208 projetos e recebe premiação do Centro de Liderança Pública. Página 13

Dia do Idoso Odontóloga aposentada de 102 anos, Maria do Carmo 
garante que não parou no tempo; programação marca a data, hoje. Página 20

Foto: Ortilo Antonio

Na BR-230 Caminhão carregado de frutas tomba e população recolhe uva, 
manga etc.; para PRF, não se trata de “saque”, pois mercadoria é perecível. Página 7
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Giro Nordeste Monja Coen reflete sobre a pandemia: 
“Resultado de descuidos sociais coletivos”. Página 4

Colunas
Três mulheres que acordavam para trabalhar, 

trabalhar, trabalhar e um homem que berrava ‘aqui 
quem trabalha sou eu. Eu quem boto comida nessa 
mesa’. Escutei isso tantas vezes.  Página 10

Nelson Barros

Paraíba

Venda de passagens da Azul 
para JP cresce mais de 200%

Outubro Rosa: programação 
tem início nesta sexta-feira

Restauração do Centro Histórico 
esbarra em donos de imóveis

Em dezembro, companhia aérea dará início a operações 
de voos charters ligando Uberlândia à capital. Página 3

Promovido pelo Governo do Estado, evento tem início às 
10h no CEDC com a presença de João Azevêdo. Página 6

Cerca de 90% das edificações tombadas na capital pertencem 
a particulares e muitas estão deterioradas. Página 5

Foto: Reprodução

Geral

Ultimamente, tenho sido turista de rede social, 
conheço vários lugares sem sair da cadeira de 

balanço (...) o mundo é mesmo muito bonito, de 
uma beleza às vezes monótona.  Página 11

Amanda K.
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NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

441.674

21.425.777

233.479.934

9.311

596.800

4.777.581
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

4.179.638

238.942.433

6.244.182.886

Últimas

Economia
Em quatro meses, 19 mil novos 
negócios tiveram início na PB
Apesar da pandemia, Estado teve saldo positivo de 13 mil 
novas empresas entre maio e agosto deste ano. Página 17

Foto: Secom-PB

Governador João Azevêdo (D) recebeu 
o prêmio, ontem, em solenidade 
realizada em São Paulo e destacou 
que, mesmo com a pandemia, é 
possível dar continuidade às políticas 
públicas em prol da população

Cerca de 9,3 mil proprietários 
aderiram ao perdão do IPVA
Adesão ao programa que “zera” imposto e taxas para 
donos de motos vai até o próximo dia 31. Página 17
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Cuidar da saúde das pessoas sem descuidar dos 
investimentos e inovações nas demais áreas sob a 
responsabilidade da administração pública estadual, como a 
educação, por exemplo. Com este lema ou política, orientada, 
de maneira especial, para este tempo de pandemia, a gestão 
do governador João Azevêdo tem sido alvo de reconhecimento 
nacional.

Além de êxitos registrados com inversões em 
infraestrutura, novas tecnologias e eficiência fiscal, o governo 
estadual acaba de sagrar-se vencedor do Prêmio Excelência em 
Competitividade, na categoria Boas Práticas, promovido pelo 
Centro de Liderança Pública (CLP), que autenticou o sucesso da 
plataforma Paraíba Educa, no campo do ensino remoto.

João Azevêdo esteve na cerimônia de entrega dos prêmios 
do CLP, em São Paulo, acompanhado do secretário da Educação, 
Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado. Na ocasião, o gestor 
revelou que lançou mão da experiência em serviços digitais, 
para impedir que o surto de coronavírus comprometesse o 
projeto de vida de milhares de estudantes.

Consciente da importância da ação sistêmica e interativa, 
para alcançar objetivos, na esfera administrativa, João 
Azevêdo agradeceu o esforço de toda a equipe da área de 
educação, incluindo os professores e dirigentes escolares, 
pelo engajamento e criatividade, no sentido de solucionar os 
problemas extraordinários surgidos com a crise sanitária. 

A Paraíba Educa, plataforma na qual se sustenta o Regime 
Especial de Ensino, foi exitosa, enquanto política pública, pelo 
fato de assegurar o direito à educação de qualidade, inclusiva 
e democrática, como também à alimentação, a um universo 
composto por mais de 246 mil estudantes e 17 mil professores, 
diretamente afetado pela pandemia de covid-19.

Por meio de soluções digitais acertadas, o governo 
estadual construiu a rede de salas de aula virtuais que evitou 
o colapso do processo de ensino-aprendizagem e do sistema 
de distribuição de alimentos relacionado ao ambiente escolar. 
Mais uma prova de que basta colocar o interesse coletivo 
acima do individual, para encontrar saídas para os problemas 
sociais. 

Paraíba Educa Obnubilar, obnubilados e obnubiladas
Somente esses e essas veem a tão 

óbvia realidade, fatos e coisas contrárias 
à real existência, contra a qual não há 
argumentos. Como Cícero questiona nas 
Catilinárias: “O Cônsul vê? Vê! O Senado 
vê? Também vê”, no entanto, certamente 
indiferente ao infortúnio político ou, ao 
não o enxergar, mesmo acometidos pela 
miopia, não se deve deixar de verificar 
fatos e coisas, sobre que falam ou escre-
vem, com a coragem, e não se adequam 
à realidade ou à verdade. Porque obnu-
bilados se encontram acometidos pela 
miopia de não enxergar as coisas que, 
deliberadamente, propagam nas redes 
sociais. Entende-se que os obnubilados 
são transformados, de-
sorientados e confusos. 
A obnubilação, no caso, 
associa os que sofrem 
dessa doentia mania per-
turbadora da consciência 
que os leva à ofuscação da 
vista e sobretudo à cres-
cente perda da faculdade 
de pensar, raciocinar com 
dados verdadeiros. E se 
raciocinam assim, utili-
zam premissas impen-
sadas, já que sofrem do 
“obscurecimento do pensamento”. 

Temos sido invadidos ou atacados 
pela militância do obnubilados e obnu-
biladas, nas redes sociais e nos What-
sApp da vida, com curtas e longas men-
sagens, cheias de fakenews, diatribes e 
distorções. São sequenciais, constantes 
e irritantes, porque são frutos de uma 
ideologia sectária e intolerante. Isso, 
entre nós, não se limita a fronteiras, a 
essa cruel pandemia... Estranho que tais 
procedimentos partam de indivíduos 
ou indivíduas, até considerados de nível 
cultural ou intelectual respeitáveis. Não 
sei qual é o estímulo emocional dos obnu-
bilados ou obnubiladas, ou talvez, dizem, 

que exista uma motivação “cifrada”, ou, 
sem meias palavras, “remunerada”. Há in-
vestigações nesse sentido; há iniciativas 
para incriminar os autores de fakenews 
no mundo do crime.

Não haveria uma maneira de recu-
perá-los, retirando-lhes essa obsessiva 
obnubilação? Dias piores, nesse sentido, 
avançam, crescem, quando lhes entre-
gam facilidades à prática de mentiras 
contra a democracia, a liberdade e a cida-
dania. Pergunta-se ao consciente leitor: 
O que fazer? Não perseguir ao encontro 
da visão, reclamada nas Catilinárias? 
Tais males se corrigem pela cidadania 
compassiva a quem é obnubilado ou ob-

nubilada. 
Evite-se cometer o 

mesmo erro de obnubila-
ção em face da nossa rea-
lidade político-social, tão 
carente de clarividência 
política e econômica. Não 
devemos admitir o mes-
mo erro de pensar que 
um defeito exclui toda 
e qualquer virtude que 
possuem os que erram... 
Não também deixar de 
tentar aliança, fora de 

qualquer maniqueísmo, sobre o que é 
considerado, entre o bem e o mal, como 
se isso fosse uma coisa monstruosa ou 
enigmática. Os falsos pensadores tentam, 
sobretudo quando desejam nos coop-
tar, fomentando obnubilação, chamar 
atenção para contrariedades e dificul-
dades que eles mesmos conjecturam ou 
profetizam, sob o manto do medo. Essa 
mágica é muito elementar, a não iludir 
como se fosse um truque de baralho. 
Aqueles que assim, obnubilados ou não, 
são, na verdade, charlatães da moral. Que 
humanidade! As meras rivalidades nunca 
deixam de ser perturbadoras, e o melhor 
da vida é a imperturbabilidade.  

Histórias que pulsam
As instalações simples e acanha-

das não expressam a relevância po-
lítica do gesto. Apenso a capela da 
comunidade o museu acolhe um acervo 
variado e imprime vida a prateleiras 
e estantes que abrigam peças sacras, 
documentos impressos, trabalhos ma-
nuais de bordados, crochês, esculturas 
e entalhes.

Ora, mas muitos museus trazem 
essa diversidade em seus acervos!

Mas a expressão histórica, política, 
sociológica e antropológica do gesto 
está nos meandros do processo como 
ele foi e está sendo operacionalizado. 
Sem nenhum incentivo ou 
estímulo governamental, 
apenas com a inspiração 
solidária da igreja da co-
munidade que, em doa-
ções e partilhas de ajuda, 
constrói o prédio e, em 
celebrações e rituais, vai 
solidificando o cântico de 
que todos podem e devem 
ser os construtores do 
museu, pois a história é 
produzida e contada nas 
nossas ações cotidianas.

Assim, um documen-
to esquecido no amarelado de uma 
pasta se faz história. Um antigo prato 
de porcelana que compôs, em tempos 
idos, o enxoval de um jovem casal em 
início de experiência familiar, traz con-
textos e respirares em pequenos arra-
nhões cravados pelo tempo e pelo uso 
em refeições de mungunzá e prosas. 
Um rústico oratório com suas imagens 
de madeira, traduz a manifestação 
da fé em novenas, terços, preces de 
celebração de meses marianos, pedi-
dos de socorro nos flagelos de secas e 

doenças, agradecimento pela vida em 
aniversários e bodas.

Outra marca de importância do 
museu é que ele será, com absoluta con-
vicção, um espaço vivo para a aprendi-
zagem da vida. Como espaço de estudo 
e pesquisa o museu, certamente, será 
integrado no currículo das escolas do 
município e da região. Alunos com seus 
celulares que traduzem a instantanei-
dade dos tempos presentes que, como 
vaticina Zygmunt Bauman, são “tempos 
de liquidez, f luidez e instabilidade”. 
Alunos que terão a dimensão que o 
comunicar-se humano, em épocas e 

contextos outros, fez-se e 
faz-se com caneta, papel, 
carimbos, selos, e não ape-
nas em códigos cifrados 
de ligeiras mensagens vir-
tuais. Compreenderão que 
a história se faz com pei-
xeiras, cangalhas, terços, 
imagens sacras, moinhos, 
vasos e pratos, mas, tam-
bém com computadores, 
celulares, naves espaciais 
e, porque não, pandemias. 
Entenderão, sobretudo, 
como o respirar de pul-

mões imprimem vida nestas peças pre-
servadas em prateleiras e estantes.

E, embora tímido e acanhado em 
sua estrutura física, o Museu que a 
comunidade de Baixa Grande, no muni-
cípio de Cachoeira dos Índios, acaba de 
inaugurar representa uma ferramenta 
que dá vida a necessária ponte entre 
memória e história. E fazer-se vida, 
memória e história numa dimensão 
palpável que une ontem e hoje para 
indicar amanhãs como possibilidades 
nossas emerge como a vida do museu.

 Nesse sentido, dias 
piores avançam, crescem, 

quando lhes entregam 
facilidades à prática de 

mentiras contra a 
democracia, a liberdade e 

a cidadania   

 Outra marca de 
importância do museu 

é que ele será, com 
absoluta convicção, 
um espaço vivo para 
a aprendizagem da 

vida   

Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br | Colaborador

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaborador
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Aumento é reflexo da ação que o Governo do Estado vem fazendo junto à companhia aérea e à operadora de turismo
João Pessoa é um dos 

destinos mais buscados nos 
sites da operadora Azul Via-
gens e Azul Linhas Aéreas. 
As vendas tiveram um cres-
cimento superior a 200%, 
comparadas com 2019 - an-
tes da pandemia do covid-19. 
Os dados são reflexo da ação 
de marketing que o Governo 
do Estado, por meio da Em-
presa Paraibana de Turismo 
(PBTur) e Secretaria de Es-
tado da Comunicação Insti-
tucional, vem fazendo junto 
à companhia aérea e à ope-
radora de turismo. A estatal 
está realizando uma série de 
visitas nas principais agên-
cias de viagens de Uberlân-
dia e Belo Horizonte (MG) 
desde a semana passada.

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, revelou que já 
foi agendado um novo pro-
cesso de capacitação para o 
período de 21 a 26 de outu-
bro, com a participação de 22 
agentes de viagens da Azul, 
dos mercados de Porto Ale-
gre (RS), Ribeirão Preto e São 
José do Rio Preto (SP), Goiâ-
nia (GO), Betim e Uberlândia 
(MG). Todos estão de passa-

gens reservadas para conhe-
cer os principais pontos tu-
rísticos da Paraíba. Esse será 
o segundo famtour realizado 
pela operadora em menos de 
dois meses na Paraíba.

Ruth Avelino destaca a 
parceria que o Governo do 
Estado tem mantido com o 
Grupo Azul. Em dezembro, 
a companhia aérea iniciará 
operações de voos charters 
(fretados) ligando a capital 
mineira e Uberlândia a João 
Pessoa, justamente no perío-
do de alta estação. Os voos, 
conforme informação que a 
executiva tem recebido, já es-
tariam quase lotados e com 
muita procura. 

As visitas que estão 
sendo feitas às agências de 
turismo mineiras têm como 
objetivo massificar ainda 
mais a venda de pacotes para 
os voos fretados, que podem 
se tornar diários, caso haja 
uma elevada procura duran-
te a alta estação. Somente na 
cidade de Uberlândia, entre 
os dias 20 a 25, foram visi-
tadas 30 agências da Azul 
Viagens e mantidos contatos 
com mais de 90 agentes de 

viagens. Esse trabalho é feito 
em parceria com a Associa-
ção Brasileira da Indústria 
Hoteleira (ABIH-PB), seccio-
nal Paraíba.

A parceria entre a PBTur 
e a Azul se estende para in-
vestimentos em mídia insti-
tucional, durante três meses. 
Ruth Avelino disse que ha-
verá anúncios e reportagens 
especiais sobre a Paraíba na 
revista de bordo que é dis-
tribuída em todos os aviões 
da companhia aérea; ações 
a bordo com comissários 
apresentando o destino em 
voos que não têm a capital 
paraibana como destino de 
desembarque; e a divulgação 
nas redes sociais incluindo o 
WhatsApp.

Venda de passagens da Azul 
para JP cresce mais de 200%

Luciano Cartaxo fez críticas à 
gestão de Cícero Lucena (PP) 
em João Pessoa. Nada mais 
plausível para quem está na 
oposição. Porém, surpreendeu 
a todos quando disse que esta-
ria faltando dipirona em postos. 
É que esse foi o ‘Calcanhar de 
Aquiles’ dele em seus dois man-
datos. Quem esquece o trauma 
que era ir ao ‘Trauminha’, onde 
faltava de tudo?   

De viDro a estilingue 
Em entrevista à TV, Luiz Henri-
que Mandetta fez elogios ao cor-
religionário Efraim Filho (DEM) 
e disse que virá à Paraíba pedir 
votos para o pré-candidato a 
senador: “Esse eu gosto muito. 
Poderá ser a voz que a Paraíba 
merece. Fala muito da Paraíba. 
Uma vez fiz uma brincadeira: 
‘vamos ver quantas vezes Efraim 
irá falar da Paraíba’. Ele leva a 
Paraíba aonde estiver”. 

Há que se dizer: o PT é pragmático 
quando se trata de buscar quadros 
políticos para fortalecer a legenda. 
O convite para que Luciano Cartaxo 
retorne é prova disso. O passado fi-
cou no passado. Em 2015, Cartaxo 
alegou que estava se desvencilhando 
dos “escândalos políticos” que, àque-
le ano, fustigavam o PT. Agora, que a 
poeira baixou, o papo é outro.  

Pragmatismo Petista 

aDeus Pv: iminente volta De Cartaxo ao Pt é tábua De 
salvação Para se viabilizar PolitiCamente em 2022

só fala Da Paraíba 

O ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV), empenhou-se muito para conseguir um partido ‘para 
chamar de seu’. Eleito prefeito em 2012 pelo PT, debandou-se em 2015 para o PSD, a convite do ex-depu-
tado Rômulo Gouveia, então presidente estadual da legenda. Esse foi o primeiro passo para o seu objetivo 

de ter, de fato, as rédeas nas mãos de uma agremiação partidária, uma vez que, devido ao modelo 
deliberativo interno adotado pelo PT, com correntes distintas, ele não tinha, podemos assim dizer, a 
autonomia que almejava. Um indício de que ele estava empenhado em formar ‘seu próprio time” é 
que não saiu do PT sozinho. Levou outros filiados a tiracolo: na mesma época, pediram desfiliação 

do PT o irmão dele, Lucélio, que era presidente municipal do partido; Adalberto Fulgêncio, que era 
secretário de Articulação Política; Hildevânio Macedo, que ocupava a pasta de Desenvolvimento 

Urbano; Lucius Fabiani, que comandava a Emlur, e os vereadores Bira e Benilton Lucena. Pouco 
mais de dois anos depois, eis que o prefeito faz outro movimento político, desta vez filiando-se 
ao PV e – finalmente! – como presidente de partido. Porém, agora, a realidade é outra. Com o 

fim das coligações, dificilmente ele conseguiria eleger-se, por exemplo, a deputado federal. Ou a 
outro cargo. O PV, neste momento, é um partido nanico. Por isso, essa iminente volta ao PT do 
ex-prefeito é uma espécie de tábua de salvação para o seu futuro político.     

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A notícia alvissareira foi dada pelo governador 
João Azevêdo: o presidente estadual do Cida-
dania – e secretário-chefe de Governo -, Ronal-
do Guerra, se recuperou da covid-19 e retorna-
rá à Paraíba na segunda-feira. “Fui lá no quarto 
dele. Está muito bem, conversando muito, o 
mesmo Ronaldo de sempre”. Guerra deixou o 
Hospital Sírio Libanês (SP) e ficará em observa-
ção, num hotel.   

“o mesmo ronalDo De semPre”, Diz 
governaDor sobre Cura De guerra 

“não veto ninguém” 

“estamos Próximos” 

O governador João Azevêdo (Cidadania) foi inda-
gado, num programa de rádio, se vetaria conversa 
com o ex-prefeito de Campina Grande, Romero 
Rodrigues (PSD): “Eu não veto ninguém, converso 
com todo mundo, até para ter uma leitura mais 
clara do cenário. Todos estão conversando, isso é 
natural”, disse, citando encontros do senador Ve-
neziano (MDB) com Cartaxo e Cássio.  

O governador não citou nomes, mas disse que tem 
“conversado com muitas pessoas” sobre a eleição 
que se avizinha. Com o processo se afunilando, as 
alianças estão próximas de serem efetivadas. “Esta-
mos próximos de ter definição sobre as eleições. Va-
mos decidir como vamos caminhar, para onde vamos 
caminhar e com quem vamos caminhar”.   
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Em dezembro, a Azul iniciará operações de voos charters ligando Uberlândia a JP, justamente no período de alta estação

Foto: Divulgação

O Governo do Estado, 
por meio do Corpo de Bom-
beiros Militar da Paraíba 
(CBMPB) publicou, ontem, 
no Diário Oficial, o Edital 
da seleção para o Curso 
de Formação de Oficiais - 
Bombeiro Militar (CFO-BM) 
2022. São 12 vagas destina-
das à ampla concorrência 
para o cargo de Oficial do 
Corpo de Bombeiros.  

A seleção será com-
posta por três fases: 1ª fase 
será as provas do Enem 
2021; 2ª fase - Exames 
Complementares, que cor-

respondem aos exames de 
saúde, de aptidão física e 
psicológico; 3ª Fase – Ava-
liação Social (somente para 
os candidatos convocados 
para a pré-matrícula). A 
taxa de inscrição é de R$ 
70,00 e refere-se aos Exa-
mes Complementares. 

Um dos requisitos pre-
sentes no edital é a idade 
máxima para ingresso. Para 
candidatos civis e oriundos 
das Forças Armadas e de 
outras corporações milita-
res, a idade máxima é de 32 
anos no ano da matrícula 

do curso (até 31 de dezem-
bro de 2022). Já para os 
candidatos integrantes do 
CBMPB, a idade máxima é 
de 40 anos. 

A remuneração inicial 
prevista para o aspirante 
a oficial bombeiro militar 
é de R$ 6.061,00, vindo a 
ser de R$ 7.791,20 quando 
promovido ao posto de 2º 
tenente. O Curso de Forma-
ção de Oficiais - Bombeiro 
Militar acontece na Acade-
mia de Bombeiro Militar 
Aristarco Pessoa no Centro 
de Educação da Polícia Mi-

litar do Estado da Paraíba, 
tendo uma duração de três 
anos letivos, período inte-
gral e regime de dedicação 
exclusiva.

Somente será conside-
rado candidato aquele que 
se inscrever para os Exames 
Complementares, de res-
ponsabilidade do Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraí-
ba, desde que também tenha 
efetuado sua inscrição para 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio 2021, a ser realizado 
sob a responsabilidade do 
Instituto Nacional de Estu-

dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira – Inep.

Para os Exames Com-
plementares, as inscrições 
serão realizadas no site do 
Corpo de Bombeiros Mi-
litar: www.bombeiros.pb.
gov.br no período de 04 a 
22 de outubro de 2021. 

O edital do concurso 
contendo todas as informa-
ções pode ser acessado atra-
vés do seguinte link: https://
bombeiros.pb.gov.br/wp-
content/uploads/2021/09/
Edital-CFO-BM-2022-DOE-
de-30.09.2021.pdf.

Edital do CFO é publicado no Diário Oficial

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, revelou que 
já foi agendado um novo 
processo de capacitação 
para o período de 21 a 

26 de outubro

A remuneração 
inicial prevista para 
o aspirante a oficial 

bombeiro militar é de 
R$ 6.061,00, vindo 

a ser de R$ 7.791,20 
quando promovido 

ao posto de 
2º tenente
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Medida atinge também os consumidores de baixa renda, após cinco meses de suspensão por causa da pandemia

O corte de energia por 
falta de pagamento para os 
consumidores de baixa renda 
voltou a ser permitido hoje, 
após cinco meses de suspen-
são. Desde abril, a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) havia suspendido a 
interrupção do fornecimento 
por inadimplência, devido à 
pandemia de coronavírus.

A medida valeria, inicial-
mente, até o final de junho, mas 
foi estendida até 30 de setem-
bro. Na Paraíba, a proibição do 
corte beneficiou cerca de 480 
mil consumidores inscritos 
na Tarifa Social (programa do 
Governo Federal que concede 
descontos na conta de energia 
elétrica das famílias de baixa 
renda). Com a permissão da 
Aneel, estes consumidores po-
derão ficar sem energia, caso 
possuam algum débito na con-
ta de luz. 

No entanto, o corte no 
fornecimento de energia não 
pode ser feito de forma ime-
diata. A superintendente da 
Autarquia de Proteção e Defesa 

do Consumidor do Estado da 
Paraíba (Procon-PB), Késsia 
Liliana Dantas, lembra que o 
consumidor deve ser avisado 
previamente sobre a possibi-
lidade de ter a energia elétrica 
suspensa. 

“Antes de efetuar o corte 
com a consequente suspen-
são de energia, a distribuidora 
deverá notificar o consumidor, 
seja por escrito ou em desta-
que na fatura, respeitando o 
prazo de pelo menos 15 dias 
de antecedência”, explicou Kés-
sia. Além disso, a distribuidora 
deve possibilitar aos benefi-
ciários da Tarifa Social o par-
celamento do débito em, pelo 
menos, três parcelas, conforme 
determinação da Aneel.

Ainda segundo Késsia, 
o consumidor que se sentir 
prejudicado ou desejar orien-
tações de como proceder pode 
acionar o Procon-PB por meio 
dos canais eletrônicos, po-
dendo ser pelo número (83) 
98618-8330 (whatsapp) ou 
diretamente no site do órgão 
(www.procon.pb.gov.br), na 
opção “Atendimento On-line”.

De acordo com a Energi-
sa Paraíba, a distribuidora vai 

cumprir a decisão da Aneel, 
mas vai negociar de forma 
diferenciada os débitos dos 
consumidores inseridos no 
programa Tarifa Social. Além 
de um desconto especial para  
pagamento à vista, será pos-
sível dividir o valor do débito 
no cartão de crédito em até 24 
parcelas.

Como negociar?
Os consumidores interes-

sados em negociar o débito 
com a Energisa podem optar 
por um dos canais digitais dis-
poníveis. Para realizar a nego-
ciação por whatsapp, é preciso 
enviar uma mensagem para o 
número (83) 99135-5540, es-
crever a palavra “Parcelamen-
to” e dar início à conversa com 
a assistente virtual, que atende 
24 horas por dia. Se preferir 
pelo site, basta acessar o en-
dereço www.energisa.com.br/
paginas/login.aspx. O usuário 
que não possuir cadastro de-
verá fazê-lo; em seguida, é só 
selecionar a opção “Negociar 
Dívida” e seguir os próximos 
passos. Outra forma de nego-
ciar o débito é através do apli-
cativo “Energisa On”.

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Corte de energia por atraso 
volta a valer a partir de hoje

Compensação de R$ 4,5 mi

Monja Coen avalia quadro 
social do Brasil na pandemia

Missionária oficial da 
tradição Soto Shu do Zen 
Budismo e primaz funda-
dora da Comunidade Zen 
Budista Zen do Brasil, Mon-
ja Coen Roshi foi entrevis-
tada no Giro Nordeste de 
ontem. Entre debates sobre 
o equilíbrio emocional e os 
benefícios da meditação, a 
mestre refletiu sobre o que 
levou o Brasil ao estado de 
degradação com quase 600 
mil mortos pela pandemia 
da covid-19.

“A pandemia acontece 
por descuidos humanos. An-
damos muito descuidados. 
São pequenos descuidos 
como uma rachadura, por 
exemplo daquela barragem 
que rompeu, que a gente vê 
e não cuida, ‘depois eu vou 
cuidar’. Da mesma forma, o 
novo coronavírus que se es-
palhou pelo mundo, foi um 
descuido humano para que 

se espalhasse. Foi um des-
cuido de ter elegido pessoas 
que não estão preparadas 
para o cargo em que estão. 
Temos quase 600 mil mor-
tos, mas representam muito 
mais por conta das pessoas 
afetadas por essas mortes. E 
em muitos casos poderiam 
ter sido evitadas se houves-
se planejamento melhor, 
organização melhor e não 
negar a realidade”, afirmou 
a mestra.

Um dos descuidos cita-
dos pela Monja Coen foram 
os caminhos que decidiram 
os resultados das eleições 
presidenciais ainda em 
2018. Segundo a budista, 
moldados pela cultura da 
violência, a sociedade fe-
chou os olhos para o bem 
coletivo.

“Vimos que as escolhas 
que a população faz pelos 
seus governantes não deve 
ser por raiva de alguém, não 
deve ser para combater al-
guém, mas de acreditar em 

alguma proposta que seja 
benéfica, o que não acon-
teceu. Como houve uma 
campanha muito grande, foi 
criada uma cultura de raiva, 
de rancor… “quero destruir 
esse partido”, “quero des-
truir pessoas que pensam 
assim” e isso foi crescente. 
Mas só podemos curar uma 
doença, sanar o mal, se ver-
mos o que é, reconhecemos 
que existe, e usar meios há-
beis para delimitar o proble-
ma e cuidar. Isso não acon-
teceu e está acontecendo 
agora”, completou a Monja.

Na entrevista, a Mon-
ja Coen falou ainda sobre a 
busca pela consciência e me-
ditação. A mestra foi a pri-
meira mulher e a primeira 
pessoa de origem não japo-
nesa a ocupar a Presidência 
da Federação das Seitas Bu-
distas do Brasil. Autora de 
dezenas de livros, a mestra 
propõe em suas preleções 
caminhos para o que chama 
de cultivo da cultura de paz.

PB aplicou mais de 13 mil doses 
de reforço contra a covid-19

Ouse Criar apresenta projetos  
de educação hoje, na Expotec

Para reforçar a imuniza-
ção da população mais vulne-
rável contra as novas cepas e 
variantes da covid-19, a terceira 
dose dos imunizantes contra a 
doença está sendo aplicada em 
todo o país. Na Paraíba, cerca de 
13.784 pessoas que integram os 
grupos acima de 70 anos e imu-
nossuprimidos, já receberam a 
dose. Ao todo, foram aplicadas 
936 em pessoas com alto grau 
de imunossupressão e 12.848 
doses de reforço na população 
com idade a partir de 70 anos. 

Vale ressaltar que, neste 
momento, apenas o público 
acima de 70 anos e com o 
período mínimo de 180 dias 
desde o recebimento da se-
gunda dose e pessoas imunos-
suprimidas com intervalo de, 
no mínimo, 28 dias desde o 
recebimento da segunda dose.

Ainda de acordo com 
informações do Sistema de 
Informação do Ministério 
da Saúde, foram aplicadas 
4.179.638 doses de vacinas 
contra a covid-19 em todo o 
Estado. Sendo 2.739.655 pes-
soas vacinadas com a primeira 

dose e 1.426.199 completaram 
os esquemas vacinais, onde 
1.363.453 pessoas tomaram as 
duas doses e 62.746 utilizaram 
imunizante de dose única. Até 
o momento, a Paraíba já distri-
buiu um total de 4.677.222 do-
ses de vacina aos municípios. 

Ontem, novos 216 casos 
de contaminação pela covid-19 
foram confirmadas pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), sendo quatro casos 
considerados moderados ou 
graves. Além de três mortes em 
decorrência do agravamento 
da doença. Com os números, 
a Paraíba chegou a 441.674 
casos totais da doença, sendo 
334.582 pacientes conside-
rados recuperados e 9.311 
mortes. 

Entre os três óbitos con-
firmados, dois aconteceram 
entre quarta-feira e ontem, 
todos ocorridos em hospitais 
públicos. Todas as vítimas 
acometidas são homens, com 
faixa etária de 32 a 89 anos, 
dois residiam em Remígio e um 
em São João do Rio do Peixe. 
Cardiopatia, diabetes, doença 
hepática e hipertensão foram 
as comorbidades observadas 
entre os falecidos. Até o mo-

mento, Riachão do Bacamarte 
segue sem confirmar óbitos 
entre seus residentes, sendo 
a única entre as 223 cidades 
paraibanas. Foram realizados 
1.186.311 testes para diag-
nóstico do vírus, confirmando 
casos em todas as cidades.

Cinco pacientes deram 
entrada em hospitais públicos 
para o tratamento da doença 
entre a quarta-feira e ontem. 
Dados do Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar apontam 
ainda para o número total de 
125 pacientes internados. Com 
os números, a ocupação total 
de leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico) em todo o 
Estado é de 16%, e 11% nos lei-
tos de enfermaria para adultos. 

Entre as Macrorregiões de 
Saúde, a Região Metropolitana 
de João Pessoa teve uma queda 
de 13% para 11% de leitos de 
UTI ocupados, nas enfermarias 
o número é de 10%. Em Cam-
pina Grande, estão ocupados 
21% dos leitos de UTI e 13% 
em leitos de enfermaria. O Ser-
tão tem a maior ocupação em 
UTI com 30% dos leitos ocu-
pados e 12% em enfermarias. 
Todos os dados são referentes 
aos leitos para adultos.

O Ouse Criar, programa 
de empreendedorismo e ino-
vação da Rede Estadual de 
Ensino, está apresentando na 
Expotec 2021 a evolução dos 
projetos selecionados no fim 
de 2020. Hoje é o último dia do 
evento, que está sendo realiza-
do no Centro de Convenções.

Em dezembro, 20 equi-
pes de estudantes, de diversas 
cidades paraibanas, foram se-
lecionadas com projetos que 
pensam problemas de suas 
comunidades e propõem so-

luções. Estes projetos agora 
estão na fase de desenvolvi-
mento.

“Eles estão no proces-
so de prototipagem”, contou 
Wanessa, coordenadora do 
programa. “Então, a gente está 
trazendo aqui tecnologia so-
cial, tecnologia educacional, 
arranjo produtivo local e so-
luções governamentais. Nesse 
momento, a gente ainda não 
tem o produto pronto: esta-
mos trazendo as ideias e os 
desenhos das prototipagens 

que serão futuramente con-
cretizadas. Elas destaca, entre 
eles, um trabalho de um aplica-
tivo para venda de produtores 
de mel, um ônibus inteligente 
com sensores e comando de 
voz e outro aplicativo para ma-
pear o turismo sustentável que 
reduz o impacto social dessa 
visitação.

O programa está distri-
buindo cartilhas explicativas e 
prepara para hoje uma “roleta 
Ouse Criar", com perguntas,  
respostas e brindes.

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

Foto: Divulgação

“Foi um descuido de ter elegido pessoas que não estão preparadas para o cargo em que estão”, diz a Monja Coen

Descuidos sociais coletivos

MPPB celebra TCA com 
indústria de cimento

O Ministério Público 
da Paraíba celebrou, ontem, 
um termo de compromisso 
ambiental (TCA) com a pro-
dutora de cimento InterCe-
ment Brasil S/A. O objetivo é 
a compensação integral dos 
impactos materiais e morais 
difusos imputados às ativi-
dades da cimenteira, que 
está estabelecida no bairro 
da Ilha do Bispo, na capital, 
bem como sua adequação 
à legislação vigente. A Inter-
cement se comprometeu a 
fazer um investimento de 
R$ 4,5 milhões, que inclui 
a doação de dois terrenos 
ao município e a construir 
e equipar um galpão de re-
ciclagem para catadores. O 
acordo contou com interve-
niência e anuência do Muni-
cípio de João Pessoa.

O TCA foi proposto pelo 
42º promotor de Justiça da 
capital, José Farias de Souza 
Filho, que atua na área do 
meio ambiente e dos bens 
e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico, 
urbanístico e paisagístico. 
Assinaram o compromisso 
os representantes da Inter-
cement, Eduardo Henrique 
Pinto de Carvalho e Fabrício 
Drager Horta de Azevedo. 
Como anuentes, endossa-
ram o termo o procurador-
geral do município, Bruno 
Augusto Albuquerque da 
Nóbrega; o secretário de 
Planejamento, José William 
Montenegro Leal, e o supe-
rintendente da Autarquia 
Especial Municipal de Lim-
peza Urbana (Emlur), Ricar-
do José Veloso.

Problema antigo
De acordo com o pro-

motor de Justiça, o acordo 
vai resolver um problema 
antigo, de forma mais célere 
e consensual, evitando que 
se arraste em disputas ju-
diciais. O objetivo “é preser-
var os ambientes e restaurar 
os processos relacionados 
à operação da Planta da 

Compromissária na Ilha do 
Bispo, com vistas à sua uti-
lização racional e adequada 
e a sua disponibilidade per-
manente, concorrendo para 
a manutenção do equilíbrio 
ecológico propício à vida, à 
saúde e ao bem-estar, bem 
como a compensação inte-
gral dos danos que são im-
putados à Planta estabeleci-
da na cidade de João Pessoa”.

Farias lembrou que, em 
2007, foram instaurados os 
inquéritos civis 262/2007/
CMA e 317/2008/CMA, 
resultando nos inquéri-
tos civis públicos (ICPs) 
0 0 2 . 2 0 1 9 . 0 1 0 6 8 6  e 
002.2019.010707. Tudo 
começou quando a Promo-
toria de Justiça recebeu um 
abaixo-assinado com mais 
de 300 assinaturas, notician-
do poluição ambiental por 
parte da atividade industrial 
na Ilha do Bispo, que estaria 
causando grandes transtor-
nos aos moradores e comer-
ciantes circunvizinhos.

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br
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Com 90% dos prédios tombados pertencentes a particulares, a prefeitura da capital busca incentivar ações de revitalização

Impasse atrasa recuperação 
de casarões históricos em JP
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José Alves  
zavieira2@gmail.com 

Os casarões antigos exis-
tentes em vários pontos do 
Centro Histórico de João Pessoa, 
mesmo tombados pelo Patri-
mônio Histórico, continuam em 
péssimas situações e a maioria 
em ruínas. O prefeito Cícero Lu-
cena, logo que assumiu o cargo, 
em janeiro deste ano, lançou um 
plano para recuperar os pré-
dios, mas o impasse continua 
porque cerca de 90% dos ca-
sarões são da iniciativa privada. 

A coordenadora do Patri-
mônio Cultural do Município, 
Daniela Bandeira, explicou 
que os imóveis tombados per-
tencentes ao poder público 
estão sendo restaurados, mas 

os pertencentes a particulares 
ainda não estão sendo restau-
rados, porque o poder público 
depende de parcerias com os 
proprietários. “Por este moti-
vo, a restauração dos casarões 
do Centro Histórico ainda não 
foi colocado em prática em sua 
plenitude”, revelou. 

“O impasse para a restau-
ração dos antigos casarões, 
ocorre porque os proprietários 
não estão tendo condições de 
restaurá-los por diversos mo-
tivos. Alguns deles são porque 
a maioria dos comerciantes do 
Centro Histórico migraram 
para outros bairros de João 
Pessoa e também porque esta-
mos enfrentando uma enorme 
crise econômica”, disse Daniela 
Bandeira.

Ela enfatizou para que 
os proprietários promovam 
a restauração dos imóveis do 
Centro Histórico, a prefeitura 
vem oferecendo incentivos 
fiscais, princi-
palmente com 
redução de 
impostos, mas 
mesmo assim, 
as dificulda-
des são mui-
tas por parte 
dos donos dos 
casarões. Não 
é viável para o 
poder público 
fazer a preservação de um bem 
que pertence a um particular.

“O que estamos tentando 
realizar agora é trabalhar em 
um modelo legal que permita 

a prefeitura preservar a facha-
da dos prédios tombados, mas 
isso também depende de par-
cerias com os proprietários dos 
casarões, mas as dificuldades 

são grandes”, 
explicou a co-
ordenadora 
do Patrimô-
nio Histórico 
do Município. 
Ela informou 
que no que diz 
respeito aos 
prédios públi-
cos tombados, 
a exemplo do 

Paço Municipal e do antigo Co-
légio Nossa Senhora das Neves, 
eles continuam sendo restaura-
dos tanto pela prefeitura como 
pelo o Governo do Estado.

Daniela explicou, ainda, 
que quando se reconhece que 
a grande maioria dos prédios 
do Centro Histórico da cidade 
tem valor histórico, o poder 
público através do O Instituto 
do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan) e do 
Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico do Estado 
da Paraíba (Iphaep), consta-
tam que eles não podem ser 
modificados ou derrubados, 
apenas restaurados. Portanto, 
enquanto a iniciativa privada 
não providencia por si só as 
restaurações desses prédios, 
mesmo com incentivos fiscais, 
só os órgãos que pertencem 
ao poder público continuam 
sendo recuperados. 

Outras medidas de incen-

tivo no sentido de que o Cen-
tro Histórico seja restaurado, 
consistem em fazer que com 
investidores ou proprietários 
de imóveis colaborem com a 
recuperação dos prédios e de-
mais equipamentos históricos 
na cidade. Ao pagarem a outor-
ga onerosa, em acordo com os 
projetos prioritários da prefei-
tura, os proprietários poderão 
reverter em crédito os valores 
recolhidos, que poderão ser 
utilizados em outras áreas de 
construção do município. 

O objetivo da prefeitura 
é fazer com que o Centro His-
tórico volte a funcionar com a 
instalação de comércio e ser-
viços. A meta da gestão é agir 
sempre com parceria com a 
iniciativa privada. 

Incentivos fiscais 
são oferecidos pela 
Prefeitura de João 

Pessoa aos donos de 
imóveis tombados para 

a revitalização

No Cabo Branco

Iemanjá: estátua é alvo de descaso e desrespeito
José Alves  
zavieira2@gmail.com

Sem cabeça e sem de-
dos, a estátua de Iemanjá 
instalada no final da Praia 
do Cabo Branco, vandali-
zada com frequência, é re-
flexo da intolerância contra 
as religiões de matrizes 
africanas. A opinião é de 
um grupo de ialorixás e ba-
balorixás de João Pessoa, 
que está reivindicando à 
prefeitura a confecção de 
uma nova estátua e a mu-
dança de local da imagem.

Eles encaminharam o 
pedido também ao Ministé-
rio Público Federal e à Câ-
mara Municipal da capital. 
A ideia é que a nova estátua 
seja confeccionada em alumí-
nio e instalada no Largo da 
Gameleira, na Praia de Tam-
baú. Os religiosos acreditam 
que o local atrairia mais vi-
sitantes, inclusive, turistas.

“Temos uma festa de-
dicada a Iemanjá há mais 
de 60 anos, que atrai tu-
ristas de várias partes do 
Estado e do Brasil”, lembra 
a babalorixá Ya Dagã, des-

tacando que o Largo da Ga-
meleira seria um local mais 
adequado para reunir pes-
soas em volta da estátua.

“Nós acreditamos que 
a estátua, sendo colocada 
naquela área, atrairia mais 
adeptos do candomblé e 
simpatizantes dos cultos 
africanos. Também é ideia 
nossa promover, ao lado da 
estátua, durante os finais 
de semana, uma feira cul-
tural mostrando produtos 
de nossa religião, bem com 
nossa culinária. Também 
poderíamos ter exibições 
de grupos de capoeira e ou-
tras atividades, propician-
do a geração de emprego e 
renda”, explicou Ya Dagã.

Os religiosos informa-
ram ainda que o desejo do 
grupo é restaurar a estátua 
que hoje está na pracinha 
para que seja doada ao ter-
reiro de Pai Gilberto, no 
bairro de Cruz das Armas.

Ya Dagã conta que o 
pedido de confecção da 
nova estátua foi primei-
ramente feito à gestão de 
Luciano Cartaxo à frente 
da prefeitura da capital. 

Recentemente, o grupo, 
formado por várias mães 
e pais de santo, renovou o 
pedido à atual gestão mu-
nicipal.

Os religiosos pedem 
que a nova estátua seja con-
feccionada em alumínio pelo 
artista plástico Jurandir Ma-
ciel, com cerca de três me-
tros de altura. A estimativa 
é que a imagem tenha um 
custo de R$ 180 mil.

Vandalismo
A estátua de Iemanjá 

colocada na Pracinha de 
Iemanjá teve a cabeça cor-
tada por vândalos por duas 
vezes. Feita de concreto, ela 
está no mesmo local, tem 
cerca de 2,5 metros, mas 
continua sem cabeça e sem 
os dedos. Quando teve a ca-
beça cortada pela segunda 
vez, a estátua estava com-
pletando 50 anos. Os auto-
res do ato de vandalismo 
nunca foram identificados.

A Praça de Iemanjá 
era, há décadas, um dos 
pontos turísticos de João 
Pessoa. Após os atos de 
vandalismo, os adeptos 

das religiões de matrizes 
africadas se sentiram des-
respeitados. 

Em João Pessoa, as fes-
tas para Iemanjá aconte-
cem no mês de dezembro. 
São celebrações que unem 
terreiros de umbanda de 
todo o Estado. A restaura-
ção que custou R$ 7 mil, 
foi de responsabilidade da 
Coordenadoria de Patrimô-
nio Cultural (Copac), órgão 
vinculado à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento. 

Prioridade
A assessoria da Seplan 

informou que, atualmente, 
estudos estão sendo levan-
tados com a finalidade de 
levar para frente ou não o 
projeto de recuperação da 
Praça de Iemanjá, já que 
ela foi totalmente destruí-
da pelo avanço do mar na 
parea da barreira do Cabo 
Branco. 

No momento, a Seinfra 
informou que a prioridade 
é recuperar a calçadinha e 
a ciclovia de um trecho da 
área que foram destruídas 
pela erosão.

Foto: Evandro Pereira

Imagem de Iemanjá teve a cabeça e os dedos arrancados por vândalos

São dezenas de prédios históricos localizados no Centro Histórico da capital que estão em péssimo estado de conservação, com suas estruturas danificadas ao longo do tempo devido à falta de trabalhos de manutenção

Foto: Edson Matos
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Abertura oficial acontece pela manhã, na sede do Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, em João Pessoa

Governo do Estado abre hoje 
campanha do Outubro Rosa

Áreas de atuação

Feira de profissões auxilia estudantes indecisos 
Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

 
Guia de profissões, testes 

e orientação vocacional são 
atividades que fazem parte 
de uma feira de profissões 
promovida, gratuitamente, 
pelo Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê),  nas pró-
ximas quarta e quinta-feira,  
em formato digital. De acor-
do com a professora e reitora 
instituição, Mariana de Brito 
Barbosa, a Fepro On busca au-
xiliar estudantes interessados 
no processo decisório sobre 
qual  área ingressar no ensino 
superior, conhecer mais sobre 

a profissão e a carreira que 
pretendem seguir.

“A tradicional feira de 
profissões, que permanece 
na versão virtual, é um even-
to interessante onde a gente 
pode explicar sobre como 
funciona a vida universitária 
e a realidade do mercado de 
trabalho, nas mais diferentes 
áreas”, esclareceu a gestora.

A feira das profissões 
on-line apresentará conteú-
dos sobre cursos e modali-
dades  buscando auxiliar os 
estudantes no processo de 
escolha e realização da gra-
duação.  Além de ajudar os 
estudantes na decisão sobre 

a carreira, serão oferecidas 
bolsas de estudos por mérito 
de até 100% de desconto aos 
participantes para ingressa-
rem em uma das Instituições 
de Ensino Superior do grupo.

“É uma programação 
bem vasta com várias possibi-
lidades a exemplo de realizar 
testes vocacionais, participar 
de palestras com profissio-
nais e empresas que são reno-
madas no mundo do trabalho 
e atividades culturais”, deta-
lhou Mariana de Brito.

A programação contará 
com diversas atrações volta-
das ao mercado de trabalho 
como palestras com profis-

sionais e empresas reconhe-
cidas. Com isso, os participan-
tes poderão aprender sobre 
diversos cursos e suas áreas 
de atuação, conhecendo o am-
biente universitário e o futuro 
do mercado de trabalho. 

Como no ano passado, a 
edição de 2021 será on-line 
devido a pandemia da co-
vid-19. Serão diversos con-
teúdos disponíveis ao público, 
além de materiais focados no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). 

As atrações  incluem tes-
te vocacional, informações 
e vídeos dos cursos, depoi-
mento de alunos e profes-

sores, área exclusiva para 
professores, coordenadores 
e diretores das escolas convi-
dadas,palestras e atrações in-
terativas, dicas de vestibular, 
vídeos interativos, palestra 
sobre educação financeira, 
atividades culturais, tour vir-
tual, bolsas de estudo e be-
nefícios, dentre outras ações.

Convidados
A feira terá ainda convi-

dados especiais como Davi 
Braga, criador de sua pri-
meira startup aos 13 anos, 
ganhando destaque após 
conceder uma palestra no 
Tedx, aos 14 anos, e em 2019, 

alcançando o faturamento de 
600 mil reais. 

Entre as palestras, está a 
da Bolsa de Valores, que abor-
dará “A B3 e seus mercados” e 
temas sobre Inteligência Posi-
tiva também estarão presen-
tes na apresentação: “O auto-
conhecimento necessário para 
sustentar a empregabilidade”. 

Outro tema das pales-
tras será: “Como manter o 
bem-estar na vida pessoal e 
profissional diante das adver-
sidades”. As inscrições estão 
abertas e outras informações 
sobre o evento estão dispo-
níveis no site http://fepro.
unipe.edu.br/.

Prefeitura realiza caminhada e café da manhã
Sensibilizar a população feminina 

para a prevenção do câncer de mama 
e câncer de colo do útero, esse é o 
objetivo do Outubro Rosa, que acon-
tece há mais de 25 anos. Em alusão à 
campanha, a Secretaria de Saúde de 
João Pessoa dá início, hoje, a progra-
mação de atividades que acontecerão 
ao longo do mês.

A abertura acontecerá a partir 
das 7h no Hospital Municipal Santa 
Isabel (HMSI), que neste ano passou 
a ser referência no atendimento de 
mastologia. Na ocasião, em parceria 
com a ONG Amigos do Peito, será 
realizada uma caminhada em dire-
ção à Praça da Independência, onde 
acontecerá uma aula de alongamen-
to com um profissional de Educação 
Física junto a uma caminhada ao 
redor da Praça. Ao retornar ao HMSI, 
um café da manhã com frutas, sucos 
e alimentos leves será ofertado.

“A adoção de hábitos saudáveis, 
com dieta equilibrada e práticas de 
exercícios reduz em até 30% o risco 
de câncer de mama. Vamos começar 
esse mês de prevenção estimulan-
do essa vida mais leve e saudável 
que beneficia de inúmeras formas”, 
explica a médica mastologista e 
coordenadora da Saúde da Mulher, 
Joana Barros.

Ao longo do mês, o tema será 
amplamente debatido nos serviços 
da rede municipal. A programação do 

Outubro Rosa contará também com 
a realização de um Pedal, Mutirão de 
Atendimentos, lançamento de livro, 
corrida, além da realização de ativi-
dades nas Policlínicas, Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA) e Unidades 
de Saúde da Família (USF).

A programação é uma realização 
da Secretaria de Saúde, por meio da 
Área Técnica da Saúde da Mulher, 
em parceria com a ONG Amigos do 
Peito, Sociedade Brasileira de Masto-
logia – Regional Paraíba, Secretaria 
de Políticas Públicas para Mulheres, 
Instituto Poderosas em Ação, Fórum 
de Mulheres de Negócios da Paraíba, 
Mulheres do Brasil – Núcleo João 
Pessoa.

Programa de Atenção Especiali-
zada da Saúde da Mulher – Mesmo 
com uma vasta programação para 
o mês de outubro, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde dispõe de uma as-
sistência integral à saúde da mulher 
durante todo o ano.

 Além da realização de exames 
de mamografia no mês do aniversá-
rio, para mulheres residentes em João 
Pessoa com idade entre 40 e 70 anos, 
a Prefeitura conta com o Programa 
Municipal Permanente de Atenção à 
Saúde da Mulher.

 “O Programa qualifica e imple-
menta a atenção integral a saúde da 
mulher de forma permanente nos 12 
meses do ano e não apenas no mês 

de outubro. A implantação desse ser-
viço constitui um impactante avanço 
na celeridade e definição diagnóstica 
da patologia de mama, dessa forma, 
a população feminina de João Pessoa 
já pode contar com uma assistência 
à saúde continua e diferenciada rea-
lizada por especialistas e nosso obje-
tivo é aprimorar cada vez mais esse 
fundamental cuidado com a saúde da 
mulher”, destaca a coordenadora da 
saúde da mulher, Joana Barros.

 

Durante todo o mês, o CEDC 
vai oferecer às mulheres, a partir 

dos 40 anos, a realização de 
mamografias de rastreamento

SERVIÇO 
Dentro do Programa será ofertado:
 
n Centro de referência em mastologia 
composta por equipes de seis mastolo-
gistas com atendimento de consultas e 
cirurgias;
n Ultrassonografistas com dedicação 
exclusiva e qualificada ao diagnóstico 
por imagem da mama e realização de 
500 exames mensais;
n Mastologistas com experiência em pro-
cedimentos intervencionistas guiados por 
imagens, realizando biopsias percutâ-
neas de agulha fina (PAAF) e por agulha 
grossa (Core), com oferta de 60 procedi-
mentos intervencionistas mensais;
n Centro de Referência em Ginecologia 
com cinco ginecologistas que realizam 
cerca de mil consultas mensais;
n Câncer de mama – O Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca) estima mais de 625 
mil novos casos de câncer neste ano, no 
Brasil, entre os quais, 66 mil de mama.  
De acordo com a Agência Internacional 
para a Investigação do Câncer, da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), em 
2020 foram diagnosticados mais de 2,2 
milhões casos de câncer de mama. 

“O acesso é o caminho e a 
chave é a prevenção”! Com este 
slogan, a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio da Coor-
denação Estadual de Saúde da 
Mulher e do Centro Especiali-
zado de Diagnóstico do Câncer 
(CEDC), abre, oficialmente, a 
programação do Outubro Rosa, 
campanha de prevenção contra o 
câncer de mama, nesta sexta-fei-
ra (1º), às 10h, na sede do CEDC, 
em João Pessoa, com a presença 
do governador João Azevêdo.

Durante todo o mês de ou-
tubro, o CEDC vai oferecer às mu-
lheres, a partir dos 40 anos, por 
demanda espontânea, a realiza-
ção de 100 mamografias de ras-
treamento, diariamente, das 7h 
às 19h e ainda terá atendimento 
às mulheres indígenas para a re-
alização do mesmo exame, em 
parceria com o Distrito Sanitário 
Especial Indígena (DSEI).

O CEDC ainda disponibiliza-
rá consultas com mastologista, 
pela manhã e à tarde, e tam-
bém serão feitas biópsias dos 
nódulos mamários suspeitos 
para câncer, diagnosticados em 
mamografia e ultrassonografia. 
Neste caso, basta apresentar o 
exame e documentos pessoais. 
Este serviço também será por 
meio de demanda espontânea. 
Ainda terá a extensão das ações 
de rastreamento, realizadas no 
Outubro Rosa, também para o 
mês de novembro.

Dentro da programação do 

Outubro Rosa, a SES recomenda 
a todos os municípios para parti-
ciparem das mobilizações, com 
ações de prevenção e detecção 
precoce do câncer de mama e 
colo de útero nas Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) e esclare-
cimentos sobre o tema.

“É importante a participa-
ção dos municípios na luta con-
tra uma doença que o diagnós-
tico precoce aumenta em 90% 
as chances de cura e possibili-
ta que a pessoa leve uma vida 
com qualidade. A mamografia é 
o principal exame para a detec-
ção precoce e deve ser feita por 
mulheres sem sintomas, mas que 
estão numa faixa etária de risco 
e tenham propensão à doença”, 
disse a coordenadora estadu-
al de Saúde da Mulher, Fátima 
Moraes.

De acordo com a programa-
ção, serão promovidas também 
ações de apoio às mulheres que 
foram diagnosticadas com a do-
ença e também com as que foram 
curadas. 

“O tema requer um apoio 
especial às mulheres com a do-
ença, por isso será criado o Gru-
po Superação, de apoio psicoló-
gico contínuo. Serão feitas rodas 
de conversas para que cada uma 
compartilhe sua dor e celebre 
a cura e palestras educativas, 
diariamente, alertando sobre a 
importância da saúde mamá-
ria”, informou a diretora-geral 
do CEDC, Roseane Machado. 

O Centro Especializado de 
Diagnóstico do Câncer (CEDC) é 
o serviço de referência estadual 
para o diagnóstico precoce do 
câncer de mama e colo uterino, 
oportunizando às mulheres 
paraibanas a cura do câncer 
mamário. 

Em um único local, a mu-
lher tem a oportunidade de 
realizar todos os exames para o 
diagnóstico precoce do câncer 
de mama, desde mastologista, 
mamografia, ultrassonografia,  
punção de cisto mamário, bióp-
sia de mama, através de procedi-
mento minimamente invasivo e 
anatomopatológico (exame que 
vai confirmar ou não se a lesão 
é positiva para câncer). 

Todo exame de mamografia 
e/ou ultrassonografia, feito na 
Paraíba, que resultou em lesão 
mamária (nodular) suspeita 

para câncer, tem atendimento 
prioritário, não necessitando de 
protocolos regulatórios. Essa ra-
pidez no atendimento faz toda 
a diferença quando se trata de 
câncer de mama.

Em breve, o CEDC estará de 
casa nova. No momento, a casa 
está em fase de adequações dos 
espaços físicos e ampliação da 
estrutura.

 Além das novas instalações 
do CEDC, a SES está também 
adquirindo novos equipamen-
tos para o Hospital do Bem, em 
Patos, que atende aos casos de 
câncer de mama, colo de útero, 
próstata e pele. “Dentro da am-
pliação de atendimento no Hos-
pital do Bem, serão adquiridos 
um novo mamógrafo e um ace-
lerador de partículas”, anunciou 
o secretário de Estado da Saúde, 
Geraldo Medeiros.

Serviços de Referência

Foto: Secom/JP



Paraíba
Edição: Cardoso Filho          Editoração: Bhrunno Maradona

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 1º de outubro de 2021     |     A UNIÃO        7

Monsenhor Robson estava no imóvel com a mãe e um irmão; ladrões levaram dinheiro, veículos e objetos
A polícia continua reali-

zando diligências com o ob-
jetivo de identificar os cinco 
homens que invadiram, na 
segunda-feira (27), a resi-
dência do monsenhor Rob-
son Bezerra de Melo, no bair-
ro de Gramame, Zona Sul de 
João Pessoa. O grupo estava 
armado e, na casa, além do 
religioso, estavam a mãe e o 
irmão dele, que foram manti-
dos reféns.

O tenente-coronel Mar-
cos Barros, comandante do 
5º Batalhão da PM e que 
esteve no local, disse que os 

ladrões chegaram na casa 
querendo dinheiro e, ao fu-
girem, levaram pertences 
de monsenhor Robson, o 
veículo Onix, pertencente a 
arquidiocese, além de R$ 3 
mil. No dia seguinte, o carro 
foi localizado próximo a re-
sidência dele.

Tanto a Polícia Militar 
como a Polícia Civil soli-
citam apoio da população 
para localizar os assaltantes. 
Denúncias podem ser feitas 
através dos telefones 190 
(Polícia Militar) e 197 (Polí-
cia Civil). O sigilo é garantido.

Ontem, a Arquidioce-
se da Paraíba emitiu nota 
prestando solidariedade ao 
monsenhor Robson de Oli-
veira e informa que, “apesar 
do susto e dos momentos vi-
vidos, todos estão bem, sem 
ferimentos, sem sequelas 
graves do acontecido”. Dos 
itens furtados, o veículo, que 
é propriedade da Arqui-
diocese e tem seguro total, 
já foi recuperado. Monse-
nhor Robson agradece as 
orações, a preocupação de 
todos e prefere não se pro-
nunciar sobre o assunto.

Polícia procura grupo que 
invadiu residência de padre

Uma perseguição a um 
veículo tomado por assalto 
terminou na prisão de dois 
suspeitos e a apreensão do 
veículo em João Pessoa. Se-
gundo a Polícia Rodoviária 
Federal, no final da noite de 
quarta-feira (29) a dupla 
tomou um veículo Hyundai 
HB20 que foi recuperado e 
munição foi apreendida, no 
bairro do Cristo Redentor, na 
capital, poucas horas após te-
rem cometido o delito.

Segundo a PRF, equipes 
que estavam de ronda nas 
rodovias receberam a infor-
mação de que um veículo 

Hyundai HB20, de cor bran-
ca, havia sido tomado por 
assalto no bairro de Anatólia, 
Zona Sul da capital paraiba-
na. Policiais localizaram o 
veículo em fuga na BR 230, 
km 23, sendo iniciado acom-
panhamento tático na tenta-
tiva de interceptar o veículo. 
Após alguns quilômetros, o 
condutor adentrou uma rua 
paralela à rodovia, acessando 
o bairro do Cristo Redentor 
efetuando disparos contra 
os policiais, sendo necessá-
rio realizar um tiro defensivo 
com o objetivo de preservar a 
vida dos policiais.

Uma arma de fogo foi 
arremessada do automóvel 
em direção a um matagal, 
depois foi acatada a ordem 
de parada e se entregaram. 
No veículo foi encontrada 
munição intacta calibre. 32 
em uma pochete. O condu-
tor, um homem de 25 anos, e 
o passageiro, de 18 anos fo-
ram presos e encaminhados 
para a Central de Flagran-
tes para serem realizados 
os procedimentos cabíveis. 
A vítima que teve seu carro 
tomado por assalto reconhe-
ceu a dupla como sendo au-
tora do crime.

PRF persegue e recupera 
carro tomado por assalto 

Em todo o estado

Operação Alvorada realiza 
ações de repressão ao crime

Mais uma fase da Ope-
ração Alvorada foi realiza-
da nessa quinta-feira (30) 
pela Polícia Militar abran-
gendo todas as regiões do 
estado com o objetivo de 
evitar assaltos e outros 
crimes no início da manhã, 
quando as pessoas saem 
para trabalhar e realizarem 
as atividades diárias. Na 
Região Metropolitana de 
João Pessoa o trabalho foi 
coordenado pelo coronel 

euller Chaves, comandante-
geral da Corporação.

A operação utilizou 
um grande efetivo tendo 
os policiais se posiciona-
do em pontos estratégicos, 
principalmente próximos 
à parada de ônibus, equi-
pes em viaturas, além das 
abordagens para inibir as 
ações criminosas. 

A iniciativa foi em 
atendimento à solicitação 
da população que vinha 

cobrando a presença mais 
efetiva da Polícia Militar 
nas ruas. Após novo estudo 
que envolveu as coordena-
ções de estatística e inte-
ligência, a Operação Alvo-
rada volta a ser realizada. 
O comando da Corporação 
promete novas ações para 
o combate a atos crimino-
sos, principalmente no en-
frentamento ao crime pa-
trimonial com a promoção 
de novas operações.

Fotos: Divulgação

Do Litoral ao Sertão, equipes da Polícia Militar estiveram 
em vários pontos para evitar assaltos e outros crimes

O motorista Alef dos 
Santos, de 27 anos, está na 
carceragem da Central de 
Polícia de João Pessoa onde 
permanecerá por 14 dias 
para cumprir o isolamento 
por conta da pandemia. De-
pois será transferido para 
o presídio do Roger após o  
período da quarentena.

Alef teve a prisão pre-
ventiva decretada pela 
Justiça como suspeito de 
praticar estupro de vulne-
rável contra um menino de 
13 anos. ele foi preso em 
flagrante na noite de terça-
feira (28) suspeito dos abu-

sos contra o adolescente 
no condomínio Jardim São 
Paulo, onde a vítima reside.

No levantamento reali-
zado pela polícia, Alef já te-
ria praticado outros crimes 
sexuais contra menores de 
idade. Segundo investiga-
dores que participaram da 
prisão o suspeito já havia 
sido processado por ter 
imagens de crianças no ce-
lular. 

em nota, o Sindicato 
dos Transportes escolares 
da Paraíba informou que o 
veículo utilizado por Alef 
dos Santos é clandestino. 

Ao mesmo tempo alerta 
os pais sobre os riscos de 
contratarem esse tipo de 
serviço.

O advogado criminalis-
ta Jailson Lopes, que faz a 
defesa do motorista divul-
gou uma nota negando que 
seu cliente tenha praticado 
do estupro de vulnerável. e 
adianta que as acusações 
foram feitas pelos pais dos 
menores, “sem quaisquer 
provas” e afirma que os 
menores sequer foram ou-
vidas “sendo tomados, tão 
somente, as declarações 
dos pais dos menores”.

Suspeito de abuso sexual 
tem preventiva decretada

A juíza Ritaura Rodri-
gues Santana, da 1ª Vara 
Cível de Campina Grande, 
condenou a Seguradora Lí-
der dos Consórcios do Se-
guro DPVAT S/A a pagar 
R$ 30 mil, a título de danos 
morais, em favor de Cândi-
do Macedo Norte, acusado, 
por meio de representação 
criminal enviada pela segu-
radora ao Ministério Públi-
co, de fazer parte de um es-
quema denominado “máfia 
do DPVAT”. 

No processo, Cândido 
alega que teve seu nome co-
locado junto a diversas pes-
soas em situação semelhan-
te, nas páginas policiais, 

causando grande ofensa a 
reputação e o bom nome 
de que gozava. em virtude 
disso, no dia seis de outubro 
de 2011, o Ministério Públi-
co ofereceu denúncia pela 
prática dos crimes previs-
tos nos artigos 288, caput, 
e 317, § 1º, ambos do Códi-
go Penal. Relata, ainda, que 
após longa batalha judicial, 
foi absolvido das acusações. 
No entanto, apesar da absol-
vição, a conduta irresponsá-
vel da seguradora maculou 
a reputação do autor de for-
ma indelével, sendo até hoje 
alvo de piadas e chacota.

Na sentença, a juíza Ri-
taura Rodrigues disse que 

a parte autora comprovou 
por meio de prova docu-
mental e testemunhal as le-
sões morais sofridas em sua 
honra e imagem em razão 
da conduta da empresa. 

Segundo a juíza, não foi 
juntado pela seguradora se-
quer um processo adminis-
trativo prévio dando conta 
de qual a suposta fraude 
teria sido praticada pelo au-
tor. embora o autor tenha 
solicitado uma indenização 
no valor de R$ 100 mil, a 
juíza entendeu de fixar em 
R$ 30 mil, tendo por base as 
condições da vítima, autora 
da ação, não dando causa ao 
enriquecimento ilícito.

Seguradora irá indenizar 
acusado de fraude no DPVAT

Um caminhão Volvo/
FH 460 6X2T com uma car-
ga de frutas diversas tom-
bou na madrugada dessa 
quinta-feira (29) no qui-
lômetro 110, da BR-230, 
próximo a entrada da rodo-
via estadual que dá acesso 
para Alagoa Grande. O mo-
torista, que não teve a iden-
tidade revelada, não sofreu 
nenhum ferimento grave.

De acordo com a Po-
lícia Rodoviária Federal, 
o acidente aconteceu após 
o veículo sair de um leito 

carroçável acessando a 
rodovia federal. equipes 
da PRF estiveram no local 
e, com o apoio do Corpo 
de Bombeiros foi realiza-
da uma lavagem da pista 
para evitar novos aciden-
tes, por ter ficado bastan-
te escorregadia. A rodovia 
ficou parcialmente inter-
ditada. 

No levantamento reali-
zado no local a PRF consta-
tou que a carga estava sen-
do transportada sem nota, 
sendo o caso comunicado à 

Secretaria da Fazenda es-
tadual para realizar proce-
dimento em relação sobre 
de onde a carga teria saído 
e seu destino. 

Moradores das pro-
ximidades do local onde 
ocorreu o acidente reco-
lheram restos de frutas que 
ficaram espalhadas no can-
teiro central da pista. De 
acordo com a PRF não hou-
ve saque, pois se tratava de 
carga perecível. A rodovia 
somente foi liberada por 
volta das 9h após.

Caminhão com carga de 
frutas tomba em rodovia

Moradores próximos ao local do acidente “saquearam” a carga de frutas, que era transportada sem nota fiscal
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Estudo, que está sendo feito com o objetivo de reflorestar áreas em dois assentamentos, deverá ser entregue no fim deste mês

Engenheiros da Secre-
taria de Agricultura (Seagri), 
da Prefeitura de Campina 
Grande estão fazendo um 
levantamento técnico para 
reflorestar, com vegetação 
nativa, o entorno de olhos 
d´água existentes nos assen-
tamentos Pequeno Richard 
e Quebra Quilos, localizados 
nos Distritos de Catolé de 
Boa Vista e São José da Mata, 
respectivamente. Os olhos 
d’água correm o risco de de-
saparecer por conta da ação 
humana no local. 

Esse trabalho, que co-
meçou em agosto de 2021, 

deve ser concluído até o final 
deste mês de outubro, mas a 
ação não para por aí e deve 
atingir toda a zona rural da 
cidade.

É pensamento da equipe 
procurar identificar novas 
fontes que tenham necessi-
dade de avaliação e expandir 
esse levantamento. O enge-
nheiro agrônomo da Seagri, 
Joselito Sousa Moraes, res-
ponsável pelo levantamento, 
explicou que a ação começou 
pela região por ser uma área 
carente de água e, historica-
mente, ter baixo índice plu-
viométrico, mas toda a área 
que corresponde à zona ru-
ral de Campina Grande será 
envolvida na iniciativa.

Ele relatou que os dois 
olhos d’água dessa primei-
ra etapa serviram a muitas 
famílias no passado. Hoje 
estão em processo de extin-
ção devido a ação humana e 
só agora a existência deles 
chegou ao conhecimento dos 
pesquisadores. Além disso, 
são situações distintas. 

No assentamento Pe-
queno Richard, o olho d’água 
fica dentro de um açude per-
tencente à área de uso co-
mum. “É uma área bastante 
degradada pela presença 
constante de bovinos e equi-
nos que pastejam no local e 
também invadida por alga-
robeiras que se sobrepõem à 
vegetação nativa”, disse.

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Campina Grande realiza ação 
para recuperar olhos d’água

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Sertão

Hotel Tambaú

Areia 

PiTimbu

O governador João Azevêdo 
anunciou nas redes sociais uma 
obra no Litoral Sul da Paraíba 
que vai fomentar o turismo e be-
neficiar mais de 85 mil pessoas 
que vivem na região de Pitimbu. 
Trata-se da pavimentação na 
Rodovia PB-036, com 12 km de 
extensão e mais de R$ 13 mi-
lhões investidos com recursos 
próprios do Estado. Segundo a 
assessoria do DER-PB, a empresa 
tem um prazo de 15 dias para se 
mobilizar e a ordem de serviço 
foi dada no dia 20 de setembro. 
Além de Pitimbu, as cidades de Alhandra, Conde e Caaporã também serão diretamente bene-
ficiados. São mais de 96 mil habitantes ao todo nestas áreas que poderão utilizar a estrada. 

Alagoa Grande

Hoje, às 9h30, o advogado paraibano Rui Galdino, receberá as chaves do Hotel Tambaú, 
tomará posse e em seguida concederá uma entrevista coletiva à imprensa. O evento será 
realizado na sede do próprio Hotel Tambaú, que se encontra fechado há quase dois anos. É 
que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, julgou, por unanimidade (5×0), que o Rui Galdino 
é o verdadeiro e legítimo arrematante e dono do Hotel Tambaú na Paraíba. O juiz da 4ª Vara 
Empresarial do Rio, Dr. Paulo Estefan, assinou a Carta de Arrematação e determinou que ele 
tomasse posse do Hotel Tambaú.

Hoje eu trago uma boa novidade que promete aquecer o turismo em 10 municípios localizados na 
região do Sertão. Isso mesmo pessoal, eu estou falando da Rota do Ciclismo Vale dos Sertões, que está 
sendo implantada, evento que será aliado a gastronomia e ao turismo de vivência e experiência. Essa 
será a primeira rota de ciclismo permanente no Nordeste, novo produto turístico que já está em fase 
de implantação, com várias visitas técnicas da gestora de turismo do Sebrae Paraíba, Regina Amorim.

Acontece em dois finais de semana desse mês 
de outubro a 3ª edição do Festival das Flores, na 
cidade de Areia, localizada no brejo paraibano. A 
iniciativa é promovida pela Associação de Turis-
mo Rural e Cultural de Areia (Atura) e conta com 
a participação de 18 empreendimentos sócios da 
Atura. Entre eles estão hotéis, pousadas, engenhos, 
adegas, restaurantes e padarias. A cidade e seus 
equipamentos turísticos se movimentam para 
receber os visitantes, com exposição de flores, 
atrações artísticas e cardápios especiais. Todos os 
produtos e serviços pensados no tema Flores. A 
música e outras expressões artísticas também fa-
zem parte da programação. Cada empreendimento, 
obedecendo todos os protocolos de biossegurança, 
vai apresentar durante dois fins de semana o que 
Areia tem de primavera em suas belezas naturais 
e no seu patrimônio artístico-cultural.

No próximo dia 17, o Quilombo Caiana dos Crioulos, localizado em Alagoa Grande, fará 
a inauguração do Espaço Cultural do Coco e Ciranda Mestre João Maria, instalado ao lado do 
Restaurante Rita de Chicó. Esse Espaço foi construído com ajuda de amigos, para fortalecer a 
cultura quilombola e a ancestralidade do quilombo. Será um dia bem cultural com exposição 
de fotografias, contação de história da ancestralidade, apresentação do coco de roda e muita 
ciranda. O novo espaço no quilombo será destinado para desenvolver atividades culturais, 
com intuito de ajudar aos jovens da comunidade quilombola.

Foto: Teresa Duarte

Conscientização da população
Já no Quebra Quilos, o olho d’água 

fica numa propriedade particular, porém 
serve aos moradores da comunidade 
do entorno. Será feito um trabalho de 
conscientização da população da região, 
envolvendo as pessoas no processo de 
recuperação.

Conforme o engenheiro Joselito de 
Sousa Moraes, é uma área menos degra-
dada, no entanto, por conta do pastejo 
de animais, põe em risco a vegetação 
nativa e, consequentemente, a nascen-
te. “O trabalho de recuperação de uma 
área degradada envolve conscientização, 
paciência e perseverança. Não é um tra-
balho que traz resultados imediatos. Isso 

pode levar anos e mais anos, mas deve 
ser feito para que possamos beneficiar as 
gerações futuras”, declarou. 

Toda a área do entorno dos dois olhos 
d’água é habitada por agricultores fami-
liares, que utilizam água dessas fontes 
e que serão envolvidos no processo de 
recuperação. Essas pessoas não utilizam 
as terras para cultivo, mas como pasta-
gem. “E o primeiro passo a ser dado num 
processo de recuperação de uma mata 
ciliar, de uma nascente ou de um rio é o 
isolamento do espaço”, ressaltou Joselito 
Sousa. “Além da estiagem prolongada, a 
ação humana é a maior responsável pela 
degradação ambiental”, resumiu.

Foto:  Joselito Sousa Moraes/Divulgação

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

Foto:  Spachson Melo de Souza/Divulgação

Olhos d´água Quebra-Quilos, no Distrito de São José da Mata, e o Pequeno Richard, no Distrito de Catolé de Boa Vista, ambos na Zona Rural de Campina Grande, correm o risco de desaparecer devido à degradação ambiental causada pelo homem
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Ode a Galvão
Na capital, edição deste final de semana do projeto 
‘Rota das Letras’ presta uma homenagem ao escritor 
e jornalista Walter Galvão. Página 12 Fo
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“Escritórios de ideias”. É 
assim que o diretor executi-
vo da Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope), Marcus 
Alves, denomina os pontos 
que deverão ser instalados, a 
partir da próxima semana, em 
várias locais da cidade, com o 
objetivo de prestar assessoria 
a quem quiser se inscrever 
nos quatro editais da Lei Aldir 
Blanc (LAB) lançados recen-
temente, num investimento 
total de R$ 1,8 milhão, e cujas 
inscrições prosseguem até 
12 de novembro. Além disso, 
em outra frente, ele informou 
que, através da Secretaria da 
Habitação, equipes vão a con-
domínios residenciais com o 
mesmo objetivo. 

 O gestor da Funjope in-
formou que os escritórios para 
a prestação da assessoria vão 
ser instalados no Hotel Glo-
bo, localizado no bairro do 
Varadouro, Casarão 34 e Casa 
da Pólvora, ambos na região 
central, e no Centro Cultural 
em Mangabeira. “No caso de 
condomínios, sabemos que 
nesses locais residem artistas, 
moradores que lidam com a 
cultura e representantes de 
associações que queremos 
atingir. Na próxima semana, 
representantes da Central Úni-
ca das Favelas também deve-
rão levar informações para 
quem mora em áreas perifé-
ricas das comunidades sobre 
como se inscrever nos editais. 
Na última terça-feira (28), nos 
reunimos com representantes 
de 25 territórios de periferias 
das comunidades ligadas à 
Cufa para tratar dessa inicia-
tiva e que está nos ajudando 
a intensificar essa ação”, disse 
Marcus Alves.

“Acreditamos que arte e 
cultura são partes da inclu-
são social e temos a obrigação 
histórica e a responsabilidade 
para fazer isso. Nós queremos 
realizar um trabalho que pos-
sa incluir novos artistas nos 
projetos da Funjope, e não os 
mesmos artistas. Um exemplo 
disso é o edital Prêmio João 

Balula, que é voltado para a 
etnia negra e pessoas de ma-
triz afro-religiosa”, afirmou o 
diretor executivo da Fundação, 
acrescentando que a gestão 
do prefeito Cícero Lucena é 
possibilitar que os recursos 
da Lei Aldir Blanc cheguem 
às mãos dos artistas que mais 
necessitam.

Os quatro editais lança-
dos pela Prefeitura de João 
Pessoa, através da Funjope, 
resultam de várias reuniões 
realizadas, a partir de julho 

passado, com a comunidade 
de artistas, totalizando 10 en-
contros. “As conversas foram 
mantidas com representantes 
de todas as linguagens artísti-
cas, com o registro total de 600 
participantes. Os editais nas-
ceram de uma construção co-
letiva, consensual, através do 
diálogo, daí ter sido importan-
te ouvir todos os segmentos da 
classe artística para discutir 
a melhor forma de utilização 
dos recursos remanescentes 
da Lei Adir Blanc executada 

no ano passado”, comentou 
Marcus Alves, acrescentando 
que também ocorreram qua-
tro reuniões com o Conselho 
Municipal de Cultura. 

Um dos editais é o con-
curso Prêmio Culturas Popu-
lares Mestre Manoel Baixinho, 
em homenagem ao brincante 
e criador da Ciranda do Sol 
como guardião das tradições 
culturais em João Pessoa e 
na Paraíba, morto em mar-
ço de 2020, vai contemplar 
iniciativas realizadas, ou em 

andamento, de mestres e mes-
tras, aprendizes, contrames-
tres, agentes culturais, arte 
educadores, artesãos, artesãs, 
fazedores e iniciativas que 
representem a cultura popu-
lar em João Pessoa, tendo em 
vista o auxílio emergencial 
da cultura durante o estado 
de calamidade pública. Serão 
selecionadas até 44 iniciativas 
culturais para premiação no 
valor unitário de R$ 5 mil.

O edital Mãe Edith de 
Yansã, cujo valor é de R$ 880 

mil, prevê a concessão de in-
centivos para propostas que 
se enquadrem nos eixos de 
produção de conteúdo, envol-
vendo atividades artísticas e 
culturais, além da formação 
e qualificação profissional. 
Os trabalhos podem ser in-
dividuais ou coletivos e cada 
proponente poderá inscrever 
apenas um trabalho.

Já o edital Prêmio João 
Balula, que homenageia o 
ativista pelos direitos civis 
da população negra e pela 
cultura na capital, premiará 
iniciativas realizadas, ou 
em andamento, de artis-
tas, mestres negros, grupos, 
coletivos, comunidades de 
matriz africana, de terreiros 
geridos por pessoas negras 
visando o auxílio emergen-
cial, em razão da pandemia 
da covid-19. Para isso, será 
disponibilizado o valor de 
R$ 475 mil para até 95 ini-
ciativas culturais selecio-
nadas. O valor unitário da 
premiação é de R$ 5 mil.

Por fim, o quarto edi-
tal  de chamada pública 
00003/2021, sem personali-
dade para homenagear, pre-
vê a concessão de subsídio 
mensal para a manutenção de 
espaços artísticos e culturais, 
microempresas e pequenas 
empresas culturais, coopera-
tivas, instituições e organiza-
ções culturais comunitárias 
que tiveram as suas ativida-
des interrompidas por força 
das medidas de isolamento 
social. Nesse sentido, serão 
disponibilizados R$ 300 mil, 
sendo 30% destinados a es-
paços culturais administra-
dos por pessoas negras.

Funjope apresenta editais da 
Lei Aldir Blanc em João Pessoa
Na próxima semana, serão instalados postos em vários locais da cidade para assessorar profissionais para inscrições 
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Três dos quatro editais fazem homenagem a personalidades paraibanas (da esq. para dir.): Mãe Edith de Yansã, Mestre Manoel Baixinho e João Balula

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Governo do Estado também inscreve projetos do setor cultural
Os cinco editais da segunda 

fase da Lei Aldir Blanc do Gover-
no do Estado continuam abertos 
neste mês de outubro.

As inscrições para o Edital 
Corrinha Mendes prosseguem até 
o próximo dia 11, enquanto os 
demais, que são Parrá, Mãe Maria 
do Peixe, Wills Leal e Hermano 
José, vão até o dia 26.

Com o objetivo de prestar 
orientação, cinco oficinas foram 
realizadas ao vivo, uma para cada 
edital, e transmitidas virtualmen-
te, cujas gravações continuam 
à disposição no canal oficial no 
YouTube da Secretaria de Estado 
da Cultura da Paraíba (youtube.
com/user/secultgovpb) para ser-
virem de auxílio a quem ainda for 
se inscrever.

“Essas oficinas de treinamen-
to foram realizadas para quem 
não sabe preencher o formulário 
e ainda podem ser assistidas por 
quem quiser fazer a inscrição. Eu 
acredito que a coordenação geral 
da Lei Aldir Blanc, formada por Lú-

cio Rodrigues e Bia Cagliani, está 
atenta às atividades e estamos 
cumprindo todos os prazos. Espero 
que, dessa vez, tenha uma larga 
demanda de inscrições”, disse o 
secretário de Estado da Cultura, 
Damião Ramos Cavalcanti. 

 Abertos desde o último dia 
11, os editais homenageiam o 
artista plástico Hermano José; a 
carnavalesca Socorro Mendes; a 
mestra da cultura popular Mãe 
Maria do Peixe; o músico Parrá 
e, na área do audiovisual, o es-
critor e cineasta Wills Leal. Mais 
informações e detalhes de cada 
edital estão disponibilizados no 
portal oficial da Lei Aldir Blanc na 
Paraíba (sites.google.com/view/
leialdirblancpb).

O secretário Damião Ramos 
ainda informou o novo cronogra-
ma do Cadastro Cultural para a 
renda emergencial, cujo prazo 
para inscrição e atualização ca-
dastral prossegue até o próximo 
dia 18. A divulgação do resultado 
preliminar será no dia 25 deste 

mês e o período para a interpo-
sição de recurso, envio de docu-
mentos e confirmação de dados 
de 26 a 30 de outubro.

A divulgação do resultado 
final será em 8 de novembro e o 
início do pagamento aos benefi-
ciários – no valor de R$ 3 mil, divi-
dido em cinco parcelas de R$ 600, 
retroativa ao último mês de agosto 
e que vai até dezembro – no dia 
11 de novembro. Para inscrição no 
Cadastro Cultural, basta acessar: 
cadastrocultural.pb.gov.br.
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Secretário de Estado da Cultura, Damião Ramos Cavalcanti espera um grande número de inscrições

Através do QR Code acima, 
acesse ao portal da Lei 

Aldir Blanc na PB

Através do QR Code acima, 
acesse o site da Fundação 
Cultural de João Pessoa

Diretor executivo da Funjope, Marcus 
Alves, quer atingir também as áreas 
periféricas de João Pessoa
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A mulher é o 
negro do mundo

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

Minha avó materna teve 18 filhos. Isso não era inco-
mum entre as mulheres da sua geração. Quando a pílula foi 
inventada, ela já tinha tido todos os filhos que “Deus” quis 
lhe dar. Desses tantos, “apenas dez” vingaram. Depois do 
primeiro, ela nunca mais menstruou. Claro, era uma gra-
videz seguida de outra e os rebentos só deixaram de vir 
quando a vida fértil daquela senhora chegou ao fim.

Dos filhos que viveram, oito foram homens e mulhe-
res, duas. Eu gostava quando a gente ia passar uns dias 
com ela. A casa comprida. Primeiro a sala de visitas, um 
corredor que abria portas para os quartos, a sala de jan-
tar, a cozinha seguida de um terraço onde ficava o fogão a 
lenha e o quintal, com uma jabuticabeira, uns pés de ma-
mão de onde eu tirava canudos, para fazer bolhas num 
copo com água e sabão e uma quantidade enorme de rou-
pas, lençóis e toalhas penduradas nos varais.

Quando eu acordava, o cheiro de café, junto com 
pão, cuscuz, ovos fritos, queijo assado já tomava conta e 
essas delícias preenchiam a enorme mesa de refeições. 
Ali, só os homens comendo. Minha vó, as duas filhas e 
alguma ajudante serviam um após outro, depois reti-
ravam os pratos que iam para a pia e já recolocavam 
aqueles que seriam utilizados no almoço. Trabalho que 
se repetiria na hora do jantar.

Às 18h, uma pequena pausa. O rádio tocava a Ave 
Maria. Uma rosa era colocada na pequena prateleira, 
que ficava logo abaixo do Coração de Jesus e do Coração 
de Maria. Ali também era acesa uma vela. Era o único 
momento em que minha avó ficava autoritária. Para 
pedir silêncio. Aquele cheiro de vela e flor... eu fecho os 
olhos e sinto, mas não com saudade.

Pouco depois meu avô chegava. Ele bebia e eu tinha 
medo. Era um homem violento, como muitos dessa gera-
ção. De vez em quando, eu assistia quando ele pedia ao 
meu tio mais novo para fazer a sua barba.

– Se me cortar já sabe, né, seu cabra? Meu tio suava e 
tremia, mas nunca o cortou.

Depois do jantar, enquanto as mulheres encerravam 
os afazeres da cozinha e iam preparar os quartos para a 
hora do descanso, os homens se reuniam na sala, ouvindo 
rádio e conversando sobre coisas que não me interessa-
vam, pois não lembro delas. Alguma visita podia chegar 
nessa hora para um café e mais conversas.

Antes de dormir minha vó se recolhia no quarto. 
Lembro do seu perfume de lavanda e de um óleo que usa-
va nos cabelos. Ali, uma mesinha com um oratório cheio 
de santos de todos os materiais e tamanhos escutavam as 
preces daquela mulher que não reclamava.

Das suas camas, os filhos pediam a bênção, cada um 
de uma vez.

– “bença”, pai!
– “bença”, mãe!
– Deus te abençoe, Deus te abençoe... 10 vezes.
– “bença”, ‘vô, “bença”, ‘vó.
– Deus te abençoe, “Nersim”. Vamos rezar um Santo 

Anjo. E dizia as palavras dessa oração tão graciosa, en-
quanto eu as repetia.

No dia seguinte, a mesma luta. O cheiro do café, o som 
da vassoura lambendo o chão, as roupas nos varais. Não 
havia ferro elétrico, máquina de lavar roupa, liquidifica-
dor, aspirador de pó. Nada disso. Apenas três mulheres 
que acordavam para trabalhar, trabalhar, trabalhar e um 
homem que berrava “aqui quem trabalha sou eu. Eu quem 
boto comida nessa mesa”. Escutei isso tantas vezes. Como 
tantas vezes vi o meu avô na repartição, atrás de um birô 
cheio de papéis, carimbos e canetas, sem entender direito 
o que ele fazia, mas que sempre o deixava exausto.

Perto dos 50 anos, minha avó ficou louca. Eu gosto 
de pensar que ela deu “o pulo do gato”. Viveu mais cin-
quenta anos, agora sendo cuidada. Passou a dizer pala-
vrão, assumia que tinha tesão em Cid Moreira quando 
o via no Jornal Nacional. Ficou engraçada. Foi diagnos-
ticada, na época, com Síndrome Maníaco Depressiva, 
que hoje chama-se Transtorno Bipolar. Deu um trabalho 
danado, foi internada algumas vezes, até que se aquie-
tou. Ficou pequenina, murchinha. Muitas vezes, a vi na 
cadeira onde passava a maior parte do tempo, com os 
olhos sempre furiosos.

– “bença”, ‘vó, sou eu, “Nersim”.
– Arre, satanás! Vai pra lá, tu lá é “Nersim”!
Viveu cem anos e seus últimos dias, exatos cem, fo-

ram num hospital, acompanhada pelas duas filhas.
“A mulher é o negro do mundo... nós a fazemos parir 

e criar nossos filhos e depois a deixamos feito uma velha 
e gorda mãe galinha. Nós dizemos a ela que o único lugar 
onde ela deveria estar é em casa, e depois reclamamos 
que ela é provinciana demais para ser nossa amiga... A 
mulher é o escravo dos escravos. Pense a respeito.” John 
Lennon & Yoko Ono 

Trilha Sonora
‘Woman Is The Nigger Of The World’ - John Lennon/

Yoko Ono - com Cássia Eller - A letra é forte e atual. Vale a 
pena prestar atenção;

‘Ave Maria’, de Schubert com Jessye Norman;
‘Respect’ - Otis Redding - Com Aretha Franklin.

Colunista colaborador

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

‘Retrato a giz’
Muito barulho por nada, título da peça 

de Shakespeare, me faz evocar o desempe-
nho de alguns poetas cuja dicção estriden-
te, ruidosa, lembra o som de charangas sau-
dadas por fogos de artifício que possuem o 
falso brilho e a vida breve dos fogos-fátuos. 
O alarido, no caso, procura camuflar a re-
tórica vazia, ornada de miçangas, paetês, 
lantejoulas, onde prevalece o acessório em 
detrimento do principal.

A poesia de Maria de Fátima de Barros 
Neves se impõe porque é diferente da que grita 
para se fazer ouvir, escutar, embora essa última 
quanto mais se esgoele mais faça por mere-
cer ouvidos moucos. Claro que há poetas que 
gritam a plenos pulmões e têm o que dizer, a 
exemplo de Maiakovski e Castro Alves. 

Escrevendo anos atrás sobre O Discurso 
das águas, da mesma autora desse Retrato a 
giz, observei: “(...) a dicção de Fátima não é 
nenhum milagre de Fátima, dádiva dos deu-
ses ou dos céus, mas fruto de quem busca, de 
quem procura, de quem, pertinaz, só concebe 
o lirismo quando fundado na linguagem”. 

Com efeito, Fátima não permite que 
o vespeiro dos sentimentos desembeste à 
frente da linguagem de modo a que esta seja 
submetida ao jugo de manifestações inge-
nuamente confessionais, pois, fosse assim, 
o seu discurso permaneceria restrito aos 
estreitos limites de um narcisismo ególatra 
e adolescente. 

Quando Massaud Moisés preconiza que 
o gênero lírico estaria subordinado à fase da 
adolescência, da imaturidade emocional, en-
quanto o épico assinalaria o momento em 
que o poeta alcança a maturidade interior, 
ele simplesmente esquece que existem líri-
cos maiores, tão maiores que não seria ina-
propriado afirmar que os seus poemas soam 
como verdadeiros épicos da alma. Em Fátima, 
conforme escrevi no prefácio do seu livro Dis-
curso das águas, prevalece “o lirismo coletivo, 
o eu plural, fio de um rio que se origina na in-
dividualidade de uma nascente que termina 
transbordando na foz dos seus leitores”. 

Nem sempre, porém, o lirismo de Fáti-
ma se cumpre de conformidade com o que 

preceitua, por exemplo, Victor Manuel de 
Aguiar e Silva: “A poesia descritiva só é liri-
camente válida, quando transcende um puro 
inventário de seres e coisas, quando utiliza 
a descrição como um suporte do universo 
simbólico do poema”. Em outras palavras, 
o poeta lírico se vale da realidade exterior 
como mero pretexto para, a partir dela, 
como uma espécie de rampa de voo, incur-
sionar nos desvãos do seu mundo interior 
para dele extrair e expressar os seus mais 
profundos sentimentos. 

Tal parece não ocorrer com Paisagem 
em Salamanca, poema em que o eu lírico ape-
nas contempla o cenário sem nele interferir, 
deixando-o quase incólume, intacto, como se 
a paisagem bastasse a si mesma e ainda fosse 
capaz de prover o poeta dos versos a seguir: 
“vale acima, / bocejam nuvens cinza. // o 
gado manso // sossega sonolento. // ao pé 
do monte, / anda lento um riacho. // ovelhas 
franzinas / cochilam tosquiadas. // flores 
miúdas / repousam nas campinas”. 

Esse poema, porém, está longe de ape-
nas “suscitar a visão plástica de uma paisa-
gem”, já que essa somente é descrita para es-
tabelecer uma relação panteística, concorde 
e simétrica entre estados d’alma e natureza. 
Quero dizer, a imobilidade da paisagem, a 
forma telegráfica como a ela se refere o eu
-lírico, corresponde ao seu mundo interior, 
regido pela paz e pela placidez de uma at-
mosfera bucólica.

Creio que podem passar despercebidos 
ao leitor ou mesmo ao crítico menos atento 
alguns detalhes, algumas filigranas ou nuan-
ces que perpassam os poemas mais recentes 
com relação aos poemas anteriores de Maria 
de Fátima de Barros Neves. Ou seja, embora 
os núcleos temáticos de sua lírica sejam qua-
se sempre os mesmos, com uma ênfase toda 
especial nos temas marinhos, há sempre algo 
de novo na maneira de o eu lírico expressar 
os seus sentimentos. Desta feita, inclusive, 
a par dos poemas líricos, ela acrescenta um 
poema narrativo – Tocaia – de extração po-
lítica: “Raso da Catarina / no Sertão, / trilha 
de Cuamatá, / o peregrino, / brejo PanPanka-

raré / na região. / Presa de urubutinga / ma-
tutino, / índio na resistência/ de invasão. / 
golpe de aventureiro/ em desatino, / força 
de fazendeiro / e capitão, / tiro do pistoleiro 
Jesuíno. / má sorte de acauã / num alçapão. 
/ salta, no vau das pedras / rio divino. / cor-
po numa emboscada / em sedução. / tomba 
mais um cacique / sol a pino, / tribo e mata 
ao açoite / da traição”. 

Já um outro poema, A Máquina de pão, 
encerra o sentimento nostálgico de um eu-lí-
rico frustrado por não mais meter a mão na 
massa para nela imprimir as suas impressões 
digitais. A multiplicação dos pães, então, ope-
ra-se como um milagre da tecnologia, de for-
ma mecânica, ao mesmo tempo em que o ho-
mem experimenta amargamente uma espécie 
de declínio da aura das coisas simples, prosai-
cas, originais e únicas que o rodeavam cotidia-
namente e que sempre estavam à altura das 
mãos. Enfim, falta calor humano a esses pães 
que sequer crepitam: “vestida de branco plás-
tico/ padeira da lógica invenção, / a máquina, 
em seu ventre de aço, / fabrica – amassa e assa 
– o pão. / broa, fogaça, baguete, ciabata, / pari-
das da exata invenção, / um só ingrediente lhe 
faz falta: / o afago hábil das mãos”.

O jovem autor, por mais que deseje ser 
original, por mais que deseje imprimir aos 
seus escritos o sinete de sua individualidade 
criadora, sempre se inicia imitando ou mes-
mo macaqueando algum poeta, dramaturgo 
ou ficcionista com o qual mantém “afinidades 
eletivas”. Posteriormente, a depender de seu 
talento e pertinácia, finalmente encontra a voz 
com que se diferençar das muitas com as quais 
dialogava. Por último, alguns passam a imitar 
a eles mesmos, na medida em que incorporam 
aos seus textos recursos estilísticos que, de tão 
sedimentados, findam por se converter em ca-
coetes ou em tiques já plenamente exauridos 
por força do uso, da repetição. 

Maria de Fátima de Barros Neves já de-
limitou o seu próprio espaço com relação às 
vozes com as quais dialogou, além de evitar o 
discurso tautológico, redundante, espécie de 
paráfrase intramuros, para cumprir um per-
curso francamente ascensional.

Fundação 
Ernani SatyroFunes Cultural

Os ‘Sonetos do Exílio’ II
José Mota Victor

O meu bisavô, o monarquista Miguel 
Fernandes Motta, antecipou sua viagem da 
fazenda gameleira para cidade pernambu-
cana de Caruaru, quando tomou conheci-
mento que tinha chegado do Rio de Janeiro 
uma missiva do seu filho Augusto Fernan-
des da Motta. Estava faltando apenas três 
dias para passagem de ano, quando ele 
mandou selar o cavalo da viagem.

À véspera de Ano-Novo, antes do 
jantar, reuniu os filhos em torno da gran-
de mesa de jacarandá para ler a preciosa 
correspondência. A carta era a presença 
espiritual do único filho que estava au-
sente a tradicional festa de final de ano 
que acontecia ininterruptamente há mais 
de três décadas na residência da família 
em Caruaru. Sobre a correspondência 
descansava um pequeno punhal que 
tinha no cabo de prata, em alto relevo, o 
brasão do Império do Brasil. Essa “white 
arm”, como o patriarca gostava de cha-
mar, era guardada numa das gavetas da 
escrivaninha xerife e servia para separar 
as bordas das páginas coladas dos livros 
e abrir as missivas recebidas pela família. 
De porte grave, com o seu conspícuo bi-
gode chevron e cavanhaque à la “os três 
mosqueteiros”, pediu que todos ficassem 
de pé para o início das orações. Ordenou 
a Maria Francisca da Mota, sua esposa, 
o início do tradicional ritual de final de 
ano. Depois sentou-se na sua cadeira de 
madeira com assento e encosto em couro 
e abriu a correspondência com a ponta do 
punhal de prata. Leu a dedicatória da foto 
enviada pelo último gênito e entregou à 
esposa que foi passando silenciosamente 
para todos os filhos que estavam sentado 
em torno da mesa. Depois pigarreou e 
não escondeu a emoção quando abriu o 
opúsculo dos Sonetos do Exílio, recolhidos 
por um brasileiro e publicado na cidade 
de Paris, no ano de 1898.

Era o maior presente que poderia 
ter recebido naquele final de ano, sempre 
foi um ardoroso defensor da Monarquia 
brasileira. O seu pai, Ricardo Fernandes da 
Mota, certa vez o levou para ver o Brasão 
da família na sala dos Brasões do Paço Real 

de Sintra, atualmente denominado Palácio 
Nacional de Sintra. Foi o rei D. Manuel I que 
reuniu na sala os 72 brasões das famílias 
principais da alta nobreza de Portugal, 
famílias essas consideradas ilustres em 
honra, história e bens. Depois que o pai 
apontou com o dedo indicador o desenho 
do brasão da família pintado no teto da 
famosa sala do Palácio, Miguel Fernandes 
Mota fez o juramento de defender a Monar-
quia portuguesa até o dia de sua morte.

Naquela solene noite de final de ano 
na cidade de Caruaru, o patriarca da famí-
lia contou para os parentes o que sabia da 
partida da família imperial para o exílio:

Era uma noite chuvosa do dia 17 de 
novembro de 1889. Na madrugada a car-
ruagem negra seguiu em direção à baía de 
Guanabara, no coche apenas o Imperador, 
a Princesa Isabel e o Conde D’Eu, os demais 
seguiram a pé. A triste cena do vagaroso 
cortejo, iluminada pelos lampiões de gás, 
parecia uma procissão que se arrastava 
em direção ao cemitério, as senhoras de 
preto que seguiam abrindo caminho para 
carruagem lembravam velhas carpidei-
ras com véus na cabeça, era o pungente 

retrato do enterro do Império do Brasil. 
A família imperial esperou a noite toda a 
chegada dos principies que estavam em Pe-
trópolis, quando finalmente chegaram as 
dez horas da manhã navegaram até a Ilha 
Grande e embarcaram no Vapor Alagoas 
com destino a Europa. O Imperador jamais 
retornaria ao Brasil.

Depois, Miguel Fernandes Mota abriu 
o opúsculo enviado pelo filho e leu uma 
página para os presentes à reunião:

Jamais ao Imperador se ouviu uma 
queixa dos muitos que o trahiram ou aban-
donaram: antes repetidas vezes procurava 
excusal-os, diminuindo-lhes o crime ou a 
cobardia e abrigando-os sob o manto da 
paternal magnaminidade. D’isto dão nume-
rosos testemunhos os que do Snr. D. Pedro II 
se acercaram na Europa. Só não se doêra, 
porém, se não fosse homem; e este soneto 
é um desafogo íntimo. Entretanto não dis-
farçaremos ser o único sobre cuja authenti-
cidade paira leve sombra de dúvida. Na co-
pia, que tivemos presente, lia-se este dizer, à 
guisa de dedicatória: A M.D.F. – o que bem 
se poderia traduzir: A Manoel Deodoro da 
Fonseca. Ainda mais do que a d’este, porém, 
dêvera ter pungido ao Imperador a ingrati-
dão de outros protegidos.

Em seguida, com o sotaque dos tem-
pos da adolescência em Lisboa, declamou 
o soneto Ingratos, o mais importante e 
famoso dos Sonetos do Exílio:

Não maldigo o rigor da iniqua sorte,
Por mais atroz que fosse e sem piedade,
Arrancando-me o throno e a majestade,
Quando a dous passos só estou da morte.

Do jogo das paixões minha alma forte
Conhece bem e estulta variedade,
Que hoje nos dá continua f’licidade
E amanhan nem-um bem que nos 

conforte.

Mas a dôr que excrucia e que maltrata,
A dôr cruel que o animo deplora,
Que fere o coração e prompto mata,

E’ ver a mão cuspir à extrema hora
A mesma bocca aduladora e ingrata
Que tantos beijos nella poz outr’ora.

Foto: Funes/Divulgação

Daguerreótipo do monarquista Miguel Fernandes Motta
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Memória

O conservador-chefe da Cinemate-
ca do Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, professor Hernani Heffner, mi-
nistra hoje, a partir das 15h, uma oficina 
técnica sobre preservação audiovisual 
no Museu de Arte Popular da Paraíba 
(MAPP), também conhecido como Museu 
dos Três Pandeiros, em Campina Grande. 
A atividade, que é uma promoção conjun-
ta de várias instituições, será realizada 
na modalidade híbrida, com presença de 
uma quantidade reduzida de público, mas 
obedecendo às normas de biossegurança 
sanitária, por causa da pandemia, e trans-
missão virtual, através da TV da Universi-
dade Estadual da Paraíba (UEPB). 

“Essa oficina é muito importante 
porque é uma oportunidade para rece-
bermos orientações sobre a importância 
de se preservar o acervo, e a memória nas 
áreas da arte e cultura”, disse o diretor da 
TV UEPB, Hipólito Lucena, um dos colabo-
radores do evento e, também, coordena-
dor do Festival Audiovisual de Campina 
Grande – Comunicurtas UEPB, cuja 16ª 
edição será realizada em dezembro. 

Além de Hipólito, participarão da 
oficina representantes de instituições de 
Campina Grande, a exemplo do diretor do 
MAPP, professor José Pereira, bem como 
do Museu Histórico e Geográfico, Museu 
de Arte Assis Chateaubriand – Furne, e 
Museu de Arte Contemporânea, que está 
sendo preparado pela Unifacisa em pré-
dio da UEPB para ser reaberto. E, ainda, 
Rebeca Sousa, restauradora do acervo 

do cineasta, fotógrafo e escritor Macha-
do Bittencourt, que está sob a guarda da 
UEPB, e o professor João de Lima, coorde-
nador do Núcleo de Documentação Cine-
matográfica da UFPB, em João Pessoa.

Hipólito Lucena disse que uma das 
atividades do professor Hernani Heffner, 
em Campina Grande, deverá ser a visita 
ao acervo de Machado Bittencourt, que 
inclui, entre outros itens, filmes, revistas, 
livros e fotografias. Ele informou que o 
objetivo é buscar parceria com o Museu 
de Arte Moderna (RJ) para tentar restau-
rar, conservar e digitalizar o material.

A oficina técnica, bem como a pres-
tação de consultoria para melhorias na 
conservação dos acervos audiovisuais dos 
museus, pelo professor Hernani Heffner 
na Paraíba, que ontem realizou essas ati-
vidades em João Pessoa, é uma promoção 

conjunta da Fundação Casa de José Améri-
co (FCJA), Secretaria de Estado da Cultura, 
Fundação Espaço Cultural (Funesc), Se-
cretaria de Estado da Educação e da Ciên-
cia e Tecnologia e do Nudoc da UFPB, com 
apoio da AdufPB, Academia Paraibana de 
Cinema e Festival Quipauá.

Oficina, em CG, abordará 
a preservação audiovisual

Foto: FCJA/Divulgação

Aula será ministrada pelo conservador-chefe da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do RJ, Hernani Heffner

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

EstrEias

007 - sEm tEmpo para morrEr 
(007 - No Time to Die No Time to Die. EUA. Dir: Cary 
Fukunaga. Thriller, Ação e Aventura. 14 anos). Depois de 
sair do serviço ativo da MI6, James Bond (Daniel Craig) 
vive tranquilamente na Jamaica, mas como nem tudo dura 
pouco, a vida do espião 007 é agitada mais uma vez. Felix 
Leiter (Jeffrey Wright) é um velho amigo da CIA que pro-
cura o inglês para um pequeno favor de ajudá-lo em uma 
missão secreta. O que era pra ser apenas uma missão de 
resgate de um grupo de cientistas acaba sendo mais trai-
çoeira do que o esperado, levando o agente inglês 007 ao 
misterioso vilão, Safin (Rami Malek), que utiliza de novas 
armas de tecnologia avançada e extremamente perigosa. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D, dub.): 13h30 - 
17h - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h - 
17h30 - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 16h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 14h - 17h30 - 21h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 13h30 - 17h - 20h30 
(exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2: 18h (dub.) - 21h 
(leg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 17h - 19h; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h - 20h; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 5 (dub.): 17h30 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 15h - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 17h30 
- 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 3: 18h (dub.) - 21h 
(leg.); CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 16h - 19h.

ainbo: a mEnina da amazônia 
(Ainbo: Spirit of the Amazon. EUA, Peru e Holanda. Dir: Ri-
chard Claus. Animação e Aventura. Livre). Uma jovem ga-
rota que nasceu e cresceu na selva da Amazônia na aldeia 
de Candamo. Um dia ela descobre que sua terra natal está 
sendo ameaçada e percebe que há outros humanos além de 
seu povo no mundo. Usando a ajuda de seus guias espiri-
tuais, o tatu magricelo “Dillo” e a anta corpulenta “Vaca”, 
ela embarca em uma jornada para buscar a ajuda do mais 
poderoso Espírito Materno da Amazônia, a tartaruga “Mo-
telo Mama”. Enquanto ela luta para salvar seu paraíso con-
tra a ganância e exploração ilegal, ela também briga para 
reverter a destruição e o mal iminente do “Yacaruna”, o 
demônio mais sombrio que vive na Amazônia. Guiada pelo 
espírito de sua mãe, Ainbo está determinada a salvar sua 
terra e seu povo antes que seja tarde demais. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4 (dub.): 14h30 (exceto sáb. e dom.) - 16h30 - 
18h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 14h15 (exceto 
sáb. e dom.) - 16h30 - 18h40.

VEnom: tEmpo dE CarnifiCina 
(Venom: Let There Be Carnage. EUA. Dir:  Andy Serkis. 
Aventura, Terror e Fantasia. 14 anos). Depois de um ano 
dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock (Tom 
Hardy) está com problemas para se acostumar na vida com 
o symbiote Venom. Eddie tenta se restabelecer como jorna-
lista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também 
portando um symbiote chamado Carnage e que acaba es-
capando da prisão após sua execução falhada. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 7 (dub.): 21h (somente qua.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 5 (dub.): 21h (somente qua.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 2 (dub.): 21h (somente qua.); CINE SERCLA PARTAGE 
3 (dub.): 21h (somente qua.).

ContinUaÇÃo

a abElhinha maya E o oVo doU-
rado (Maya the Bee 3: The Golden Orb. Alemanha e Áus-
tria. Dir: Noel Cleary e Alexs Stadermann. Animação, Aventura 
e Comédia. Livre). Quando Maya, uma pequena abelha teimo-
sa, e seu melhor amigo Willi resgatam uma formiga princesa, 
eles se encontram no meio de uma batalha épica de insetos 
que os levará a estranhos mundos novos e testará sua amizade 
até o limite. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 13h20 (somente 
sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 13h15 (so-
mente sáb. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 15h20; 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 15h20.

a Casa sombria (The Night House. EUA. Dir: 
David Bruckner. Terror, Thriller e Suspense. 14 anos). Lutando 
por conta da morte inesperada de seu marido, Beth (Rebecca 
Hall) vive sozinha em sua casa à beira do lago. Ela tenta o me-
lhor que pode para se manter bem, mas possui dificuldades por 
conta de seus sonhos. Visões perturbadoras de uma presença 
na casa a chamam, acenando com um fascínio fantasmagórico. 
Indo contra o conselho de seus amigos, ela começa a vasculhar 
os pertences do falecido, ansiando por respostas. O que ela des-
cobre são segredos terríveis e um mistério que está determi-
nada a resolver. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 19h - 21h20; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 20h50; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 18h; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 18h.

EsCapE room 2: tEnsÃo máxima 
(Escape Room 2: Tournament of Champions. EUA. Dir: Adam 
Robitel. Terror e Suspense. 14 anos). Inadvertidamente, seis 
pessoas ficam trancadas numa sucessão de salas de fuga, 
lentamente descobrindo o que têm em comum para sobrevi-
ver... e descobrindo que todas elas já jogaram este jogo antes. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 20h40; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2 (dub.): 19h15 - 21h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 14h; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 14h.

no ritmo do CoraÇÃo (Coda. EUA. Dir: 
Sian Heder. Drama e Comédia. 14 anos). Uma família com defici-
ência auditiva comanda um negócio de pesca em Gloucester, nos 
Estados Unidos. Ruby (Emilia Jones), a única pessoa da família 
que escuta, ajuda os pais e o irmão surdo com as atividades do 
dia a dia. Na escola, ela se junta ao coral, onde acaba se envol-
vendo romanticamente com um de seus colegas. Com o tempo, 
ela percebe que tem uma grande paixão por cantar e seu profes-
sor a encoraja a tentar entrar em uma escola de música. A jovem, 
então, precisa decidir entre continuar ajudando sua família ou 
ir atrás de seus sonhos. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
13h40 - 19h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 17h10; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 17h10.

patrUlha Canina: o filmE (Paw Patrol: 
The Movie. EUA. Dir: Callan Brunker. Animação. Livre). O filho-
te Ryder e seus amigos têm um grande desafio: impedir o novo 
prefeito da cidade, Humdinger, de causar muitos problemas. 
Juntos e equipados com muita tecnologia, a Patrulha Canina 
luta para salvar os moradores da Cidade da Aventura. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h (somente sáb. e dom.) - 14h50 - 
16h50; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 13h (somente sáb. e 
dom.) - 15h - 17h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h45; CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h45.

shang-Chi E a lEnda dos dEz anéis 
(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. EUA. Dir: Destin Cretton. 
Ação, Aventura e Fantasia. 12 anos). Shang-Chi (Simu Liu) é um jo-
vem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse 
focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, 
quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo 
pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que 
dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio cami-
nho. CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (3D): 15h (dub.) 18h (dub.) - 21h10 
(leg., exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 16h45 (2D) 
- 16h45 (2D) - 19h45 (3D); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h30.

Na animação ‘Ainbo: A Menina da Amazônia’, protagonista luta para salvar o local contra a exploração ilegal

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

Coisa boa é ser turista. Ultimamente, tenho 
sido turista de rede social, conheço vários luga-
res sem sair da cadeira de balanço. A trilha sonora 
mental é mais ou menos um Mozart em Turkish 
March, passando pelas Ilhas Maldivas, Rússia, 
Castelo de Versailles, Gramado, Campos do Jor-
dão, tudo isso em menos de quinze minutos. Se 
não fosse a ironia, o mundo é mesmo muito bo-
nito, de uma beleza as vezes monótona. Há quem 
discorde, mas que coisa mais bonita e sem graça 
é por exemplo uma plantação de eucaliptos, ou 
aquelas ruas limpas, com arquitetura europeia 
nos prédios lá do Sul.

Será que beleza demais dá gastura? Em mim, 
às vezes dá e agradeço a existência do feio pra 
sempre querer limpar novamente a vista com o 
belo. Limpar os ouvidos com a esponja leve do 
piano em ‘Jesus Alegria dos homens’, depois de 
passar pelo centro da cidade, ou de um dia de do-
mingo na Praia do Seixas. 

Claro que bom mesmo é ser turista de verda-
de e estar in locum, ser aquela pessoa curiosa pe-
las histórias e pessoas do lugar visitado. A gente 
fica desinibido e ganha aquele ar de desbravador, 
bota chinelo e chapéu, pode até passar vergonha 
que tudo é compreendido: não sou daqui nem vim 
para ficar, é o velho bordão. Tira foto até seguran-
do um punhado de xerém para galinha: oh, povo 
besta! Diriam lá no Sertão. 

Quando criança, em Cajazeiras, lembro de 
uns japoneses que vieram fazer não sei o quê, mas 
eram a verdadeira atração turística da cidade. Pra 
mim que nunca tinha visto de perto um daqueles 
de olho puxado, era o máximo para a imaginação. 
Sempre calmos, sentados na calçada, sorridentes 
como se sempre entendessem a todos e a tudo. O 
sonho era ir embora com eles para o Japão que eu 
só via nas séries da Manchete.

Justamente no Ensaio sobre a vaidade, Mon-
taigne escreveu: “Costumo responder aos que me 
indagam o motivo de minhas viagens: que sei bem 
do que fujo, mas não o que procuro.”

“Vaidade das vaidades, tudo é vaidade” tá lá 
no Eclesiastes. Na beleza das fotos, na sagacidade, 
ou na inteligência de achar que se conhece tudo, 
ou até mesmo na humildade de assumir não sa-
ber de nada. “Considera diligentemente e acharás 
que esta malvada peste não deixa o homem até a 
morte e até a sepultura; de sorte que se intromete 
em tudo, nas vestimentas, nas pompas, nos per-
fumes; em suma, em tudo quanto há.”, alerta São 
João Clímaco. 

E continua, ainda o santo, “Há um verme que, 
depois de crescido, cria asas e voa alto: assim a 
vangloria consumada gera a soberba, que é guia, 
princípio e consumação de todos os males.”

“Vaidade. Com certeza, é meu pecado predi-
leto”, diz o diabo na cena final do filme Advogado 
do diabo.

Turismo e
vaidade

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Colunista colaboradora

Imagem: Divulgação

“Costumo responder aos que me indagam o motivo de minhas viagens: 
que sei bem do que fujo, mas não o que procuro”, escreveu Montaigne

Através do QR Code acima, 
acesse o canal da TV UEPB
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Com homenagens ao jor-
nalista e escritor paraibano 
Walter Galvão, morto em ju-
lho deste ano, o projeto ‘Rota 
das Letras’ volta a acontecer 
neste final de semana no Pa-
vilhão do Chá, no Centro de 
João Pessoa. São dois dias de 
programação que começa 
amanhã às 9h, com uma pro-
gramação cultural, literária e 
de entretenimento. Entre os 
destaques está o lançamento 
da revista em homenagem 
aos 90 anos do Botafogo Fu-
tebol Clube, completados na 
última terça-feira.

Hoje, a abertura é reali-
zada com uma feira de livros 
e de artesanato. Em seguida, a 
contadora de histórias Thiala 
Gomes vai levar o público ao 
mundo da imaginação contan-
do seus causos. Logo depois, 
às 10h, a Cia. Boca de Cena 
reúne os integrantes e, juntos, 
apresentam a peça teatral Col-
cha de Retalho.

No período da tarde, às 
14h, o evento abre espaço para 
um debate literário com a jor-
nalista Messina Palmeira e a 
escritora Neide Medeiros. A 
programação terá ainda o lança-
mento do livro Sinergia, uma or-
ganização de Jeovânia P., a partir 
das 15h. Simultaneamente, 
acontece um recital de poesia. 

O encerramento das ativi-
dades de amanhã será marca-
do pelo lançamento da revista 
90 vezes Belo: o Botafogo no 
imaginário da Paraíba, da Edi-
tora A União. Trata-se de uma 
publicação com mais de 70 
páginas reunindo um vasto 
material histórico, artístico e 
opinativo sobre o clube, con-
tando a história do clube pes-
soense sob várias nuances, os 
momentos de dor e de glória, 
que são compartilhados por 
atletas, treinadores, dirigentes 
e a torcida. 

“Temos textos biográficos, 
temos crônicas, artigos, repor-
tagens, entrevistas exclusivas 
e até poemas. Ou seja, é um 
suplemento bastante diferen-
ciado nesse sentido, porque ele 
foge daquela narrativa clássica 
de publicações comemorativas 
e oferece um leque de opção 
em que o leitor vai ter, além da 
informação, o prazer da leitura, 
de ler textos diferenciados, 
construídos com muito amor 
pelos participantes”, ressaltou 
o diretor de mídia impressa da 
Empresa Paraibana de Comuni-
cação (EPC), William Costa.

A revista vai além de res-
gatar as histórias clássicas da 
agremiação e biografias de 
personalidades relevantes do 
Belo. São 22 textos de diversos 
escritores de gerações diferen-
tes, pessoas que observaram 
o Botafogo em momentos 

diferentes da história, que se 
transformam em torcedores. 
“Também tem o espaço para 
os rivais, com um time bem 
relevante de escritores. A ideia 
é justamente retratar como 
o Botafogo se faz presente 
imageticamente na vida da 
população paraibana, nesse 
imaginário coletivo da Paraí-
ba”, explica o jornalista Iago 
Sarinho, um dos responsáveis 
pela produção do material.

90 Vezes Belo estará à ven-
da ao preço de R$ 15 no Pavi-
lhão do Chá, além das bancas 
de revista e livrarias parceiras 
da EPC, como a Livraria do 
Luiz, também no Centro de João 
Pessoa. Ao final do lançamento, 
a cantora Madu Ayá encerra as 
atividades do dia cantando o 
Hino do Botafogo.

Amanhã
A programação de ama-

nhã será dedicada em home-
nagem a Walter Galvão, quase 
três meses após sua morte. A 
partir das 10h30 serão lança-
dos os últimos livros de autoria 
do jornalista e escritor parai-
bano, 45 poses da palavra e Má-
ximas de Marx: ao multiverso 
do pensar crítico, ambos pela 
editora Ideia. 

O livro sobre as ideias do 
filósofo alemão se apresenta 
como manual introdutório a 
uma obra de importante den-
sidade científica que revisou 

conceitos clássicos no âmbito 
da economia, da política, da 
sociologia e da filosofia. Em 
formato de crônica jornalística, 
Máximas de Marx destaca 12 
conceitos presentes na obra do 
autor de O Capital, que discu-
tem os diversos contextos para 
pensar sobre o seu legado e os 
momentos da obra e da vida de 
um dos revolucionários mais 
perseguidos, espionados e cen-
surados da história moderna.

O manual propõe uma 
imersão de um ano não só nos 
textos, mas também numa 
bibliografia contemporânea 
que discute desde o fecha-
mento das grandes fábricas 
de automóveis, a uberização 
da mão de obra até a volatili-
dade do capital transnacional. 
Os textos não decorrem de 
pesquisa sistemática com 
metodologia específica, mas 
criam um roteiro de estudo 

dos aspectos mais significati-
vos da obra de Marx. 

Mais cedo no sábado, às 
9h30, haverá uma apresen-
tação da Banda 5 de Agosto 
para, em seguida, um grupo de 
danças populares do Colégio 
Marista Pio X apresentar a 
produção Nos Ritmos do Forró. 
A edição deste final de semana 
do ‘Rota das Letras’ é encer-
rada com a participação de Zé 
Carlos Bicudo e convidados.

Edição do ‘Rota das Letras’ 
homenageia Walter Galvão

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Realizado no Pavilhão do Chá, no centro de João Pessoa, evento conta com o lançamento da revista ‘90 vezes Belo’
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Artistas da PB

Funesc entrevista Zezita Matos e Beto Quirino

Conhecidos nacional-
mente por suas atuações no 
nos palcos e nas telas, Zezita 
Matos e Beto Quirino são os 
convidados do ‘Entrevista 
Funesc’ de hoje. O bate-pa-
po, mediado pela jornalis-
ta Amanda Falcão, será no 
perfil do Instagram da Fun-
dação Espaço Cultural da 
Paraíba (@funescpbgov), a 
partir das 19h.

Há mais de cinco déca-
das, Zezita Matos dedica sua 
vida às artes cênicas. Peças, 
filmes e novelas compõem 
o extenso portfólio da atriz, 
que é reconhecida como a 
“Primeira Dama do Teatro 
Paraibano”. Na TV, atuou nas 

novelas da Rede Globo Vereda 
Tropical, Velho Chico e mais 
recentemente Amor de Mãe. 
Nas telonas, assumiu papéis 
em filmes como A Canga, Ci-
nema, Aspirinas e Urubus, Bai-
xio das Bestas, O Céu de Suely 
e Pacarrete. Por esse último, 
concorre na categoria Melhor 
Atriz Coadjuvante ao Grande 
Prêmio do Cinema Brasileiro. 
Atualmente, ela é presidente 
da Academia Paraibana de Ci-
nema (APC).

Beto Quirino é ator, dire-
tor e roteirista. O pessoense 
tem sido presença constante 
em produções da Rede Globo 
e do cinema nacional, além 
de produzir documentários. 
Começou fazendo teatro aos 
14 anos na escola e já fazia 

teatro de rua. Depois, no iní-
cio dos anos de 1980, resol-
veu estudar Pedagogia, em 
seguida Educação Artística 
e depois Comunicação. Já 
atuou em Malhação, Cordel 
Encantado, Dois Irmãos’, e 
nas minisséries A Pedra do 
Reino e Amazônia.

Da Redação

Foto: Edson Matos

Hoje será lançada, na feira, 
a revista do Botafogo-PB, 
da Editora A União (acima); 
amanhã, as últimas obras 
escritas por Galvão (ao lado) 
estarão no evento
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Curtas paraibanos serão exibidos no ‘Cine Bangüê On-line’

Produção audiovisual da 
Paraíba é o mote para mais 
uma edição do projeto ‘Cine 
Bangüê On-line’. Hoje, serão 
exibidos três curtas de dife-
rentes regiões do Estado, do 
Litoral ao Sertão, passando 
pela Borborema: éliaOff, di-
rigido por Cecilia Retamoza, 
Mariah Benaglia, Suellen Bri-
to; Antoninha, com direção de 
Laércio Ferreira Filho; e Pla-
tô!, de Klayton Canuto. A exi-
bição única ocorre às 20h, no 
canal TV Funesc no YouTube 
(/tvfunesc). Após a sessão 
gratuita, os filmes não ficarão 
mais disponíveis.

éliaOff (2009, 3min. Clas-
sificação indicativa: livre) é 

uma produção experimental 
do gênero videodança cuja 
sinopse é: “No azul das águas 
floridas corre a finita mágoa 
insana, que o amor para a 
morte desvia”.

As diretoras Mariah, Ce-
cilia e Suellen, no período da 
realização de éliaOff, eram alu-
nas da primeira turma do cur-
so de Teatro da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). O 

filme foi realizado através do 
núcleo de pesquisa NepCênico, 
orientado pelo professor Gui-
lherme Schulze. 

Já Antoninha (2011, 20min. 
Classificação indicativa: livre) 
se passa no Sertão, onde os 
agricultores se veem obrigados 
a apelar para as superstições e 
crendices. Uma delas é roubar a 
imagem de São José, da residên-
cia de um coronel (vivido por 
W. J. Solha). O roubo do santo 
provoca grande fúria no pro-
pretário, que ameaça mandar 
embora todos os moradores. 
Diante do problema, a menina 
Antoninha (interpretado por 
Agatha Barbosa), num tom de 
ousadia e determinação, busca 
resolver o problema apelando 
para a fé e superstições.

O realizador Laercio Fer-
reira é natural de Pombal, e 
professor de História formado 
pela UFPB, além de ser produ-
tor cultural com atuação nas 
áreas de teatro, música, litera-
tura e cinema.

Por fim, Platô! (2012, 
18min. Classificação indicati-
va: 10 anos) é um documen-
tário sobre o profissional que 
está nos bastidores sem ser 
notado, muito menos queren-
do aparecer em cena. Sempre 
é requisitado nos momentos 
mais tensos ou difíceis duran-
te as gravações. No entanto, 
sem à sua disposição e seu 
jogo de cintura, dificilmen-
te um set chegaria até o fim. 
Sua função é fazer com que as 
coisas aconteçam sem que os 

outros personagens do set no-
tem sua presença, mesmo que 
ele seja o primeiro a chegar e 
o último a sair.

O diretor Kleyton Canuto 
é atualmente professor subs-
tituto pela Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB).

Da Redação

Waldemar José Solha interpreta um coronel sertanejo no filme ‘Antoninha’

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial da 

Funesc no Instagram Zezita Matos (no centro) nas filmagens do curta-metragem ‘Remoinho’, realizado no interior da Paraíba

Foto: Divulgação
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Projeto ganhou notoriedade nacional ao ser avaliado pela FGV e receber a maior nota do ensino a distância

Durante a 10ª edição do 
Ranking de Competitividade 
dos Estados, do Centro de Li-
derança Pública (CLP), a Paraí-
ba foi premiada com o projeto 
Paraíba Educa, recebendo, na 
categoria Destaque Boas Prá-
ticas, o Prêmio Destaque Exce-
lência em Competitividade. O 
projeto, ganhou notoriedade 
nacional no ano passado ao 
ser avaliado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e rece-
ber a maior nota da Educação 
a Distância (EaD) por realizar 
a maior cobertura na imple-
mentação do ensino remoto 
no período da pandemia, com 
nota de eficiência 6,0. 

Durante a premiação, exi-
bida ontem de forma remota, 
o governador João Azevêdo 
declarou que, mesmo numa 
situação atípica como o en-
frentamento a uma pandemia, 
é possível dar continuidade às 
políticas públicas em prol da 
população. “A pequena Paraí-
ba, de uma pequena econo-
mia, tem tentado fazer o dever 
de casa, que vem sendo reco-
nhecido por outras entidades. 
Para isso, é preciso fazer uma 
gestão fiscal eficiente. E a Pa-
raíba fez. Tanto que nós somos 
rating A no Tesouro Nacional, 
somos rating AA+ pela S&P 
Global Ratings. Isso tudo nos 
permitiu uma capacidade de 
investimentos”, declarou.

O governador lembrou 
que durante a pandemia, no 

ano passado, além dos desa-
fios inerentes ao avanço da 
covid-19 no mundo, ainda foi 
possível atuar com políticas 
de segurança, sobretudo ali-
mentar, no Estado, que hoje 
oferece mais de 30 mil re-
feições por dia à população. 
Ainda investiu em infraestru-
tura, que atualmente chegou 
ao montante de mais de R$ 
10 bilhões; como também 
em segurança pública. Essa, 
segundo João Azevêdo, “foi 
a parte do governo que não 
poderia parar”.

E quando houve a sus-
pensão das aulas presenciais 
em março do ano passado, 
devido ao período pandêmico, 
surgiu um novo e grande de-
safio para a gestão estadual, a 
de manter o aprendizado dos 
alunos. “Você tinha, de uma 
hora para outra, de fazer com 
que a educação continuasse 
funcionando”, frisou Azevê-
do.  O governador explicou 
que a Paraíba lançou mão de 
uma experiência positiva na 
área digital. “Somos o Estado 
brasileiro, por dois anos con-
secutivos, que tem a maior 
quantidade de serviços digi-
tais prestados à população. 
Essa estrutura, dentro do 
projeto Governo Digital, que 
implantamos em 2019, foi que 
permitiu com que rapidamen-
te nos adaptássemos”.

Dentro desse cenário fa-
vorável à oferta de internet, 
a equipe do governo foi em 
busca de ferramentas como o 
Google Classroom para mon-

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Governador recebe prêmio por 
destaque da PB em Educação

Em defesa da vacina
Deputado Hervázio Bezerra (D) afirma que deixará sessões na 
Assembleia Legislativa se o também deputado Cabo Gilberto (E) 
estiver no Plenário sem tomar a vacina contra covid. Página 14
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tar a plataforma que seria dis-
ponibilizada aos alunos das 
escolas públicas estaduais. 

E para a camada da po-
pulação mais carente, que não 
conseguiu acesso à platafor-
ma, foram comprados paco-
tes de dados das operadores 
de telefonia e ofertados aos 
estudantes. O governador en-

focou que o projeto ainda foi 
ampliado para aqueles que, 
mesmo com os incentivos es-
taduais, iriam ficar de fora do 
ensino via internet. Para esse 
público, foram exibidas aulas 
em TV aberta e também na 
rádio oficial do Estado, a Taba-
jara. “Com  isso, conseguimos 
atingir um percentual muito 

alto de alunos e professores 
engajados no processo, de 
mais de 93% “.

Ao agradecer o prêmio, 
o governador da Paraíba 
dedicou o reconhecimento 
a toda equipe que atuou no 
projeto, citando nomes como 
o do secretário de educação, 
Cláudio Furtado, que também 

esteve presente na cerimônia 
de premiação, bem como o 
dos professores que se rein-
ventaram diante dos desafios. 
“Esse trabalho extraordinário 
de cada um é o que motiva, e 
faz com que estejamos aqui re-
cebendo esse prêmio, não em 
meu nome, mas em nome de 
todos que fizeram acontecer”.

João Azevêdo declarou, ao receber o prêmio, que, mesmo numa situação atípica como a pandemia, é possível manter políticas públicas em prol da população

Foto: Secom-PB

Consórcio Nordeste conhece orçamento democrático

Romero Rodrigues diz que cirurgia foi um sucesso

A edição totalmente di-
gital do Orçamento Democrá-
tico Estadual nos anos 2020 
e 2021 foi apresentada pelo 
secretário Célio Alves aos in-
tegrantes da Câmara Temática 
de Gestão Pública e Inovação 
do Consórcio Interestadual de 
Desenvolvimento Sustentável 
do Nordeste (Consórcio Nor-
deste). Na oportunidade, ele 
expôs aos representantes dos 
demais estados nordestinos a 
exitosa experiência da Paraíba.

As audiências digitais nes-
ses anos aconteceram exclusi-
vamente de forma on-line, por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus e registraram nú-

mero recorde de participação. 
“148 mil pessoas acessaram 
a plataforma digital do ODE, 
desenvolvida pela Codata, e 
registram 338 mil sugestões 
de obras, programas, serviços 
e ações, influindo, assim, na 
tomada de decisões do Gover-
no da Paraíba com relação aos 
investimentos públicos”, disse 
Célio Alves. A plataforma di-
gital permitiu o acompanha-
mento do processo em tempo 
real, garantido a inserção de 
segmentos vários da popula-
ção, com a participação ao vivo 
do governador João Azevêdo e 
equipe de governo, dialogando 
diretamente com a população 

O presidente do PSD na 
Paraíba e ex-prefeito de Cam-
pina Grande, Romero Rodri-
gues, atualizou o seu estado 
de saúde, através das redes so-
ciais, ontem. Ele informou que 
a cirurgia, realizada no mes-
mo dia da publicação, ocorreu 
com sucesso e agradeceu aos 
médicos. 

“Cirurgia realizada com 
sucesso. Agradeço a Dr. An-
drey Wanderley e toda equipe 
do Hospital Antônio Targino 
pelo carinho e atenção”, disse 
Romero Rodrigues em suas 

redes sociais, com uma foto 
ainda no Hospital. 

Na última segunda-feira 
(27), Romero havia anunciado 
o cancelamento da sua agenda 
pelas próximas três semanas, 
devido a cirurgia que foi rea-
lizada ontem. O político ex-
plicou, em suas redes sociais, 
que o procedimento cirúrgico 
foi necessário devido a um aci-
dente que sofreu durante um 
jogo de futebol, há algumas 
semanas. “Tenho sofrido dores 
no ombro direito, um incômo-
do que só será resolvido com 
uma cirurgia”, disse. 

Romero chegou ainda a 
pedir desculpas pela ausência 

e prestando contas dos inves-
timentos nas regiões.

Câmaras Temáticas
As Câmaras Temáticas 

do Consórcio Nordeste atuam 
de forma integrada para en-
contrar melhores soluções de 
financiamento, colaborar com 
informações para o Observa-
tório do Desenvolvimento do 
Nordeste (ODNE), fortalecer 
institucionalmente o Consór-
cio, aumentar a conectivida-
de entre os Estados, além de 
contribuir para uma gestão 
mais transparente, eficiente, 
eficaz e efetiva. O Consórcio 
Interestadual de Desenvol-

vimento Sustentável do Nor-
deste (Consórcio Nordeste) é 
uma entidade interestadual 
brasileira formada pelos esta-
dos de Alagoas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Paraíba, Pernam-
buco, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe. 

Seu objetivo é promover o 
desenvolvimento sustentável 
e integrado da região, possibi-
litando conjuntamente a reali-
zação de compras públicas e a 
implementação integrada de 
políticas públicas, incluindo 
prestação de serviços públicos, 
como nas áreas de educação, 
comunicação, saúde, infraes-
trutura e segurança públicas.Célio Alves mostrou a representantes de outros estados do NE o projeto digital

Foto: Reprodução

nas próximas semanas. “Com 
fé em Deus que tudo vai dar 
certo, devo precisar de, pelo 
menos, três semanas para 
meu total restabelecimento. 
Portanto, peço desculpas pelo 
cancelamento das agendas 

programadas nos próximos 
dias e, em breve, após o pe-
ríodo de recuperação, certa-
mente voltarei à minha rotina 
de trabalho, pronto e restabe-
lecido para a batalha do dia a 
dia”, concluiu.

 Com fé em Deus que tudo vai dar certo, devo 
precisar de, pelo menos, três semanas para meu total 

restabelecimento. Portanto, peço desculpas pelo 
cancelamento das agendas programadas nos próximos 

dias e, em breve, após o período de recuperação, 
certamente voltarei à minha rotina de trabalho, pronto 

e restabelecido para a batalha do dia a dia 

Foto: Divulgação
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Hervázio Bezerra, que defende o “passaporte da vacina”, garante que não há nada pessoal contra o Cabo Gilberto
Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Deputado afirma que vai deixar 
sessões se colega não se vacinar

“Se o deputado Cabo Gil-
berto estiver presente, eu saio 
da sessão”.  A afirmação foi fei-
ta, ontem, durante a reunião 
da Comissão de Constituição 
e Justiça, pelo deputado esta-
dual Hervázio Bezerra(PSB) 
ao se referir à sessão plenária 
da próxima terça-feira, a pri-
meira híbrida a ser realizada 
pela Assembleia Legislativa 
no processo de retomada gra-
dual dos trabalhos de forma 
presencial. 

Hervázio defendeu o 
projeto do “passaporte da 
vacina” em discussão na Casa 
e explicou que não há nada 
de pessoal contra o líder da 
oposição e que adota posi-
ção nesse sentido porque, in-
dependentemente de lados 
políticos, está comprovado 
que a vacina é a maior forma 
de prevenção contra o coro-
navírus.

O posicionamento de 
Hervázio vem em decorrência 
de o deputado Cabo Gilberto 

assumir natural e publica-
mente que ainda não tomou 
nenhuma dose da vacina e 
que ainda não sabe quando 
fará isso, postura que, na vi-
são de Hervázio, fará com que 
“nenhum deputado se sinta à 
vontade na volta das sessões 
presenciais”.

De acordo com Hervá-
zio, Cabo Gilberto foi um dos 
parlamentares que mais pe-
diu pela volta das sessões 
presenciais e agora não vai 
poder comparecer, pois pre-
cisa respeitar a resolução que 
foi aprovada esta semana e a 
todos os que integram a As-
sembleia.

“Ele vai ter que ficar em 
casa. Ele tem que entender 
e compreender que se nós 
todos estivermos vacinados, 
dá mais tranquilidade”, afir-
mou Hervázio, recebendo 
pronunciamento de apoio do 
presidente da CCJ, o deputado 
Ricardo Barbosa (PSB).

Ricardo argumentou que 
a justificativa do deputado 
Cabo Gilberto de que a resolu-
ção da Assembleia contraria o 

artigo quinto da Constituição 
não se sustenta nessa discus-
são e nessa situação. “O artigo 
defende o direito individual 
de ir e vir, mas o direito cole-
tivo está acima do individual”, 
afirmou Barbosa.

Criticas à resolução
Confirmando que já to-

mou a vacina e mesmo bem 
mais ponderado que Cabo 
Gilberto, o deputado Jutay 
Meneses(PRTB) também 
aproveitou parte de suas fa-
las na reunião de ontem da 
CCJ da Assembleia Legislativa 
para renovar críticas a alguns 
aspectos das restrições im-
postas pela resolução da Casa.

Ele disse que não con-
corda com cortes de salários 
e que a Assembleia poderia 
ter adotado medidas menos 
drásticas para retomada gra-
dual dos trabalhos da Casa, 
evitando assim o estabeleci-
mento de conflitos que pos-
sam acabar levando algumas 
indefinições para serem re-
solvidas na Justiça. 

No Rio Grande do Norte 

onde esteve ontem para par-
ticipar como convidado da 
CPI da Covid da Assembleia 
Legislativa, o deputado Cabo 
Gilberto não chegou a ser 
localizado até o começo da 
tarde de ontem, mas através 
de sua assessoria renovou 

posicionamento de que  con-
tinua sem data marcada para 
tomar vacina.

O parlamentar continua 
achando que o projeto de re-
solução aprovado pela Casa é 
totalmente inconstitucional e 
que nada inclui com relação 

aos parlamentares, apenas 
com relação aos servidores. 
Ele promete que vai tomar 
a vacina e alega que, apesar 
de já ser a que ficou fechada 
por mais tempo, o projeto da 
Assembleia Legislativa é não 
retomar os trabalhos.

Cabo Gilberto e Hervázio Bezerra estão em lados opostos em relação à obrigatoriedade da vacinação contra covid-19

Fotos: ALPB

Convenção

Julian Lemos anuncia nome 
e número da fusão PSL-DEM

Mesmo evitando an-
tecipar definições sobre 
comando na Paraíba, o pre-
sidente estadual do PSL, 
o deputado federal Julian 
Lemos, voltou a falar on-
tem sobre a fusão do seu 
partido com o Democratas 
do seu colega deputado 
Efraim Morais e disse que 
a nova legenda pelo menos 
já tem número e nome.

Segundo ele, o novo 
partido deverá se chamar 
‘União Brasil’ e terá como 
número o 44 e que essa 
nova identidade foi defi-
nida anteontem após uma 
pesquisa qualitativa entre 
os integrantes das duas 
legendas. “A premissa da 
fusão é ser nome novo e 
número novo, e estes foram 
os melhores avaliados em 
pesquisas qualitativas e re-
ferendados na reunião dos 
partidos”, explicou.

 Julian acrescentou que 
o movimento de fusão das 
duas legendas é estratégico 
para as eleições de 2022. “O 
novo partido pretende lan-

çar uma opção de terceira 
via no duelo formado entre 
o presidente Jair Bolsona-
ro e o ex-presidente Lula”, 
disse.

Em meio aos outros 
encaminhamentos da fu-
são, Efraim Filho tenta 
emplacar como candida-
to ao Senado na chapa de 
reeleição de João Azevêdo 

(Cidadania), enquanto que 
Julian Lemos projeta asse-
gurar sua reeleição para a 
Câmara Federal. 

A fusão do DEM com o 
PSL poderá formar o maior 
partido do país, ao menos 
em números na bancada 
da Câmara e valores. Atual-
mente os dois partidos têm 

juntos 81 deputados fede-
rais e sete senadores. A este 
número pode não configu-
rar após a fusão, pois mui-
tos aliados do presidente 
Bolsonaro  que estão no 
PSL devem migrar para ou-
tras siglas.

O evento de homolo-
gação da União Brasil, se-
gundo ainda Julian Lemos, 
será no dia 6 de outubro, 
no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, em 
Brasília. “Na ocasião serão 
aprovados os projetos co-
muns de estatuto e o pro-
grama do novo partido”, co-
mentou o dirigente do PSL.

Ele não foi localizado 
ontem, mas na última se-
mana, Efraim Filho disse 
que a premissa da fusão é 
formar, de fato, um novo 
partido, por isso a decisão 
em criar um novo nome, 
com um novo número. Re-
velou que uma agência de 
comunicação já chegou a 
ser contratada para partici-
par da elaboração do novo 
partido. 

A homologação da 
União Brasil, segundo 
Julian Lemos, será no 

dia 6 de outubro, 
em Brasília

Tema do empreendedorismo é 
predominante nas votações

Prefeito de CG nomeia novos 
diretores para Urbanização

Na parte das votações, 
a Comissão de Constituição 
e Justiça e Redação da ALPB 
aprovou, por unanimidade, 
na sessão remota de ontem, 
o projeto que estimula o em-
preendedorismo feminino no 
Estado da Paraíba. De autoria 
do deputado Eduardo Carnei-
ro (PRTB), a matéria propões 
medidas de apoio às mulheres 
empreendedoras, na realiza-
ção de cursos de capacitação 
e formação nas áreas de em-
preendedorismo e estímulo ao 
cooperativismo. 

O texto do parlamentar 
sugere ainda a cooperação e in-
teração entre os entes públicos 
e o setor empresarial liderado 
por mulheres, além do acesso a 
linhas de crédito. Para o depu-
tado, a inclusão das mulheres 
através do empreendedorismo 
irá possibilitar o aumento da 
produtividade e a promoção 
da competitividade econômica.

A deputada Camila Tos-
cano(PSDB) também teve 
matéria aprovada que segue 
a mesma linha e que sugere 
a instituição de uma Política 
Estadual de Incentivo ao Em-
preendedorismo Inclusivo, e 
que possa desenvolver ações 
de fortalecimento nos segmen-
tos cultural, gastronômico, tu-
rístico, estético, educacional, 
entre outros. 

A deputada defendeu 
ainda a elaboração de estraté-
gias visando fomentar ações 
de crescimento das iniciativas 
produtivas no universo da eco-
nomia criativa, solidária e do 
cooperativismo. “É necessário 
que o Poder Público imple-
mente políticas de fomento ao 
empreendedorismo”, justificou 
Camila.

Também por unanimida-
de, a CCJ votou pela criação 
de um programa que atenda 
o empreendedorismo na área 

de educação. O projeto pre-
vê a vinculação das universi-
dades públicas e privadas da 
Paraíba a esses  programas 
de empreendedorismo, com a 
finalidade de orientar, facilitar, 
financiar e auxiliará na aber-
tura do negócio, colaborando 
também com a comercializa-
ção da produção desenvolvida. 

De acordo com o texto, 
para participar do programa, 
o aluno ou grupo de alunos, 
regularmente matriculados, 
deverão enviar um projeto 
detalhado do empreendedo-
rismo que desejam implantar, 
indicando sua viabilidade eco-
nômica. 

Caso seja selecionado, os 
alunos autores da proposta 
passarão a receber orientações 
técnicas, contábeis e econô-
micas, para a viabilização da 
iniciativa, além de uma linha 
especial de financiamento, 
com condições diferenciadas.

O prefeito de Campina 
Grande, Bruno Cunha Lima 
(PSD), nomeou Márcio de 
Melo Farias para o cargo de 
diretor técnico operacional 
da Empresa Municipal de 
Urbanização da Borborema 
(Urbema), após receber a re-
cusa do primeiro suplente de 
vereador, Antônio Pimentel 
Filho (PSD) e da vereadora 
Eva Gouveia (PSD), para os 
cargos de direção na Urbema. 

A nomeação foi publica-
da no Semanário Oficial de 
Campina Grande, da última 
quarta-feira (29). “O prefei-
to do município de Campina 
Grande, no uso de suas atri-
buições legais e de acordo 
com o Arts. 8º e 9º da Lei nº 

376, de 19 de abril de 1978; 
Resolve nomear Márcio de 
Melo Farias para exercer o 
Cargo de Provimento em 
Comissão de Diretor Técni-
co Operacional, da Empresa 
Municipal de Urbanização da 
Borborema–Urbema, duran-
te um mandato de 2 anos, a 
partir da presente data”, diz o 
documento. 

Márcio de Melo Farias é 
do mesmo partido do pre-
feito, o PSD, assim como os 
nomeados anteriormente. 
Ele já foi vereador do muni-
cípio e hoje é suplente na Câ-
mara Municipal de Campina 
Grande. Na semana passada, 
a prefeitura havia nomeado o 
suplente de vereador  Antô-
nio Pimentel Filho (PSD) e a 
vereadora  Eva Gouveia (PSD) 
para os cargos de direção na 

Urbema, no entanto, ambos 
informaram que não pode-
riam aceitar o convite. 

Em entrevista ao Jornal 
A União, Antônio Pimentel 
chegou a dizer que não havia 
sido informado sobre a no-
meação. “Fiquei sabendo na 
publicação. Não é que eu não 
aceito, é que o cargo, que in-
clusive foi publicado no Diário 
Oficial, eu não posso assumir, 
a constituição não permite. 
A lei não permite porque eu 
teria que sair da Câmara e ir 
para o cargo”, enfatizou. 

Segundo ele informou, 
um vereador só pode se licen-
ciar para assumir cargos de 
chefia. “Eu só posso agradecer 
ao prefeito pela lembrança 
de participar da equipe, mas 
não posso, estou impedido 
por lei”.

Foto: Agência Câmara

Segundo o deputado federal, Julian Lemos, o novo partido deverá se chamar “União Brasil” e será o 44

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 
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Parecer do relator Renan Calheiros deve enquadrar Bolsonaro e integrantes do governo por omissões na pandemia

O presidente da Comis-
são Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Covid, Omar 
Aziz (PSD-AM), marcou a 
votação do relatório final 
da investigação para 20 de 
outubro. O cronograma foi 
anunciado no início da reu-
nião desta quinta-feira, 30. 
O parecer do relator Renan 
Calheiros (MDB-AL) deve 
enquadrar o presidente 
Jair Bolsonaro e integran-
tes do governo por atos e 
omissões na pandemia do 
novo coronavírus.

Ontem, a CPI coleta o 
depoimento do empresá-
rio Otávio Oscar Fakhou-
ry, suspeito de financiar a 
disseminação de fake news 
durante a pandemia. Ele 
também é investigado no 
inquérito das Fake News, 
conduzido pelo ministro 
Alexandre de Moraes no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF).

Até a conclusão do re-
latório, a cúpula da CPI 
planeja ouvir mais um re-
presentante da VTC Log, 
empresa de logística sus-
peita de operar um esque-
ma de corrupção com o 
Ministério da Saúde, um 

médico da Prevent Senior, 
empresa que teria realiza-
do um experimento usando 
medicamentos sem eficácia 
com pacientes de covid, e a 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).

“Esse é o nosso cro-
nograma de encerramento 
de trabalhos. Só (mudará) 
se houver um fato muito 
grave relevante do ponto 
de vista novo, não daquilo 
que a gente vem tratando”, 
disse o presidente da CPI. 
O relator concordou com 
o cronograma e pretende 
apresentar o parecer até o 
dia 19, para ser lido e vo-
tado pelos integrantes da 
comissão no dia seguinte.

Daniel Weterman
Agência Estado

Relatório da CPI da Covid vai
ser votado no próximo dia 20 
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O empresário Otávio Oscar Fakhoury disse que financiou a impressão de materiais de campanha eleitoral por quatro grupos no Nordeste

Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado

Depoimento à Comissão

Empresário diz ter financiado materiais
durante a campanha de Jair Bolsonaro

O empresário Otávio 
Oscar Fakhoury admitiu ter 
financiado a impressão de 
materiais durante a campa-
nha do presidente Jair Bol-
sonaro em 2018. De acordo 
com ele, que presta depoi-
mento na CPI da Covid nesta 
quinta-feira, a publicidade 
foi impressa por grupos in-
dependentes e não estava di-
retamente vinculada à cam-
panha do candidato.

O financiamento é inves-
tigado em um inquérito no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). A declaração chamou 
a atenção dos senadores, que 
alertaram o empresário de 
que ele corria o risco de se 

autoincriminar ao fazer a fala 
durante o depoimento. O caso 
provocou reação de aliados 
de Bolsonaro na comissão. 
Marcos Rogério (DEM-RO), 
um dos integrantes da tropa 
de choque do Planalto, tentou 
desvincular o financiamento 
das eleições de 2018 à apura-
ção do colegiado.

Ao ser perguntado se 
teria custeado materiais de 
divulgação da campanha de 
Bolsonaro, o empresário dis-
se que financiou a impressão 
de materiais por quatro gru-
pos no Nordeste. “Uma cam-
panha feita pelas pessoas, por 
livre e espontânea vontade, 
que imprimiram seu mate-
rial e saíam às ruas”, disse Fa-
khoury. “Nunca fui solicitado 
por alguém da campanha”.

O relator da CPI, Renan 
Calheiros (MDB-AL), apontou 
que a Polícia Federal encon-

trou notas fiscais emitidas 
por duas gráficas do Nordeste 
com a impressão de 560 mil 
itens de propaganda eleitoral 
para Bolsonaro sem declara-
ção à Justiça Eleitoral.

Além da campanha, Fa-
khoury afirmou que apoiou o 
financiamento de manifesta-
ções pró-impeachment da ex
-presidente Dilma Rousseff e 
que, em 2019, apoiou grupos 
que foram à Avenida Paulista 
por pautas ligadas ao governo 
de Bolsonaro, como a reforma 
da Previdência. Ele negou que 
tenha colaborado financeira-
mente para as manifestações 
do último 7 de Setembro.

Aluguel de imóvel
Otávio Fakhoury negou 

à CPI da Covid haver relação 
entre um reajuste no aluguel 
de um imóvel seu à Petrobras 
e uma doação à campanha de 

Bolsonaro, em 2018. “Nenhu-
ma relação, jamais”, disse

O relator Renan Calhei-
ros afirmou que Fakhoury é 
dono de um imóvel e o alugou 
para a Petrobras. Segundo o 
senador, um aditivo contra-
tual de 7 de maio de 2019 
reajustou o valor da locação 
de R$ 30 mil para R$ 110 
mil e depois para R$ 150 mil. 
“Todos os valores da locação 
foram reajustados com datas 
retroativas”, afirmou Calhei-
ros. “Essa diferença deveria 
ser paga em 20 dias.”

Fakhoury declarou que 
trata-se de uma transação co-
mercial que está “inteiramen-
te judicializada” desde 2017. 
Por isso, disse, ele não pode-
ria ter “algum benefício que 
seja numa transação que está 
sob ordem judicial, sob crivo 
da Justiça”. “Não tem nada de 
ilegal”, afirmou o empresário.

O empresário Otávio 
Fakhoury afirmou à Co-
missão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid, 
no Senado, nesta quinta-
feira, 30, que foi “acusado 
injustamente e caluniado 
como propagador de fake 
news sem jamais ter pro-
duzido uma notícia falsa”. 
Ele declarou ainda ser 
“alvo de campanhas difa-
matórias”.

“Eu não produzo 
notícia, não sou jornalis-
ta. Sou um cidadão com 
opinião. Também injusta-
mente acusado de finan-
ciador de discurso de ódio 
sem jamais ter pago por 
qualquer matéria ou notí-
cia”, declarou à comissão. 

Fakhoury é suspeito 
de financiar o disparo de 
fake news durante a pan-
demia de coronavírus. O 
empresário depôs na CPI 
do Senado amparado por 
um habeas corpus conce-
dido pelo ministro Dias 
Toffoli, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF).

Propagar
“fake news”Contarato expõe ofensa homofóbica

O senador Fabiano Contarato (Re-
de-ES) exigiu um pedido de desculpas 
do empresário Otávio Fakhoury por 
publicações homofóbicas contra o par-
lamentar. A situação foi exposta ontem 
durante depoimento na Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) da Covid.

A CPI decidiu acionar a Polícia do 
Senado e o Ministério Público para apu-
rar a ocorrência de crime de homofobia 
pelo empresário, que foi convocado à 
comissão após ser acusado de finan-
ciar a disseminação de fake news na 
internet. Ele é alvo de um inquérito no 
Supremo Tribunal Federal (STF).

No dia 12 de maio deste ano, 
Contarato publicou uma mensagem 
no Twitter cobrando a prisão do ex-se-
cretário de comunicação do governo 
Bolsonaro Fabio Wajngarten e errou a 
grafia da palavra “flagrancial” escre-
vendo que havia “estado fragrancial 
configurado”.

O empresário republicou a mensa-
gem de Contarato ofendendo o parla-
mentar em função da orientação sexual 
do senador. “O delegado, homossexual 
assumido, talvez estivesse pensando no 

perfume de alguma pessoa ali daquele 
plenário... Quem seria o “perfumado” 
que lhe cativou?”, escreveu.

Ontem, Contarato assumiu a pre-
sidência da reunião da CPI e exigiu um 
pedido de desculpas do empresário 
à comunidade LGBTQIA+, “Dinheiro 
não compra dignidade. A sua família 
não é melhor que a minha”, disse o 
senador. “Se o senhor faz isso comigo, 
como senador, imagina no Brasil, que 
é o país que mais mata a população 
LGBTQIA+?”.

Fabiano Contarato foi o primeiro 
senador da República assumidamente 
homossexual a ser eleito para o cargo 
no país. “Essa dor é incomensurável, 
não tem dinheiro que pague isso, es-
tou expondo meu esposo, meus filhos, 
minha família, para que outras pessoas 
não tenham que passar pelo mesmo”, 
disse.

Em seguida, o empresário pediu 
desculpas ao senador. “Realmente, 
o meu comentário foi infeliz, foi um 
comentário em tom de brincadeira. Eu 
acho que é uma brincadeira de mau 
gosto”, disse Fakhoury.

Esse é o nosso 
cronograma de 

encerramento de 
trabalhos. Só (mudará) 

se houver um fato 
muito grave relevante 
do ponto de vista novo, 

não daquilo que 
a gente vem 
tratando 

A intenção do presi-
dente da Câmara, Arthur 
Lira (Progressistas-AL), 
de estabelecer um valor 
fixo por litro para o Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS) dos combustíveis, 
que seria feito por meio de 
um projeto de lei comple-
mentar, enfrenta resistên-
cias na Câmara. Após re-
uniões ontem com líderes 
dos partidos, Lira passou 
a dizer que vai convidar os 
Estados e a Petrobras para 
buscar um acordo para 
conter a disparada dos 
preços nas bombas.

“Precisamos discu-
tir isso sem nenhum tipo 
de prejuízo dos Estados”, 
afirmou o presidente da 
Câmara. Um dia antes, em 
evento ao lado do presi-
dente Jair Bolsonaro, Lira 
culpou os impostos esta-
duais pela alta dos com-
bustíveis e cobrou uma 
cota de sacrifício dos go-
vernadores para resolver 
o problema.

Após o reajuste de 
8,9% do preço do diesel 
pela Petrobras, na terça-
feira, Lira convocou uma 
reunião de emergência 
com líderes da base da 
Câmara e esperava apre-
sentar ontem mesmo uma 
proposta para a votação 
de um projeto de lei com-
plementar que definisse 
um valor fixo sobre o litro 
consumido para a cobran-
ça do ICMS.

A base da proposta 
seria um projeto do de-
putado Emanuel Pinhei-
ro Neto (PTB-MT), que já 
está na pauta de votação 
da Câmara, somado a ou-
tro, do líder do MDB, Is-
naldo Bulhões (AL).

Não houve acordo, 
mas na saída do encontro 
o tom belicoso foi deixado 
de lado. Uma das dificul-
dades é a resistência dos 
Estados, que não querem 
perder arrecadação na 
véspera de ano eleitoral. 
Lira reconheceu que ainda 
não há uma definição de 
mérito sobre o que poderá 
ser feito, mas avisou que 
tem pressa para encontrar 
um caminho para ser vo-
tado pela Casa.

Bulhões considera 
inconstitucional tratar 
da mudança no ICMS em 
projeto de lei comple-
mentar. Ele disse acre-
ditar que a questão aca-
baria na Justiça. “Não é 
só de posicionamento 
político, é técnico, isso só 
poderia ser feito por PEC 
(Proposta de Emenda 
Constitucional).”

Sem atacar os gover-
nadores, Lira fez questão 
de ressaltar que alguns 
Estados podem seguir o 
governador do Rio Gran-
de do Sul, Eduardo Leite 
(PSDB), que reduziu o 
ICMS dos combustíveis.

“Estamos dispostos a 
dialogar com o Congresso 
para construir alternati-
vas”, disse Leite ao Esta-
dão. Ele foi criticado por 
colegas por ter reduzido a 
alíquota.

Câmara resiste a fixar 
a alíquota do ICMS  
Camila Turtelli e 
Adriana Fernandes
Agência Estado

Daniel Weterman, 
Julia Affonso e 
Davi Medeiros
Agência Estado
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Passe, que é necessário para acesso a vários estabelecimentos, originalmente seria exigido até o dia 15 de novembro

França planeja estender até 
2022 o passaporte da vacina
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Agência Estado

O governo francês anun-
ciou na última quarta-feira a in-
tenção de estender o passapor-
te sanitário contra a covid-19 
até meados de 2022. O passe, 
que é necessário para acesso a 
restaurantes, espaços culturais 
e até mesmo hospitais, original-
mente seria exigido até o dia 
15 de novembro. “O que vamos 
propor ao Parlamento é manter 
por mais alguns meses, até o 
verão, a possibilidade de usar (o 
certificado)”, disse o porta-voz 
do governo, Gabriel Attal ,após 
uma reunião do Conselho de 
Ministros.

Ao escolher o verão - de 
junho até setembro de 2022 no 
Hemisfério Norte - como prazo, 
o Palácio do Eliseu estenderia o 
uso do documento para além do 
final das atividades parlamen-
tares, em fevereiro, que ocorre 
devido às eleições presidenciais 
em abril e às eleições legislativas, 
em junho. A intenção anunciada 
por Attal deverá ser consolida-
da em um projeto de lei com 
apresentação prevista para 13 
de outubro.

“Os últimos 18 meses nos 
mostraram que temos que per-
manecer prudentes e vigilantes”, 
disse Attal, que enfatizou que o 
desejo de Paris é manter o menor 
número possível de restrições. 
Ele também expressou otimismo 
sobre a situação “graças à vaci-
nação”. A França já vacinou 74% 
de sua população com ao menos 
uma dose e 66% das pessoas já 
estão totalmente imunizadas.

O passaporte sanitário, um 
código QR no smartphone ou em 
um pedaço de papel comprovan-
do que a pessoa foi vacinada con-

tra a covid-19 ou que tem testes 
com resultados negativos da do-
ença, é obrigatório desde 21 de 
julho em locais com capacidade 
para mais de 50 pessoas, como 
em bares, restaurantes, hospi-
tais (exceto para emergências) 
e grandes centros comerciais.

Para ser válido, o passapor-
te da vacina, que já está em vigor 
em vários países europeus, deve 
indicar o cronograma completo 
de vacinação, ou apresentar um 
certificado de teste positivo de 
pelo menos 11 dias e menos de 
seis meses, no caso da covid-19. 
Um teste negativo de “menos de 
72 horas” também é aceitável.

Protestos
Sua implementação gerou 

protestos semanais e, no sábado 
passado, mais de 60 mil pessoas 
se manifestaram contra o passe. 
Muitos dos manifestantes eram 
contra o passaporte obrigatório, 
que eles veem como “vacinação 
obrigatória disfarçada”. Eles con-
sideram a coerção despropor-
cional e estão preocupados que 
um empregador possa suspen-
der o contrato de trabalho de um 
empregado que não tenha um. 
O governo, entretanto, prefere 
falar sobre os vacinados.

“O rosto de uma França que 
está lutando é o dos milhões de 
franceses que respeitaram os 
gestos de barreira, que cuida-
ram de seus entes queridos, que 
foram vacinados”. Infelizmente, 
muito menos se fala deles do que 
da parcela antivacina, anticiên-
cia, antiestatal (...) Eu entendo o 
medo, tudo deve ser feito para 
tranquilizar as pessoas. Mas 
chega um momento em que é 
suficiente”, diz o ministro da 
Saúde, Olivier Véran.

Financiamento ilegal

Ex-presidente Nicolas Sarkozy 
é condenado a um ano de prisão
Agência Brasil/RTP 

O tribunal francês impôs 
uma sentença de um ano de 
prisão ao ex-presidente Nicolas 
Sarkozy, que foi considerado 
culpado no caso de financia-
mento ilegal na corrida à ree-
leição de 2012.

A decisão foi conhecida 
ontem pela manhã. Sarkozy, 
com 66 anos, ainda pode re-
correr.

O juiz decidiu que a sen-
tença a que foi condenado 
pode, no entanto, ser cum-
prida em casa, com vigilância 
eletrônica. Esta é a segunda 
condenação do ex-presidente 
da França.

Ele já tinha sido conde-
nado, em 1º de março, a três 
anos de prisão por corrupção 
e tráfico de influência, senten-
ça da qual recorreu. Philippe 
Briand, que foi presidente da 
associação de financiamento 
de campanha de Nicolas Sar-
kozy, também foi condenado 
ontem, por fraude, a dois anos 
de prisão, com um de suspen-
são. Sarkozy foi presidente de 
França entre 2007 e 2012.

Agência Brasil/RTP

O vulcão Kilauea, no Ha-
vaí, voltou a entrar em erup-
ção ontem com “força total”, 
informou o Serviço Geológico 
dos Estados Unidos (USGS). A 
erupção não ocorre em área 
residencial e as autoridades ga-
rantem que não existe perigo 
imediato para os moradores.

A última vez que o vul-
cão Kilauea entrou em erup-
ção foi em dezembro de 2020, 
mantendo-se em atividade 
durante cinco meses, até 
maio. Ontem, o vulcão – um 
dos mais ativos no mundo – 
voltou a expelir lava.

“O que antes era um lago 
de lava em arrefecimento, é 
agora uma nova erupção fis-
sural”, disse o USGS no Twitter. 
Na rede social, o Serviço Geo-
lógico explica que a erupção 
está confinada a uma cratera 
no cume do vulcão, apelidada 
de Halemaumau, devendo ficar 
na cratera. “As emissões de ga-
ses degradarão a qualidade do 
ar, mas a atividade da lava está 
apenas no topo [do vulcão]”.

A erupção ocorreu numa 
área não residencial, estando 
confinada ao Parque Nacional 
de Vulcões do Havaí. David 
Phillips, um dos cientistas res-
ponsáveis pelo observatório, 
disse à CNN que não existe pe-
rigo imediato para os residen-
tes. Phillips alerta, no entanto, 
que a atividade vulcânica pode 

durar meses. O Observatório 
de Vulcões Havaianos do USGS 
aumentou o nível de alerta 
para “perigoso” no início do 
dia, depois de registar um au-
mento nas atividades sísmicas 
na noite anterior.

“O aumento da ativida-
de sísmica e as mudanças 
nos padrões de deformação 
do solo na cúpula do Kilauea 
começaram a ocorrer apro-
ximadamente ao meio-dia 
da última quarta-feira, in-
dicando o movimento do 
magma na subsuperfície”, 
acrescentou o USGS.

O observatório explica 
que essa erupção é muito 
semelhante a muitas outras 
que ocorreram no cume de 
Kilauea nos últimos séculos. 
“Até agora, de fato, é muito 
semelhante à erupção mais 
recente, de dezembro de 
2020 a maio de 2021. Ele está 
libertando a pressão que se 
acumula entre as erupções 
- um processo muito cíclico”, 
acrescenta no Twitter.

“O vulcão entrou numa 
fase de atividade cíclica, não 
muito diferente dos anos 50 
e início dos anos 80, com fre-
quentes erupções. É um dos 
vulcões mais ativos do mun-
do”, diz o Serviço Geológico 
dos Estados Unidos. Em 2018, 
o vulcão entrou em erupção 
e destruiu mais de 700 casas, 
o que obrigou a retirada de 
vários moradores.

Havaí: vulcão volta 
a entrar em erupção

Brasil aceita receber novos 
voos de deportados dos EUA
Beatriz Bulla
Agência Estado

O governo americano soli-
citou ao Brasil autorização para 
ampliar a frequência de voos de 
deportação ao País. Os EUA pe-
diram que o governo brasileiro 
concorde com três voos sema-
nais de deportados - atualmen-
te, há autorização para um por 
semana. O Itamaraty concordou 
com dois voos semanais. A nova 
periodicidade está prevista para 
entrar em vigor em outubro. A in-
formação foi revelada pelo jornal 
Folha de S. Paulo e confirmada 
pelo Estadão.

No fim de maio, os EUA en-
viaram ao Brasil o primeiro voo 
fretado para deportar imigran-
tes brasileiros desde o início do 
governo de Joe Biden. A prática 

tornou-se frequente durante 
o mandato de Donald Trump, 
que adotou política e retórica 
anti-imigração - que passou a 
ser usada também por Biden, 
quando um número recorde de 
imigrantes começou a chegar na 
fronteira dos EUA com o México.

Questionado sobre o tema, 
o Itamaraty afirmou que rece-
beu, em agosto, um pedido para 
ampliar a frequência de voos 
semanais, o que ocorrerá em 
outubro. A chancelaria acres-
centou que o governo “con-
sentiu, em caráter temporário 
e condicional”, com o aumento 
da frequência para dois voos 
por semana e que o objetivo 
do MRE é reduzir o tempo de 
permanência dos brasileiros 
em centros de detenção ame-
ricanos, especialmente duran-

te a pandemia de covid-19. O 
governo brasileiro confirmou 
também a informação de que 
pediu aos EUA que os depor-
tados não sejam algemados 
no voo - o que foi relatado por 
algumas pessoas enviadas de 
volta pelo governo americano 
nessa situação.

O total de brasileiros que 
chegaram aos EUA ilegalmente 
começou a crescer em 2015, 
mas se mantinha em pata-
mares baixos. O grande pico 
nas apreensões pela patrulha 
fronteiriça aconteceu em 2019, 
quando passou de 1,6 mil ca-
sos no ano anterior para 18 mil, 
segundo os registros dos EUA. 
No ano passado, as travessias 
caíram em razão dos bloqueios 
de viagem durante a pandemia 
e à política estabelecida por 

Trump. Neste ano, o número 
explodiu. Só em agosto, mais 
de 9 mil brasileiros tentaram 
atravessar a fronteira america-
na sem visto. De outubro do ano 
passado até agosto deste ano, 
a estimativa é a de que mais de 
46 mil brasileiros tenham feito 
esse caminho.

A autorização para ampliar 
os voos de deportação ao Bra-
sil acontece no momento em 
que o governo americano pede 
para que o país receba haitia-
nos que entraram de maneira 
irregular nos EUA. Na semana 
passada, a situação foi tratada 
em conversa entre o secretário 
de Estado, Antony Blinken, e 
o chanceler brasileiro, Carlos 
França. Os dois se reuniram em 
Nova York, após a abertura da 
Assembleia-Geral da ONU.

Agência Brasil 

A União Europeia (UE) 
enviará uma missão de 
observação eleitoral à Ve-
nezuela, pela primeira vez 
em 15 anos, para acompa-
nhar as eleições regionais 
de 21 de novembro, infor-
mou o bloco em comunica-
do na última quarta-feira.

A presença de uma 
missão de observação 
eleitoral da UE não ocorre 

desde 2006 e acontece-
rá no momento em que a 
oposição vai participar das 
eleições de governadores 
e prefeitos, depois de ficar 
ausente das presidenciais 
de 2018 e das eleições le-
gislativas de 2020, argu-
mentando que não havia 
garantias suficientes.

“Será realizado um 
processo eleitoral sem 
precedentes, com a con-
corrência da maioria das 

forças políticas pela pri-
meira vez nos últimos 
anos, para eleger mais de 3 
mil representantes regio-
nais e municipais na Vene-
zuela”, disse Josep Borrell, 
alto representante da UE 
para Assuntos Exteriores e 
Política de Segurança e vi-
ce-presidente da Comissão 
Europeia.

A UE nomeou Isa-
bel Santos, integrante 
do Parlamento Europeu, 

como principal observa-
dora da missão eleitoral 
na Venezuela. 

A equipe central da 
missão será composta 
por 11 especialistas que 
chegarão a Caracas em 
outubro, e até o fim do 
próximo mês serão até 62 
observadores que estarão 
nas regiões. A equipe fica-
rá no país sul-americano 
até que o processo eleito-
ral seja concluído.

UE terá missão de observação 
para eleições na Venezuela 

Foto: Fotos Públicas

Sarkozy, que pode recorrer, foi considerado culpado no caso de financiamento ilegal na corrida à reeleição de 2012
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Mesmo com o cenário de pandemia, a Paraíba acumulou um saldo positivo de 13 mil novas empresas em atividade

Entre os meses de maio e 
agosto deste ano, mais de 19 
mil negócios foram abertos 
na Paraíba. Os dados foram 
publicados ontem no Mapa 
de Empresas do Ministério 
da Economia e mostram que, 
no segundo quadrimestre 
de 2021, o Estado acumulou 
saldo positivo de 13.199 no-
vas empresas em atividade. 
Segundo o Sebrae-PB, este 
resultado está associado às 
ações de desburocratização 
dos processos de abertura de 
negócios, viabilizando a for-
malização de trabalhadores 
informais.

Conforme os resultados 
do Boletim do Mapa das Em-
presas, a Paraíba foi responsá-
vel pela criação de 19.124 no-
vos negócios de maio a agosto 
deste ano. Com isso, o Estado 
registrou saldo de mais de 13 
mil empresas em funciona-
mento, já que o número de ne-
gócios que fecharam as portas 
neste período foi equivalente 
a 5.925 empresas. Assim, a Pa-
raíba conta, atualmente, com 
233.384 negócios ativos. 

Em comparação com 
agosto do ano passado, a 
Paraíba registrou saldo de 
37.226 novos negócios nos 
doze meses que compreen-
dem agosto de 2020 e agosto 
de 2021. Ao todo, 52.466 em-
presas foram abertas. 

Durante o mês de agos-
to, 5.407 empresas iniciaram 
atividades em toda a Paraíba, 
1.983 delas apenas na capi-
tal, onde o tempo médio para 
a abertura de uma empresa é 
de 2 dias e 1 hora, onze horas 
a menos que a média estadual. 
Segundo o Mapa das Empre-
sas, na Paraíba, o tempo mé-
dio de abertura de empresas 
caiu em relação ao primeiro 
quadrimestre do ano. A va-
riação reduziu pela metade o 
tempo de espera para a aber-
tura de um negócio no Estado, 
já que a espera de cinco dias 

caiu para dois dias e meio. 
De acordo com a analista 

do Sebrae-PB, Bera Wilson, os 
baixos prazos para a abertura 
de novas empresas no Estado 
são resultado da mobilização 
do Sebrae, de órgãos licencia-
dores e também da união de 
políticas públicas. “O Sebrae 
tem apoiado a desburocratiza-
ção do processo de abertura, 
alteração e baixa de empresas 
a partir da Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa. Isso viabi-
liza a formalização de muitos 
negócios que viviam na ilegali-
dade, através da formalização 
do Microempreendedor In-
dividual que era muito maior 
antes desta lei”, observa. 

Ainda segundo Bera, a 
lei possibilitou que os pe-

quenos negócios paraiba-
nos se tornassem cidadãos 
empresariais, com acesso 
à cobertura previdenciária, 
por exemplo, mas também 
com o reconhecimento de 
que os pequenos negócios 
são uma força mobilizadora 
da economia. Por isso, este 
movimento de legalização de 
empresas menores pode ser 
entendido como responsável 
pelo destaque na quantidade 
de microempresas ativas no 
Estado, referente a 213.495 
das mais de 233 mil empre-
sas ativas. Neste contexto, os 
setores de comércio varejista 
na área de vestuário e ali-
mentos foram responsáveis 
pelo maior número de novos 
negócios na Paraíba. 

Carol Cassoli 
Especial para A União

Mais de 19 mil negócios foram 
abertos no Estado desde maio

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

 A terceira idade normalmente está 
associada à fase da vida onde se prioriza o 
descanso, mas também deve ser pensada, 
principalmente nos dias atuais, como 
um tempo para oportunidades de novas 
experiências ou de antigos sonhos deixados 
para trás. Nesse sentido, vemos cada vez 
mais o ingresso de pessoas idosas buscando 
no empreendedorismo uma nova forma de 
garantir, mesmo após a aposentadoria, uma 
remuneração extra para sua família, como 
também para realizar antigos planejamentos 
postos de lado pelas circunstâncias da vida.

É estrategicamente importante para 
o Brasil que essa parcela da população 
permaneça economicamente ativa. A 
população idosa cresce a cada ano no nosso 
país. O número de brasileiros idosos de 65 
anos ou mais era de somente 1,6 milhão em 
1950, passou para 9,2 milhões em 2020 e 
deve alcançar 61,5 milhões em 2100, segundo 
estudo realizado pelas Nações Unidas. Desta 
forma, quanto mais pessoas acima dos 60 
anos permanecerem participando ativamente 
da economia, mais teremos possibilidade 

de manter a sustentabilidade econômica em 
nosso país.

Da mesma forma que para outras faixas 
etárias, o ingresso no empreendedorismo 
pode acontecer para a população idosa por 
dois fatores: oportunidade ou necessidade.

Falando um pouco sobre a necessidade, 
ainda levando em consideração o aumento 
da população idosa, podemos analisar 
que a complementação de renda após a 
aposentadoria, que fica cada vez mais difícil 
de ser alcançada, e também tem se mostrado 
para a grande maioria das realidades 
como insuficiente para o sustento das 
famílias. A condição de necessidade passa 
a ser o grande estímulo para o início de um 
empreendimento.

Quando falamos em oportunidade, 
sabemos de várias histórias de pessoas que 
por diversas circunstâncias da vida acabam 
não seguindo os seus planejamentos iniciais 
e, quando a oportunidade de um momento 
da vida em que há a disponibilidade maior 
de tempo - de uma certa estabilidade que 
permita a ousadia de apostar em novos 

ramos-, todos esses fatores vão favorecer o 
pensamento empreendedor.

Nas duas situações existe uma questão que 
deve ser levada como uma grande vantagem. 
Estamos falando da experiência. Experiência 
adquirida em uma vida toda tanto em relação 
às atividades profissionais passadas, que 
vão dar ao empreendedor a expertise de 
enfrentar dificuldades com  mais sabedoria, 
como conseguir prever problemas e antecipar 
soluções. Este são um grande diferencial para 
quem pretende empreender.  Se, na juventude, 
podemos considerar a energia e disposição 
como combustíveis para o empreendedor, é na 
maturidade que encontraremos o equilíbrio 
necessário para um negócio estável.

De toda forma é importante entender 
que mesmo as experiências vividas não são 
suficientes para que o empreendedor na 
terceira idade se sinta preparado para começar. 
Buscar apoio técnico e capacitações são tarefas 
para todos, inclusive para os mais velhos. Não 
há momento da vida em que não se possa 
aprender, e buscar esse conhecimento faz parte 
de toda a trajetória no empreendedorismo.

A dedicação também é um fator que 
a maturidade pode trazer. Investir em um 
negócio exige determinação em qualquer 
idade. Há muitas pessoas com ideias, mas 
é preciso ter coragem e determinação para 
colocá-las em prática. Não ter medo de errar 
é uma característica de empreendedores de 
sucesso.

É importante também que o 
empreendedor da terceira idade esteja atento 
às novidades do mercado. Acompanhar as 
novas tendências, inclusive tecnológicas pode 
ser um grande desafio para esse público, mas 
não há negócio que sobreviva nos dias atuais 
sem essas atualizações.

O empreendedorismo na terceira 
idade é uma oportunidade para reafirmar a 
importância da população idosa na sociedade, 
tanto na sua contribuição econômica como 
também trazendo as suas experiências no 
aperfeiçoamento dos produtos e serviços 
oferecidos no mercado. Particularmente, esse 
ingresso no empreendedorismo pode melhorar 
a autoestima e mostrar que nunca é tarde para 
alcançar os nossos sonhos.

Empreendedorismo na terceira idade

Ibovespa 
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Tempo de espera para 
abrir um negócio no 

Estado caiu de cinco dias 
para dois dias e meio

Prazo

Incentivo do governo

Cerca de 9,3 mil donos de motos na PB 
aderem ao perdão do IPVA e de taxas

Com média diária de 
acesso superior a mil pro-
prietários de motos de até 
162 cilindradas (cc) ao por-
tal da Secretaria de Estado 
da Fazenda (www.sefaz.
pb.gov.br) para ter direito à 
remissão dos últimos cinco 
anos (2016 a 2020) do Im-
posto de Propriedade Veicu-
lar de Automotores (IPVA) e 
das taxas do Detran-PB, as 
adesões nos primeiros nove 
dias do benefício oferecido 
pelo Governo da Paraíba já 
chegaram a 9.371 proprie-
tários. O prazo de adesão 
segue até o próximo dia 31 
de outubro.

O secretário de Esta-
do da Fazenda (Sefaz-PB), 
Marialvo Laureano, classifi-
cou de “exitoso” o resulta-
do. “Em apenas nove dias, 
quase dez mil pessoas já 
aderiram ao programa de 
remissão de motos até 162 
cilindradas, na opção da 
cota única à vista, para ga-
rantir o desconto via portal 

da Sefaz-PB. O sistema está 
funcionando plenamente, 
ou seja, sem qualquer in-
consistência às demandas 
dos cidadãos paraibanos”, 
celebrou, lembrando que 
esses proprietários preci-
sam fazer a sua adesão por 
meio de um computador 
convencional. 

Marialvo disse ainda 
que os proprietários podem 
tirar eventuais dúvidas em 
alguma das unidades da Se-
faz-PB ou do Detran-PB. “É 
importante também ressal-
tar que o Governo da Paraí-
ba tem como objetivo com 
esse programa ajudar esses 
284 mil proprietários que 
estão com IPVA atrasado há 
cinco anos e que apresenta-
ram ainda mais dificuldade 
financeira durante o perío-
do da pandemia. Enfim, é 
mais um oportunidade para 
que os proprietários dessas 
motos, que usam o veículo 
como meio de trabalho ou 
meio de transporte, sobre-

tudo no interior do Estado, 
de se regularizarem com 
uma simples adesão e o 
pagamento apenas de um 
exercício, que é o do ano de 
2021”, reforçou. 

Serviço
Desde o dia 20 de se-

tembro, o portal da Sefa-
z-PB disponibilizou, na 
página principal “Serviços 
Mais Acessados”, intitulado 
de “Motos até 162 cc”, um 
link direto para os proprie-
tários realizarem a adesão 
ao benefício. Para ter direito 
ao Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo 
(CRLV), emitido pelo Detran
-PB, o proprietário precisa 
efetuar o pagamento do 
licenciamento de 2021 do 
veículo completo (IPVA e 
Taxas). Ele também garan-
te o perdão total do tributo 
e das taxas do Detran-PB 
atrasados dos últimos cinco 
anos.   

O proprietário somen-

te poderá acessar o link do 
benefício no portal da Sefa-
z-PB para imprimir boleto 
por meio de computadores 
do tipo desktop ou notebook. 
Para facilitar a emissão do 
boleto na opção à vista ou 
parcelada, o proprietário 
da moto precisa ter como 
informações prévias para 
adesão: o número do CPF 
do proprietário da moto; 
número da placa e também 
o número do Renavam. 

Se o proprietário optar 
pelo pagamento da cota úni-
ca à vista com 10% de des-
conto, ele recebe o perdão 
perante o Estado em até 48 
horas, após efetuar o paga-
mento. Já se o proprietário 
optar pelo parcelamento 
em três vezes, somente po-
derá dar entrada e receber o 
CRLV como regular perante 
o Estado, após quitar a últi-
ma parcela. O proprietário 
tem ainda uma terceira op-
ção: o pagamento total até 
30 de dezembro.

Foto: Evandro Pereira

Proprietário que optar por 
pagar a cota única à vista, 
com 10% de desconto, tem
 o perdão em até 48 horas



Economia

Taxa de desocupação caiu para 13,7%, mas ainda representa 14,1 milhões de pessoas em busca de atividade remunerada

No trimestre móvel en-
cerrado em julho, o número 
de trabalhadores por conta 
própria manteve a trajetória 
de crescimento, iniciada no 
período encerrado em outu-
bro do ano passado, e atingiu 
o patamar recorde de 25,2 
milhões de pessoas. Na com-
paração com o trimestre en-
cerrado em abril, o aumento 
foi de 4,7%, com mais 1,1 mi-
lhão de pessoas.

Os dados são da Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) Contí-
nua e foram divulgados on-
tem pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). A taxa de desocupa-
ção caiu 1 ponto percentual 
no período, para 13,7%, e re-
presenta um contingente de 
14,1 milhões de pessoas em 
busca de um trabalho.

Na comparação com o 
mesmo trimestre móvel de 
2020, houve aumento de 
3,8 milhões de pessoas tra-
balhando por conta própria, 
uma alta de 17,6%. A ana-
lista da pesquisa Adriana 
Beringuy destaca que essa é 
a forma de inserção no mer-
cado de trabalho que mais 
vem crescendo nos últimos 
trimestres, embora o traba-
lho com carteira assinada 
comece a ter resultados mais 
favoráveis, com aumento de 
3,5%, totalizando 30,6 mi-
lhões de pessoas.

“Diferente da população 
ocupada como um todo, que 
embora esteja crescendo, ain-
da permanece num nível abai-
xo do período pré-pandemia, 

no caso específico do conta 
própria, essa reposição foi fei-
ta e ainda supera ao que ocor-
ria no período pré-pandemia. 
É uma reação [do mercado de 
trabalho] muito voltada para 
o trabalho por conta própria”, 
disse a analista.

Informalidade
De acordo com Adriana 

Beringuy, com esse aumento 
do trabalho por conta pró-
pria, o nível de informalida-
de também atingiu um nível 
recorde, com taxa de 40,8%.

“A gente tem um recorde 
de informalidade. A popula-
ção ocupada em julho foi es-
timada em 89 milhões, com 
um incremento de 3,1 mi-
lhões no trimestre. Já a popu-
lação informal ficou estima-
da em 36,3 milhões, portanto 
um aumento de 2 milhões. A 
população ocupada no tri-
mestre expandiu 3,6% e a in-
formalidade 6,1%”, disse.

O trabalho informal in-
clui as pessoas sem carteira 
assinada no setor privado e 
doméstico, empregadores ou 
empregados por conta própria 
sem CNPJ e trabalhadores sem 
remuneração. No trimestre an-
terior, a taxa de informalidade 
foi de 39,8%, com 34,2 milhões 
de pessoas. Há um ano, esse 
contingente era menor de 30,7 
milhões, com taxa de 37,4%, o 
menor patamar da série.

O grupo chamado de su-
butilizados somou 31,7 mi-
lhões, uma redução de 4,7% 
na comparação trimestral, 
quando eram 33,3 milhões 
de pessoas. Com isso, a taxa 
composta de subutilização 
caiu 1,6 ponto percentual, 
para 28,0%.

Akemi Nitahara
Agência Brasil

IBGE: trabalho autônomo tem 
garantido empregos no país
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Pessoas de baixa renda

Mais de 250 isenções de ITBI e IPTU 
são concedidas pela Prefeitura de JP

A Secretaria Executiva 
da Receita (Serem) já con-
cedeu 200 isenções de Im-
posto de Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI) e mais 
de 50 de Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) 
desde o dia 21 de setem-
bro, após a divulgação das 
regras para solicitação das 
isenções. O benefício é ofe-
recido aos cidadãos com 
renda familiar de até dois 
salários mínimos e segue 
critérios específicos para 
garantir a economia à po-
pulação de baixa renda na 
realização do sonho da casa 
própria e da redução de im-
postos pagos.

A medida foi anun-
ciada pelo prefeito Cícero 
Lucena no mês de agosto 
e teve as regras publica-
das no Semanário Oficial 
do Município neste mês 
de setembro. São consi-
derados aptos a receber o 
benefício da isenção tanto 
do IPTU bem como do ITBI 
os imóveis vinculados aos 
programas habitacionais 
voltados para a população 
de baixa renda, edificados 
com recursos do Programa 
Casa Verde e Amarela do 
Governo Federal (antigo 
programa Minha Casa, Mi-
nha Vida).

Para solicitar a isenção 

Foto: PMJP

Medida anunciada pela gestão municipal tem intuito de ajudar a população mais vulnerável na aquisição de imóveis

do IPTU ou ITBI, o contri-
buinte não pode ter outro 
imóvel em João Pessoa e 
deve ter renda familiar de 
até dois salários mínimos. 
Já em relação ao imóvel, 
este deve ter até 60 metros 
quadrados, ser usado ape-
nas para residência e ter 
sido financiado pelo Siste-
ma Financeiro de Habita-
ção (Programa Casa Verde 
e Amarela). No caso espe-
cífico do IPTU, a isenção só 
passa a valer a partir do 
exercício seguinte (2022). 
O imóvel também tem que 
estar em dia com os tribu-
tos municipais que incidem 
sobre ele, ou seja, não pode 
ter débitos do ano de 2021 
ou de anos anteriores.

Documentos
Para dar entrada na 

solicitação da isenção, o 
proprietário deve apresen-
tar documentos pessoais 
(RG e CPF), comprovante 
de renda (também o do 
cônjuge se a pessoa for ca-
sada), certidão negativa de 
débitos com a Prefeitura 
e certidão negativa de que 
possui outros imóveis em 
João Pessoa. A solicitação 
pode ser feita a partir do 
atendimento presencial, 
realizado após agendamen-
to na aba ‘Atendimento’ 
no portal do contribuinte 
(https://www.joaopessoa.
pb.gov.br/pc/) ou através 
do e-mail (serem.triagem@
joaopessoa.pb.gov.br) ane-

xando toda a documenta-
ção necessária.

Nos casos em que o 
empreendimento for de 
iniciativa da Secretaria Mu-
nicipal de Habitação Social 
(Semhab) ou da Compa-
nhia Estadual de Habitação 
Popular (Cehap), a conces-
são será preferencialmente 
feita por meio de pedido 
unificado para cada em-
preendimento, através de 
expediente encaminhado 
à Serem. O pedido deve in-
cluir nome completo e CPF 
dos adquirentes dos imó-
veis, além do número de 
inscrição cadastral ou nú-
mero de localização carto-
gráfica atual dos imóveis no 
Cadastro Imobiliário Fiscal.

Setor produtivo cria plano 
para fortalecer atividades

Superar os principais 
problemas da agropecuá-
ria paraibana, criando um 
ambiente institucional pro-
pício ao desenvolvimento 
do sistema produtivo agro-
pecuário, esse é o objetivo 
principal do Plano Estadual 
de Fortalecimento e Desen-
volvimento da Agropecuária 
Paraibana - Planes, criado 
em setembro e que reúne 
agricultores e produtores 
familiares, cooperativas, as-
sociações e instituições liga-
das ao setor rural, universi-
dades e Instituto Nacional 
do Semiárido.

A inclusão sociopro-
dutiva e de inovação para a 
geração de trabalho, comer-
cialização, emprego e renda 
também estão na mira do 
plano que atua reivindican-
do e propondo aos entes 
públicos e privados propos-
tas que constituam os eixos 
estruturantes capazes de 
superar adversidades em 
curto e médio prazo. Aba-
caxicultura, apicultura e me-
liponicultura, aquicultura, 
avicultura caipira, bovino-
cultura, caprinovinocultura 
mandiocultura, olericultura, 
e umbucultura são as ca-

deias produtivas assistidas 
nos 223 municípios parai-
banos. 

Ineficiência nos proces-
sos produtivos, problemas 
no transporte e distribuição 
dos produtos, insegurança 
hídrica e produtores sem 
capacitação para aderir aos 
processos de inovação são 
alguns dos principais pro-
blemas que constam no do-

cumento apresentado no 
último dia 22. O produtor 
rural, avicultor e zootecnista 
Wendell Jose de Lima Melo, 
que é também um dos coor-
denadores do Planes, des-
taca a falta de um diálogo 
assertivo, essencial para o 
crescimento da agricultura 
e da pecuária na Paraíba. 
“A gente vê que tem muita 
ação pulverizada e não tem 

diálogo e convergência des-
sas ações fazendo com que 
os recursos aplicados não 
atinjam os objetivos. Esse é 
o problema no setor agrope-
cuário do Estado”. 

Para a avicultora cai-
pira, Kaellyne Alencar, que 
possui uma pequena granja 
- onde trabalha com abate 
de aves e ovos - no municí-
pio de São Sebastião de La-
goa de Roça, no Agreste, a 
tributação e a comercializa-
ção estão entre os maiores 
desafios. Há cerca de quatro 
anos atuando no setor, ela 
vê o plano como um instru-
mento fortalecedor e lem-
bra que as dificuldades para 
o pequeno produtor vêm 
de muito tempo, mas foram 
agravadas pela pandemia da 
covid-19. “Alta no preço dos 
insumos, como milho e soja, 
que acabam influenciando 
no aumento dos preços dos 
nossos produtos que, conse-
quentemente perdem poder 
de competitividade, prin-
cipalmente em relação aos 
produtores maiores”. 

De acordo com Wendell 
José de Lima Melo, o movi-
mento propõe a criação de 
uma agência de desenvolvi-
mento do setor agropecuá-
rio para que haja a congre-
gação de informações.

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Crédito oferecido por bancos 
deve crescer 12,6% em 2021

O saldo do crédito con-
cedido pelos bancos deve 
crescer 12,6% este ano, de 
acordo com o Relatório de 
Inflação, publicação trimes-
tral do Banco Central (BC), 
divulgado ontem em Brasí-
lia. O resultado vem do cres-
cimento de 16,2% no cré-
dito para famílias e de 8% 
para pessoas jurídicas.

A estimativa é maior 
do que a observada no re-

latório anterior, de 11,1%. 
“O aumento decorre de sur-
presas positivas nos últimos 
três meses nos saldos de 
pessoa física, em linha com 
a recuperação da mobilida-
de e o avanço da vacinação”, 
diz o relatório.

As modalidades de 
crédito pessoa física com 
recursos livres tiveram a 
variação do saldo revisada 
de 14% para 18% e as com 
recursos direcionados de 
13% para 14%. Nos finan-
ciamentos às empresas, as 

projeções foram mantidas, 
de crescimento de 13% com 
recursos livres e de estabili-
dade nos direcionados.

O crédito livre é aquele 
em que os bancos têm auto-
nomia para emprestar o di-
nheiro captado no mercado 
e definir as taxas de juros 
cobradas dos clientes. Já o 
crédito direcionado tem re-
gras definidas pelo governo, 
e é destinado, basicamente, 
aos setores habitacional, 
rural, de infraestrutura e ao 
microcrédito.

Andreia Verdélio
Agência Brasil

O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
elevou a expectativa para 
o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) de 2021, que passou 
de 5,9% para 8,3%. O insti-
tuto informou que a inflação 
segue pressionada pela des-
valorização cambial, alta dos 

preços internacionais das 
commodities e crise hídrica.

“Em que pese essa pio-
ra no comportamento dos 
preços administrados e dos 
alimentos esperada para 
o ano, a expectativa de um 
desempenho mais desfavo-
rável dos bens industriais e 
dos serviços livres também 
vem contribuindo para a 
elevação das previsões de 
inflação para 2021”, avaliam 

os técnicos do Ipea no docu-
mento Visão Geral da Con-
juntura.

O instituto lembrou que 
o IPCA atingiu 9,68% nos úl-
timos 12 meses até agosto, 
ultrapassando o limite da 
banda inflacionária estipula-
da pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) para 2021 
(5,25%). Para 2022, a expec-
tativa é de desaceleração do 
índice para 4,1%.

Ipea eleva previsão do IPCA 
de 5,9% para 8,3% no ano
Bruno Villas Bôas
Agência Estado

Com a pandemia, o 
pequeno produtor tem 
lidado com problemas 
como a alta de preços

Desafios
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Objetivo é atualizar a situação vacinal, aumentar as coberturas e diminuir a incidência de doenças em todo estado
A Campanha de Multivacina-

ção começa nesta sexta-feira, 1º de 
outubro. O objetivo é atualizar a si-
tuação vacinal, aumentar as cober-
turas e diminuir a incidência das 
doenças imunopreveníveis em todo 
o Estado da Paraíba. O público-alvo 
é crianças e adolescentes menores 
de 15 anos.

A técnica do Núcleo de Imuni-
zações da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), Milena Vitorino, alerta 
que, na Paraíba, devido à pandemia, 
as coberturas vacinais estão baixas 
e isto é uma preocupação. “Este é 
um problema enfrentado em todo 
o país. Sabemos que, por conta da 
covid-19, pais e responsáveis estão 
com receio de levar seus filhos aos 
postos de saúde. Mas nos preocu-
pamos com as doenças que já eram 
erradicadas, como o sarampo, e que 
voltou a apresentar casos novamen-
te em nosso país. Vamos aproveitar 
essa campanha de multivacinação 
para que tenhamos uma população 
imunizada e que a gente não venha 
a ter novos surtos de outras doen-
ças já erradicadas”, pontua.

Milena Vitorino afirma que a 
meta de cobertura vacinal é de 90% 
para BCG e Rotavírus e 95% para as 
demais. Em 2021, até o momento, 
as coberturas estão abaixo de 70%, 
sendo BCG com 49,1%, Rotavírus 
Humano com 62,78%, Meningocó-
cita C com 61,35%, Pentavalente 
com 62,97%, Pneumocócita com 
66,1%, Polio com 62,07%, Febre 
Amarela com 42,67%, Hepatite 
A com 55,61%, Tríplice Viral D1 
com 64,61%, Tríplice Viral D2 com 
39,81%, HPV com 6,5% e Meninco 
ACWY com 5,5%. 

Este ano, o Dia D da Campanha 
de Multivacinação acontecerá no 
dia 16 de outubro. A SES orienta 
que os municípios realizem suas 
ações seguindo todos os cuidados 
e evitando aglomerações. “Orienta-
mos que os municípios façam par-
cerias com ginásios, igrejas, locais 
amplos. Também sugerimos o tra-
balho com os agentes comunitários, 
fazendo busca ativa por microárea 
para que no Dia D não tenha uma 
grande aglomeração”, afirma. 

A Campanha de Multivacina-
ção se estende por todo o mês de 
outubro até o dia 29. É importante 
lembrar que a Paraíba possui mais 
de mil salas de vacinação e que elas 
estão abertas mesmo fora do perío-
do de campanhas vacinais.

Saúde inicia hoje, na Paraíba,
Campanha de Multivacinação
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Fortalecimento do artesanato

Primeira-dama do Estado visita ateliês e 
discute parceria com a Prefeitura da capital

A primeira-dama do Estado, 
Ana Maria Lins, acompanhada da 
primeira-dama do município de 
João Pessoa, Lauremília Lucena, 
visitou, na tarde da última quarta-
feira, na capital, artesãs ligadas ao 
Programa Paraibano de Artesana-
to (PAP). O objetivo é desenvolver 
parcerias entre o Governo do Esta-
do e a Prefeitura Municipal de João 
Pessoa para divulgar e fortalecer 
ainda mais o artesanato.

Na ocasião, Ana Maria Lins, que 
também é presidente de Honra do 
Programa do Artesanato Paraibano, 
ressaltou que o Governo do Estado 
soma esforços à Prefeitura de João 
Pessoa para melhorar ainda mais 
as condições do artesão. “Essas vi-
sitas são um grande passo dessa 
parceria entre o Governo do Estado 
e a Prefeitura de João Pessoa, pois 
juntamente com Lauremília Lucena 
viemos conhecer, sentir o que dese-
jam os artesãos da capital para que 

se desenvolvam ainda mais. A partir 
daí, vamos definir a melhor forma 
de colocar em prática essa parceria 
tão bem-vinda”, afirmou.

Lauremília Lucena, por sua vez, 
destacou a importância da ação, 
principalmente para a retomada. 
“Foi uma visita muito produtiva e 
que já começa a render frutos para 
que, tanto Prefeitura de João Pes-
soa e o Governo do Estado, possam 
dar as condições para que o artesão 
possa gerar renda. As expectativas 
são as melhores possíveis”, disse.

A primeira visita das primei-
ras-damas do Estado e do municí-
pio foi ao ateliê da artesã Rosân-
gela da Rocha, no bairro Cidade 
dos Colibris. Rosângela do patch-
work, como é mais conhecida, se 
dedica há quase 20 anos à técnica. 
“A visita tanto de dona Ana quan-
to de dona Lauremília representa 
um incentivo para todos nós que 
trabalhamos com artesanato. As 

ações que já vêm sendo adotadas 
pelo Governo do Estado ficarão 
ainda mais significativas quando 
se somarem às do município de 
João Pessoa”, comentou a artesã.

Logo em seguida, Ana Maria 
Lins foi conhecer o trabalho em 
mosaico desenvolvido há sete anos 
pela dupla Cristiane Galdino e Te-
reza Cristina, no bairro José Améri-
co. “Essa visita representa, além de 
uma valorização do nosso trabalho, 
uma oportunidade de mostrarmos 
também nossos anseios”, disse.

Por fim, as primeiras-damas 
do Estado e do município de João 
Pessoa conheceram o trabalho de-
senvolvido pela mestre em bonecas 
de pano Lindalva Andrade, no Coli-
nas do Sul. Aos 81 anos, a “Princesi-
nha Bonequeira” tem na filha, Luzia 
Néri, a continuação de sua arte, com 
a qual sustentou os 14 filhos.

“É uma alegria para mim rece-
ber essas visitas tão ilustres. Isso 

mostra a importância de minha 
arte”, afirmou dona Lindalva. 

A gestora do PAP, Marielza 
Rodriguez, disse que a parceria en-
tre o Estado e o município de João 
Pessoa vai promover ainda mais o 
artesanato na capital paraibana. “É 
uma parceria muito importante, já 
que João Pessoa é a cidade criativa 
da Unesco no segmento artesana-
to e arte popular. São esforços que 
buscam transformar ainda mais 
esse segmento. O primeiro passo 
que estamos dando é justamente 
ouvir o artesão para que esta par-
ceria seja implementada da melhor 
forma possível”, disse, destacando 
que serão realizadas outras visitas 
com esse objetivo.

Participaram ainda das visi-
tas Marianne Góes, coordenadora 
de Economia Criativa da Prefei-
tura Municipal de João Pessoa; e 
Eduardo Barroso, consultor do Se-
brae Paraíba.

Foto: André Lúcio/Secom-PB

A primeira-dama Ana Maria Lins 
(centro) conheceu a produção 
artesanal e destacou a parceria 
com a prefeitura da capital

O Governo do Estado, por 
meio do Programa do Artesanato 
Paraibano (PAP)/Secretaria de Es-
tado de Turismo e Desenvolvimen-
to Econômico (Setde), promove, a 
partir de hoje, o Festival Paraibano 
de Brinquedos Populares. A aber-
tura do evento ocorrerá no Manaí-
ra Shopping, a partir das 11h. O 
Festival será realizado também no 
Mangabeira Shopping, até 17 de 
outubro em homenagem ao mês da 
criança, e conta com a parceria do 
Sebrae-PB. 

O Festival Paraibano de Brin-
quedos Populares tem como obje-
tivo preservar o folclore paraibano 
ligado ao universo lúdico infantil 
popular por meio de brincadeiras, 
oficinas e contação de histórias, co-
locando a criança em contato com o 
artesão.

A gestora do PAP, ligado à Se-
cretaria de Estado do Turismo e 
Desenvolvimento Econômico (Set-
de), Marielza Rodriguez, destacou 
a importância do evento. “Após um 
período muito difícil causado pela 
pandemia, o artesão e a artesã pa-

raibanos voltam a ter contato com 
o público, a divulgar o seu trabalho, 
fortalecendo a cultura popular e ge-
rando renda. As expectativas são as 
melhores, e tenho certeza de que se 
confirmarão”, disse. 

O gerente da Unidade de De-
senvolvimento Territorial e Políti-
cas Públicas do Sebrae-PB, Luciano 
Holanda, ressaltou a importância 
do evento nesse momento de reto-
mada. “O Sebrae Paraíba vem somar 
esforços ao Governo do Estado para 
que o segmento do artesanato pos-
sa expor todo o seu potencial e se 
reaproximar do público na oferta de 
produtos criativos e com caracterís-
ticas regionais”, ressaltou.

O Festival Paraibano de Brin-
quedos Populares vai expor pro-
dutos dos grandes mestres do ar-
tesanato do Estado, englobando 
principalmente as regiões da Gran-
de João Pessoa, Campina Grande, 
Itabaiana e Esperança. As grandes 
atrações serão carrinhos de madei-
ra e de lata, bonecas de pano, bo-
necos de barro e de madeira, entre 
outros. 

JP sedia Festival Paraibano 
de Brinquedos Populares

Estão abertas as inscrições 
para a primeira edição do Fórum 
Alternativas Energéticas 2021: Ce-
nário e Perspectivas. O evento será 
realizado no dia 14 de outubro, de 
maneira on-line e gratuita, das 8h 
às 17h. Os interessados deverão 
fazer a sua inscrição do site da 
Companhia de Desenvolvimento 
da Paraíba (Cinep) até o dia 12 de 
outubro (www.cinep.pb.gov.br).

O Fórum debaterá medidas de 
atração na área de energias reno-
váveis, empreendimentos, novas 
tecnologias e a conscientização 
para o uso de energias limpas em 
residências e empreendimentos. 
Estão confirmados nomes como 
André Pepitone, diretor geral da 
Aneel; Rafael Marques, especialis-
ta técnico regulatório da absolar; 
Elbia Gannoum, presidente exe-
cutiva da ABEEólica, Evaldo Neto, 
superintendente da Sudene, re-
presentantes de empresas nacio-
nais e internacionais, entidades 
de financiamento e secretarias 
estaduais e municipais, além do 

governador João Azevêdo.
“Temas extremamente atuais, 

referentes ao cenário elétrico 
atual e futuro, com especial aten-
ção ao papel das energias renová-
veis, tratados e debatidos pelas 
autoridades responsáveis a ní-

vel, nacional, regional, estadual 
e municipal. O formato do Fórum 
permite a interação do público 
diretamente, enviando perguntas e 
sugestões”, comenta Rômulo Polari, 

diretor presidente da Cinep.
 “A realização de um evento 

desse tipo permite que pessoas, 
dos mais diferentes contextos, 
possam ter conhecimento e até 
as perspectivas que as fontes al-
ternativas de energia vão atender. 
Então o objetivo do fórum aqui no 
Estado da Paraíba permite tam-
bém disseminar, principalmente 
os conceitos básicos e fazer com 
que as pessoas vejam que é algo 
acessível, que elas podem em bre-
ve estar se beneficiando desse 
tipo de tecnologia”, enfatiza Eu-
ler Macedo, diretor do Centro de 
Energias Alternativas e Renová-
veis (Cear) da Universidade Fede-
ral da Paraíba. 

O evento é uma realização do 
Governo do Estado, por meio da 
Companhia de Desenvolvimento 
da Paraíba (Cinep), em parceria 
com a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa e o Centro de Ener-
gias Alternativas e Renováveis 
(Cear) da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB).

Abertas inscrições para o Fórum 
Alternativas Energéticas 2021

A realização de um 
evento desse tipo permite 

que pessoas, dos mais 
diferentes contextos, possam 

ter conhecimento e até as 
perspectivas que as fontes 

alternativas de energia 
vão atender
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Paraibana chega aos 102 anos 
e diz que não parou no tempo
Odontologista aposentada, Maria do Carmo é exemplo de longevidade e dá a receita: “Ninguém pode viver na antiguidade”
Ítalo Arruda
Especial para A União

A Paraíba possui apro-
ximadamente 537 mil ha-
bitantes com 60 anos ou 
mais, sendo 87 mil acima 
dos 80 anos. De acordo com 
o levantamento das Tábuas 
Completas de Mortalidade 
para o Brasil 2019, do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a proba-
bilidade de um paraibano de 
60 anos atingir os 80 anos é 
maior entre as mulheres. A 
cada mil mulheres nessa fai-
xa etária, 634 têm chances 
de chegar ou ultrapassar os 
80 anos. Já entre os homens, 
essa probabilidade é de 510 
por mil.

A pesquisa aponta tam-
bém um crescimento na ex-
pectativa de vida dos idosos 
em todo o Brasil. Atualmen-
te, estima-se que o país te-
nha cerca de 30 milhões de 
pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos. Segun-
do o IBGE, em 2019, de mil 
pessoas que atingiram os 
15 anos, 868 completaram 
os 60 anos de idade. Esse 
número era bem menor em 
1940, quando pouco mais de 
500, da mesma quantidade 
de mil pessoas, chegaram 
aos 60 anos.

A odontologista aposen-
tada Maria do Carmo Ban-
deira é um exemplo de lon-
gevidade na Paraíba. Natural 
de João Pessoa, a idosa tem 
102 anos de vida. Gozando 
de boa saúde, ela conta que 
o segredo para uma vida 
longa é, além de uma rotina 
de cuidados, não parar no 
tempo. Maria nasceu em 21 
de março de 1919 e afirma 
que acompanhar os proces-
sos de evolução e mudanças 
da sociedade é algo natural 
e necessário para a sobrevi-
vência. “Ninguém pode viver 
na antiguidade”, declarou 
a centenária, que acompa-
nhou acontecimentos histó-
ricos como a Segunda Guerra 
Mundial, a ditadura militar, a 
redemocratização e, mais re-
centemente, a pandemia do 
novo coronavírus.

Diariamente, Maria Ban-
deira lê o jornal e acompanha 
as notícias do dia. O exercício 
da leitura, segundo ela, é para 
estimular o raciocínio e a boa 
memória que ainda preser-
va. Luzia de Souza, cuidadora 
de Maria há mais de 40 anos, 
relata que a idosa possui um 
bom nível de inteligência. “Ela 
mesma anota as despesas e 
faz as contas do mês, é muito 
ativa”, disse.

Em quase oito décadas, 

a média de vida do brasi-
leiro aumentou 31,1 anos, 
saltando de 45,5, em 1940, 
para 76,6, em 2019 (ano de 
referência da última pesqui-
sa realizada e divulgada pelo 
IBGE). Conforme a Projeção 
da População do Brasil, o país 
pode chegar, em 2060, a um 
quarto da população com 
pessoas acima dos 65 anos.

A tendência de envelheci-
mento da população brasileira 
suscita a urgência do debate 
e, principalmente, da imple-
mentação de políticas públicas 
para atender as necessidades 
do público idoso, garantindo-
lhe segurança e qualidade de 
vida. No primeiro semestre de 
2021, a Ouvidoria Nacional de 
Direitos Humanos registrou 
33,6 mil casos de algum tipo 
de violência contra o idoso 
por meio do canal de denúncia 
Disque 100.

A aposentada, que é natural e reside em 
João Pessoa, mantém o exercício da leitura 
diária do jornal, acompanhando todas as 
principais notícias, para manter e estimular 
o raciocínio, preservando sua boa memória

Atendimento a mais de mil idosos
A Secretaria  de Estado de De-

senvolvimento Humano (Sedh) rea-
liza uma série de ações com foco no 
direito da Pessoa Idosa. Uma delas 
é o Projeto Acolher, lançado em 
2013. O programa seleciona enti-
dades sem fins lucrativos, como as 
Instituições de Longa Permanência 
para Idosos (Ilpi), para estabelecer 
um cofinanciamento com recursos 
captados do Fundo de Erradicação 
e Combate à Pobreza (Funcep), com 
o objetivo de melhorar a qualidade 
de vida dos idosos que vivem em 
abrigos.

Desde o lançamento, o Projeto 
Acolher já investiu quase R$ 7 mi-
lhões em melhorias das condições 
de cuidado, através de formaliza-
ção de convênios e da execução de 
ações socioassistenciais, de saúde, 
de nutrição, de cultura, de lazer, 
entre outras, para as pessoas da 
terceira idade. Em 2020, segun-
do a Sedh, 30 instituições foram 
contempladas, em 22 municípios. 
O total de recursos repassados às 
instituições ultrapassou a marca de 
R$ 1 milhão. Ainda segundo a pasta, 
em 2021, 22 instituições estão aptas 
a receber os recursos referentes ao 

edital vigente do Projeto Acolher, 
que chega à sétima edição.

A Paraíba conta com 53 Insti-
tuições de Longa Permanência para 
Idosos, em 28 municípios, totalizan-
do 1.045 idosos institucionalizados. 
João Pessoa concentra o maior nú-
mero, com 11 entidades desse tipo, 
atendendo a 360 idosos.

Além disso, com o objetivo de 
intensificar as ações voltadas à pro-
moção da saúde e do bem-estar das 
pessoas da terceira idade, o governo 
paraibano aderiu, neste ano, ao 
Pacto Nacional de Implementação 
da Política de Direitos da Pessoa 
Idosa, uma iniciativa do Ministério 
da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH), que tem como 
finalidade criar conselhos de direitos 
e ampliar a arrecadação de fundos 
municipais voltados aos direitos dos 
idosos.

“Nosso objetivo é dar condições 
para a sobrevivência e convivência 
social dessas pessoas, agindo di-
retamente no enfrentamento das 
violações de direitos e na estrutura-
ção de políticas públicas”, explicou 
a diretora de Assistência da Sedh, 
Francisca Vieira.

Entidades promovem atividades na capital
Em homenagem ao 

Dia Internacional do 
Idoso,  comemorado 
hoje, 1º de outubro, 
várias entidades en-
gajadas na luta pelo 
direito da pessoa idosa 
estão realizando ati-
vidades para celebrar 
a data e promover a 
conscientização sobre 
a importância da pro-
teção e cuidados para 
com os mais velhos.

A Prefeitura de João 
Pessoa (PMJP), através 
da Secretaria de Direi-
tos Humanos e Cidada-
nia (Sedhuc), encerra 

hoje as atividades da 
Semana Municipal da 
Pessoa Idosa. As ativi-
dades de encerramento 
serão real izadas no 
Centro de Referência 
Municipal  da Pessoa 
Idosa, no Altiplano, e 
contará com práticas 
esportivas, lúdicas e 
ações educat ivas,  a 
partir das 8h. Ao lon-
go da semana foram 
realizadas várias pales-
tras, oficinas e rodas de 
conversa sobre temas 
relacionados à saúde e 
ao direito do idoso.

A Associação Pro-

mocional do Ancião 
(Aspan), em João Pes-
soa, também realizará 
um evento em come-
moração ao Dia Inter-
nacional do Idoso. A 
partir das quatro ho-
ras da tarde será ce-
lebrada uma missa em 
ação de graças com 
o diretor-presidente 
da associação, padre 
Sandro Santos. Ama-
nhã, para encerrar a 
programação, a Aspan 
vai promover uma tar-
de de recreação com 
os idosos residentes, 
com uma exposição dos 

trabalhos realizados 
por eles, além de jo-
gos, atividades lúdicas 
e a realização de um 
bingo.

n Alagoa Grande

n Bayeux

n Belém

n Cabedelo

n Cajazeiras

n Campina Grande

n Coremas

n Cuité

n Guarabira

n Itabaiana

n João Pessoa

n Lagoa Seca

n Mari

n Monteiro

n Patos

n  Picuí

n Pombal

n Remígio

n  Santa Luzia

n  Santa Rita

n  São Bento

n  São João do Rio do 
Peixe

n São José de Piranhas

n Serra Branca, Solânea 

n Sousa

n Sumé

n Uiraúna.

MunicíPios coM instituiçõEs dE Longa 
PErManência Para idosos na Paraíba

Em homenagem ao Dia 
Internacional do Idoso, 
comemorado hoje, 1º 
de outubro, atividades 

celebram a data e 
promovem a proteção 

dos mais velhos

Em quase oito décadas, 
a média de vida do 
brasileiro aumentou 

31,1 anos, saltando de 
45,5, em 1940, para 

76,6, em 2019

Foto: Ortilo Antônio



Ingressos seguem à venda na loja do clube e Belo aposta na força da torcida para estrear 
com uma vitória no jogo que abre o quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C

Depois de um ano e 
meio jogando sem a pre-
sença de seus torcedores - o 
último jogo com público foi 
no dia 15 de março de 2020 
- o Botafogo voltará a se 
reencontrar com a sua tor-
cida no Estádio Almeidão. O 
momento dessa retomada 
dos botafoguenses ao es-
tádio será amanhã, às 17h, 
quando a equipe enfrentará 
o Ituano-SP, pela primeira 
rodada da segunda fase da 
Série C. Os ingressos para a 
partida já começaram a ser 
vendidos desde a tarde de 
ontem e a expectativa é que 
sigam sendo ofertados ao 
longo do dia de hoje na Loja 
Belomania em Tambaú e na 
Maravilha do Contorno, CT 
do clube, no bairro do Cris-
to Redentor.

O time paraibano avan-
çou para a segunda fase da 
Série C e agora disputa um 
quadrangular decisivo em 
seis jogos valendo duas va-
gas de acesso para a Série 
B, um sonho que o clube 
busca desde 2014, quando 
ascendeu para a terceira 
divisão após ser campeão 
brasileiro da Série D. No 
entanto, a missão para o 
Belo, que completou 90 
anos na última terça-feira 
(28), não será fácil, pois 
a equipe terá pela frente 
uma chave duríssima onde 
enfrentará o Ituano na es-
treia, além de Paysandu-PA 
e Criciúma-SC.

Se levado em conta os 
resultados do quadrangu-
lar do acesso de 2020, ano 
em que o sistema atual de 
disputa foi implementado, 
dos 18 pontos que estarão 
em disputa nessa fase, para 
conquistar o acesso, será 
necessário somar ao menos 
9, ou seja, 50% de apro-
veitamento. Esse percen-
tual foi exatamente o que 
o Botafogo conseguiu na 
primeira fase da competi-
ção, quando terminou com 
27 pontos somados em 54 
possíveis, após 18 rodadas, 
em uma campanha que lhe 
garantiu a terceira coloca-
ção do Grupo A.

Agora, com a retomada 
de seu torcedor, o Botafogo 
espera ter um combustível a 
mais para brigar pelo acesso 
nos três jogos que fará em casa 
nessa segunda fase, começan-

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Final brasileira
Flamengo e Palmeiras vão decidir a Libertadores 
dia 27 de novembro, na quarta final entre clubes 
brasileiros na competição. Página 23
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BotaFogo x Ituano

almEIdão receberá até 
quatro mil torcEdorEs

Foto: TVTorcedor

do pela partida de amanhã, 
diante do Ituano onde já pode-
rá contar com 4 mil espectado-
res, após a liberação de 20% 
da carga do estádio, oficializa-
da pelo Governo do Estado, no 
decreto Nº 41.647 do dia 30 de 
setembro de 2021.

Para Alexandre Caval-
canti, presidente do Bo-
tafogo, esse momento de 
encontro entre torcida e 
clube será fundamental 
para empurrar a equipe, 
mas também para auxiliar 
as finanças do clube que 

passou desde o dia 15 de 
março do ano passado, sem 
poder contar com as recei-
tas oriundas das bilheterias 
de jogos que o clube manda 
no Almeidão.

“Finalizamos ontem 
pela manhã a visita técnica 

ao Estádio Almeidão e foi 
feita a liberação da Arqui-
bancada Sol, assim, tere-
mos todos os setores do 
estádio liberados, podendo 
comercializar os ingressos 
de forma acessível para to-
dos os torcedores e a car-

ga máxima liberada de 4 
mil presentes. Diante disso, 
contamos com a nossa tor-
cida para fazer uma bela 
festa nas arquibancadas e, 
assim, ajudarem empurran-
do o time para uma grande 
vitória”, afirmou Alexandre.

Jogadores do campinense terão
muitas dificuldades em sobral-cE

No jogo de ida, o técnico Raniele Ribeiro mostra o caminho da vitória

Foto: Samir Oliveira/Campinense

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Após vencer, por 2 a 1, no 
sábado passado, o primeiro 
confronto das oitavas de final 
da Série D, diante do Guarany 
de Sobral-CE, o Campinense 
chega com a vantagem de jogar 
por dois resultados, uma vitória 
ou empate na partida que fará 
neste domingo, no Estádio do 
Junco, em Sobral, às 15h. Adver-
sário difícil e pedra no sapato 
da Raposa, o time cearense, 
mesmo em desvantagem segue 
preocupando o torcedor rubro-
negro, especialmente, por não 
ter perdido nenhuma partida 
jogando em seus domínios na 
quarta divisão de 2021.

Conhecido pelo clima seco, 
gramado duro e sol forte, es-
pecialmente em uma partida 
que será disputada às 15h, o 
Estádio do Junco não costuma 
ser bem receptivo com os seus 
visitantes, especialmente no 
caso do Campinense, que atuou 
nesse campo, na última década, 

em duas oportunidades, tendo 
perdido em ambas, por 2 a 0, em 
2011, ano em que foi rebaixado 
para a Série D - o jogo final foi 
uma vitória contra o Guarany, 
mas que não foi suficiente para 
salvar o rubro-negro paraibano 
da degola - e também em 2020, 
quando perdeu por 1 a 0. Em 
caso de nova derrota, o time 
paraibano disputará as penali-
dades, caso o revés seja por até 
um gol de diferença, em caso de 
triunfo com margem superior 
a dois gols, os cearenses segui-
rão para as quartas de final da 
competição.

Supervisor do Campinen-
se, Dorgival Pereira relembra 
que o histórico recente entre 
as duas equipes onde, além 
das derrotas, a Raposa venceu 
dois jogos e empatou outro - já 
contando com o confronto do 
último sábado - transformou 
essa partida, que já possui forte 
carga de tensão por ser uma 
eliminatória de Série D, em 
um jogo com clima de clássico. 
Diante disso, ele espera que o 

time possa fazer um jogo cor-
reto, sabendo das dificuldades, 
mas buscando a vitória. “Vamos 
enfrentar um adversário muito 
difícil, onde, nos jogos disputa-
dos entre essas equipes a gente 
já percebe um clima parecido 
com o de um clássico, mas o ob-
jetivo do Campinense e o nosso 
projeto é o acesso. Sabemos 
das dificuldades e respeitamos 
muito o Guarany, se trata de 
um grande adversário. Sempre 

temos dificuldades quando 
vamos jogar em Sobral, onde 
a temperatura é muito alta, 
mas a gente que quer galgar o 
acesso tem que passar por essas 
dificuldades, pois Série D é isso 
e nós vamos buscar passar mais 
esse mata-mata e sair de lá com 
essa classificação na mão e as-
sim, seguir buscando o nosso 
objetivo do acesso para a Série 
C, todo o nosso esforço é nesse 
sentido”, comentou Dorgival.

Ingressos 
Serão 1,5 mil ingressos para a Arquibancada Sol, 
1,7 mil para a Sombra e outros 800 para o setor de 
Cadeiras. Os cerca de 300 sócios adimplentes com o 
clube, antes da liberação do público, terão entrada 
gratuita, reduzindo do total de 4 mil bilhetes.

Preços 
Os ingressos serão vendidos ao preço de RS 120 intei-
ra e R$ 60 meia-entrada nas Cadeiras; R$ 60 inteira e 
R$ 30 meia-entrada na Arquibancada Sombra; Além 
de R$ 30 e R$ 15 na Arquibancada Sol, para torcedo-
res que forem pagar a entrada cheia ou estudantes, 
nos valores respectivos.

Exigências da Vigilância sanitária
Torcedores que já tenham tomado a segunda dose há 
pelo menos 14 dias;
Apresentação de cartão de vacinação e exame - se 
necessário - impresso ou digital;
Torcedores que tenham tomado ao menos a primeira 
dose e que apresentem exame Covid-19 RT-PCR ou 
Antígeno negativo para o vírus com validade máxima 
de 72h;
O comprovante de vacinação impresso só será aceito 
se for do município de João Pessoa. Pessoas de outras 
cidades, precisarão do comprovante digital.
A fiscalização para o cumprimento de todas essas 
regras será feita pela Vigilância Sanitária de João 
Pessoa.

dIrEtrIzEs Para o Jogo

Além da arquibancada sombra, o 
torcedor do Belo também ocupará 
a arquibancada sol no jogo de 
amanhã contra o Ituano



Trabalho investigativo de cinco anos comprova que várias lutas nos Jogos Olímpicos tiveram manipulação de resultados
Wilson Baldini Jr.
Agência Estado

Investigação aponta 10 casos de 
corrupção no boxe da Rio-2016

O jogo da tarde deste domingo pode ser um divisor 
de águas na carreira de Alcimar. A vitória sobre o Mira-
mar de Cabedelo pelo quadrangular final da Segunda 
Divisão do Campeonato Paraibano garante o retorno 
do Nacional de Patos à elite do futebol estadual. O jo-
vem carrega o peso da cobrança de ser filho de ídolo, 
o centroavante Radamés, um matador corpulento, alto, 
forte e habilidoso, implacável na pequena área.

Alcimar, por outro lado, é franzino. Apesar de rá-
pido, o jogador de 19 anos nunca quis seguir os cami-
nhos do pai e atuar na pequena área. Optou por ser 
meia, desses que constroem as jogadas e fazem com 
que a bola chegue redonda lá na frente. Seria o cami-
sa 10 ideal não fosse o treinador, que só acredita em 
elenco repleto de volantes brucutus. Assim, o galego 
bom de bola se manteve no time somente pela relação 
do pai com a diretoria do clube, mas até então, no cam-
peonato inteiro, não entrou um minuto sequer. Para a 
partida decisiva havia grande expectativa, pois Jael, o 
titular da vaga, estava com o joelho inchado, mas só 
ficaria de fora se não conseguisse tocar o pé no chão. 
Alcimar mal conseguiria dormir naquela noite de sá-
bado, véspera do jogo.

Mal pregou os olhos. Ao acordar, o sertanejo de ori-
gem pobre e herança genética com influência europeia 
— comum no Sertão da Paraíba — sabe-se lá de quan-
do e onde, percebe que não está na concentração para 
o jogo da Segundona, pelo Naça, mas em um vestiário. 
Outro vestiário! As cores, o emblema, ele reconhece de 
ter visto pela TV, nas transmissões dos jogos e na tela 
do videogame. Fica paralisado por um tempo, até que 
um colega o empurra para sua camisa, a de número 10. 

— Bora, Modric. O time já subiu, só falta você — 
avisa Casemiro, um brasileiro que também atua pelo 
meio, porém um pouco mais atrás.

Com a bola rolando, Alcimar se dá conta que se 
aquilo for mesmo um sonho, é no mínimo surreal. As 
entradas, as faltas, doem de verdade. O meia para de 
pensar a respeito e começa a fazer o que mais sabe: 
mágica com a bola nos pés. O Real Madrid enfrenta 
uma má fase, mas jogando em casa, no Santiago Ber-
nabéu, o time impõe respeito. E o croata Luka Modric 
destrói no jogo de ida pela semifinal da Liga dos Cam-
peões da Europa contra a poderosa equipe do Paris 
Saint-Germain. Ainda haverá o confronto em Paris, 
mas a vitória, com um gol e duas assistências do meia, 
está bem encaminhada. 

Novamente, Alcimar acorda assustado. Parecia 
que o treinador iria arrombar a porta do quarto ta-
manha era a força empregada nas batidas. O joelho de 
Jael amanhecera muito pior e o jeito seria contar com o 
galego para o jogo que valia vaga na Primeira Divisão. 
O filho do craque Radamés estava cansado como se ti-
vesse acabado de disputar 90 minutos em campo como 
titular. Mesmo assim, não titubeou. Entrou em campo 
e foi determinante para a conquista do acesso. Marcou 
seu primeiro gol na carreira e deixou os atacantes cara 
a cara com o goleiro adversário por duas vezes, mas 
ninguém marcou além dele. Como o time só precisava 
de ‘meio’ a zero, o gol de Alcimar foi mais do que sufi-
ciente para levar a torcida à loucura.

Durante a semana inteira, o meia reserva do Na-
cional não pensava em outra coisa senão naquele sonho 
estranho. Ele assistia aos lances do jogo entre Real e 
PSG e era como se visse algo que fora vivido. De volta 
à realidade, o acesso já não mais bastava. O Canário do 
Sertão tinha chances reais de título e estava compro-
metido em levantar a taça de campeão. 

Em Madrid, Modric é pura concentração. Horas an-
tes da partida final em jogo único contra o Bayern de 
Munique, o craque tenta relaxar um pouco. Começa a 
pensar em tudo o que já conquistou: Liga dos Campeões, 
título de melhor jogador do mundo, tudo num universo 
de milhões de dólares, mas com a devida distância de 
seu público. Falta ao croata a torcida na beira do campo, 
o delírio, o êxtase diante do impossível. Os gritos pelo 
seu nome. Ele cochila e, de repente, acorda assustado 
como se não tivesse dormido nem dois minutos. Está no 
banco de reservas, um banco de madeira improvisado à 
beira de um campo onde há tantos buracos quanto tu-
fos de grama. Em sua direção caminha um homenzar-
rão, mancando, com a mão sobre o joelho esquerdo. O 
grito do técnico dói em seu ouvido: — Acorda, Alcimar! 
É a final, porra! Entra pra virar esse jogo!

Pelada dos sonhos

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador
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Matéria do jornal britâ-
nico The Guardian revelou, na 
última quarta-feira, detalhes 
de toda o trabalho de investi-
gação realizado nos últimos 
cinco anos, que aponta pelo 
menos 10 casos de corrupção 
no boxe nos Jogos Olímpicos 
do Rio em 2016.

“Uma grande investigação 
sobre o boxe nos Jogos Olímpi-
cos de 2016 identificou de sete 
a 10 lutas suspeitas em que a 
manipulação de resultado pro-
vavelmente ocorreu. Sabe-se 
que uma dessas lutas envolve 
o boxeador irlandês Michael 
Conlan, que perdeu para o rus-
so Vladimir Nikitin em uma 
decisão dividida altamente po-
lêmica nas quartas de final do 
peso galo no Rio de Janeiro.

Mais detalhes são espe-
rados, quando o professor 
Richard McLaren, que con-
duziu a investigação de 2016 
sobre as alegações de doping 
patrocinado pelo Estado pela 
Federação Russa, dará uma 

entrevista coletiva em Lau-
sanne para revelar detalhes 
da primeira fase de sua inves-
tigação sobre o boxe amador.

McLaren e sua equipe de 
investigadores da Harod As-
sociates passaram os últimos 
três meses examinando jul-
gamentos suspeitos após um 
pedido do órgão regulador do 
boxe amador, Aiba, para exa-
minar a corrupção. Boatos de 
supostas irregularidades en-
volveram o torneio carioca de 
boxe de 2016 antes mesmo 
de um soco ser dado - com o 
Guardian dizendo que “não ha-
via dúvida” de que certas lutas 
no Rio seriam “corrompidas”.

Horrorizados, oficiais se-
niores do esporte também dis-
seram a este jornal na época 
que uma quadrilha de oficiais 
foi capaz de usar seu poder 
para manipular o sistema de 
julgamento e garantir que cer-
tos boxeadores vencessem. 
Quando o torneio começou, 
houve então uma fúria genera-
lizada após uma série de deci-
sões altamente questionáveis, 
com Conlan chegando a culpar 

a Aiba pela corrupção “do nú-
cleo ao topo” após sua derrota. 
“Eles são uns trapaceiros”, disse 
ele ao lado do ringue. “Eles são 
conhecidos por serem trapacei-
ros. O boxe amador fede do fun-
do ao topo. É sobre quem paga 
mais dinheiro.”

Em 2017, a Aiba remo-
veu permanentemente todos 
os seus juízes “cinco estrelas” 
da competição internacional 
e admitiu que “uma concen-
tração de poder de decisão” e 
“um eixo de influência indese-
jável” afetou seu julgamento 
durante as Olimpíadas do Rio. 
No entanto, disse que não en-
controu “interferência ativa” 
nos resultados, mas aceitou 
que houve um “impacto pre-
judicial nas melhores práticas 
em competição”.

Desde então, a Aiba foi 
suspensa pelo Comitê Olím-
pico Internacional e há um 
temor crescente nos círcu-
los de boxe de que o esporte 
possa ser excluído das Olim-
píadas de 2024. No entanto, 
o corpo governante do boxe 
amador insiste que mudou 

sob a presidência de Umar 
Kremlev, que substituiu Gafur 
Rakhimov - cujo curto manda-
to foi encerrado por ele estar 
na lista de sanções do Depar-
tamento do Tesouro dos EUA 
como “um dos principais cri-
minosos do Usbequistão”, o 
que ele contestou.

Como parte de suas re-
formas, a Aiba pediu à McLa-
ren para olhar novamente 
para as Olimpíadas de 2016 
como parte de uma investiga-
ção de três partes sobre o es-
porte, que o órgão regulador 
espera que a ajude a retornar 
ao rebanho do COI. Mas ape-
nas na semana passada o COI 
alertou que tinha preocupa-
ções contínuas sobre o julga-
mento do esporte nos Cam-
peonatos Mundiais Juvenis e 
Asiáticos da Aiba, realizados 
no início deste ano. O Conse-
lho Executivo do COI também 
reafirmou suas “preocupa-
ções mais profundas” com a 
governança da Aiba e reite-
rou sua posição anterior de 
que o lugar do boxe em Paris 
2024 estava em dúvida.
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O russo Vladimir Nikitin venceu o irlandês Michael Conlan em uma decisão dividida e altamente polêmica nas quartas de final do peso galo na Rio-2016

Jampa Beach Games

Competições seguem na praia de
Tambaú até o próximo domingo

Com apoio da Prefeitura 
de João Pessoa, o Jampa Bea-
ch Games prossegue nesta 
sexta-feira com as competi-
ções de beach tennis que vão 
até o domingo nas areias da 
praia de Tambaú - no Bus-
to de Tamandaré - com as 
disputas simultâneas BT10 
e BT200, que é a nível inter-
nacional e tem mais de R$ 80 
mil em premiação; Brasileiro 
Infanto-Juvenil e Campeona-
to Brasileiro Open, tudo aber-
to para o público em geral. O 
futevôlei, redinha e futmesa  
começam amanhã, mas hoje a 
novidade será o handebol de 
areia com jogos até o domin-
go, dia 3. Serão quatro tor-
neios simultâneos: feminino, 
masculino adulto, feminino e 
masculino juvenil com a par-
ticipação de mais de 300 jo-
gadores deste esporte, onde 
o Brasil é disparado a maior 

potência mundial em ambos 
os gêneros.

O evento foi aberto na 
última quarta-feira com as 
disputas do beach tennis e 
envolve sete modalidades. O 
secretário de Esportes e La-
zer de João Pessoa, Kaio Már-

cio, falou de sua importância.
“A estrutura está fantás-

tica. É muito bom ver João 
Pessoa com um evento como 
este de esportes de areia. A 
gente ver todo potencial que 
a cidade tem de ser um dos 
grandes celeiros, principal-

mente no beach tennis que 
hoje é uma febre nacional. 
João Pessoa está indo muito 
bem. Fico feliz em ver tudo 
sendo muito bem feito e com 
carinho. Está todo mundo de 
parabéns”, concluiu o secretá-
rio Kaio Márcio.

As disputas começaram com o beach tennis, mas hoje terá início o torneio de handebol com 300 atletas
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Brasileiro na seleção de Portugal

Jogos de Inverno com público na China

Atletas só jogam 
a NBA com vacina

Rodrigo diz que está fora do próximo mundial de futsal

O meia brasileiro naturalizado por-
tuguês Matheus Nunes foi convo-
cado, ontem, pelo técnico Fernando 
Santos para defender a seleção de 
Portugal em amistoso contra o Catar 
e em jogo contra Luxemburgo, pelas 
Eliminatórias da Copa do Mundo de 
2022, que serão realizados em outu-
bro. “Matheus Nunes estava às por-
tas da seleção, a porta se abriu e ele 
entrou”, garantiu o comandante, em 

entrevista coletiva concedida após a 
divulgação da lista de relacionados, 
que conta com o astro Cristiano Ro-
naldo, entre outros. O jogador do 
Sporting Lisboa, que nasceu no Rio 
de Janeiro e vive em Portugal des-
de o início da adolescência, já havia 
revelado dias atrás que optaria pelos 
campeões europeus de 2016, caso 
fosse chamado, o que aconteceu 
pela primeira vez nesta quinta-feira.

O Comitê Olímpico Internacional 
(COI) anunciou na última quarta-
feira que os Jogos Olímpicos de 
Inverno de Pequim-2022 terão 
presença de público local, ou seja, 
apenas habitantes chineses. Além 
disso, haverá uma quarentena 
obrigatória de 21 dias para atle-
tas ainda não imunizados contra 
o novo coronavírus As decisões fo-
ram tomadas em uma reunião do 

Comitê Executivo da entidade com 
a presença do Comitê Paralímpico 
Internacional (IPC, na sigla em 
inglês). Apenas os moradores da 
China continental terão acesso à 
venda de ingressos, o que deve 
excluir habitantes de Hong Kong e 
Macau. Os requisitos para a com-
pra e o protocolo que os torcedores 
deverão seguir nas arenas ainda 
serão divulgados.

A NBA, através de seu porta-voz 
Mike Bass, anunciou na noite de 
quarta-feira que a liga irá tomar 
uma postura rígida em relação a jo-
gos perdidos por atletas não vacina-
dos por conta de eventuais restrições 
impostas a pessoas sem vacina con-
tra a covid-19. “Qualquer jogador 
que escolher não respeitar as ordens 
locais de vacinação não será pago 
pelo jogos que ele perder”, afirmou.
Com a volta do “training camp” 
nesta semana, o debate sobre a va-
cinação de atletas contra a covid-19 
tem ganhado ainda mais espaço na 
comunidade da NBA.
Oficiais do governo da cidade de 
Nova York e de San Francisco de-
terminaram que, pelo menos, a 
primeira dose da vacina seja obriga-
tória a todos com mais de 12 anos 
de idade que querem comparecer a 
eventos com grande público ou rea-
lizados em ambientes fechados.

Após a derrota de 2 a 1 para a Argentina que tirou o Brasil da decisão do Mundial de Futsal, na Lituânica, o fixo Rodrigo Hardy lamentou o 
resultado, mas mostrou otimismo com o futuro da Seleção Brasileira, que terá um ciclo completo sob o comando da CBF. Capitão e principal 
liderança da Seleção Brasileira, Rodrigo acredita que este foi seu último Mundial com a Amarelinha. Aos 37 anos, ele terá  cerca de 40 na 
próxima Copa. E quer abrir espaço para a renovação na equipe. “Acho que não vai dar para outra (Copa), vou estar com 40 anos. Desde 
que a gente perdeu em 2016, eu vivenciei cada dia da minha vida, abdiquei de família, para ter essa chance. Futebol é cruel demais. Em 
dois lances em que eu estava, o gol saiu. Eu acho que posso ajudar de alguma maneira, mas no próximo Mundial eu estou fora”, disse. 

Curtas
Foto: Thais Magalhães/CBF

Pelo segundo ano con-
secutivo a final da Copa 
Libertadores será verde
-amarela. No dia 27 de no-
vembro, em Montevidéu, no 
Uruguai, Palmeiras e Fla-
mengo entrarão em cam-
po em busca do 21º título 
brasileiro na competição 
continental. Os dois últimos 
campeões de 2020 e 2019, 
respectivamente, vão em 
busca da terceira taça. 

Esta será a quarta deci-

são entre dois clubes brasilei-
ros na história da competição, 
fato que dá ao Brasil a marca 
de único país a alcançar tal 
feito. Além de 2021, as finais 
inteiramente verde-amarela 
aconteceram em 2020, 2006 
e 2005, com Palmeiras, In-
ternacional e São Paulo como 
campeões, respectivamente. 
A primeira edição da Liber-
tadores com final brasileira 
foi em 2005, quando o São 
Paulo ficou com o título após 

derrotar o Athletico-PR. Um 
ano depois o time do Morum-
bi voltou a buscar o título 
continental, mas o troféu fi-
cou com o Internacional. O 
único país a atingir um feito 
semelhante foi a Argentina, 
em 2018, na final entre River 
Plate x Boca Juniors. 

Com o título garantido 
de 2021, o Brasil se aproxi-
ma da Argentina, como país 
com maior número de taças 
continentais. No total, os 

“hermanos” têm 24 troféus, 
já os brasileiros assegura-
ram o campeonato em 21 
oportunidades (incluindo 
o título de 2021). De 2010 
pra cá, o país soltou o gri-
to de campeão sete vezes. 
Em Montevidéu, será a vez 
de Palmeiras ou Flamengo 
ecoarem pela oitava vez.  

Em sua sexta final con-
tinental, o Palmeiras vai em 
busca do bicampeonato con-
secutivo e o terceiro título na 

história da competição. Para 
chegar à decisão, o Alviverde 
eliminou o Atlético-MG na 
semifinal após dois empates, 
o primeiro 0 a 0 e o segundo, 
em 1 a 1. Com o critério do 
gol qualificado, o Verdão 
carimbou o passaporte para 
mais uma finalíssima.

Campeão da edição em 
1981 e 2019, o Flamengo 
chega a sua terceira final. 
Na semifinal, o rubro-ne-
gro despachou o Barcelona 

(EQU), após vencer os dois 
duelos por 2 a 0, somando 
no agregado, o placar de 4 
a 0, todos os gols de Bruno 
Henrique.  A classificação 
também representou um 
feito especial para o técni-
co Renato Gaúcho. Com o 
triunfo diante do Barcelona 
(EQU), o comandante é o 
atual recordista de vitórias 
na competição, com 50 no 
total, ultrapassando o co-
lombiano Gabriel Uribe.

Novo presidente da CBF defende gestão compartilhada

Presidente interino da 
Confederação Brasileira de 
Futebol desde 27 de agosto, 
Ednaldo Rodrigues seguirá 
no cargo após a confirmação 
do afastamento de Rogério 
Caboclo - mas não se sabe 
até quando. O dirigente é um 
dos oito vice-presidentes da 
entidade e poderá seguir na 
presidência até o fim da sus-
pensão, mas também poderá 

ceder o cargo a outro dos 
vices em algum momento. 
Tudo dependerá de um acor-
do entre eles.

Ainda que ele venha rei-
terando em todas as suas en-
trevistas que qualquer deci-
são será tomada em conjunto 
entre os vices, caberá ao di-
rigente dar a última palavra. 
Nos próximos meses, ele de-
verá referendar decisões que 
envolvem desde renegocia-
ções de contratos à formula-
ção do calendário do futebol 

brasileiro. Mas, de mais ur-
gente, precisará demonstrar 
na prática que a decisão da 
CBF de afastar seu principal 
cartola por denúncia de as-
sédio também se refletirá em 
novas práticas na entidade.

Após a Assembleia Geral 
confirmar a suspensão de 21 
meses de Rogério Caboclo, 
Ednaldo Rodrigues prometeu 
trabalhar nisso. "A partir de 
agora nós vamos trabalhar, 
com os nossos colegas vice
-presidentes, e ouvindo todas 

as federações, no sentido de 
adotarmos práticas que se-
jam sempre de combate a 
qualquer tipo de assédio ou 
discriminação", afirmou.

"Qualquer tipo de vio-
lência tem de ser combatida, 
principalmente a violência 
e discriminação que existe 
contra a mulher, em todos os 
segmentos, seja no futebol, 
seja na indústria, no comér-
cio, na imprensa. Acho que 
a CBF demonstra neste mo-
mento, nesta decisão históri-

ca e por unanimidade, de 27 
presidentes de federações, 
que nesta casa não pode mais 
acontecer esse tipo de situa-
ção", sustentou.

Ednaldo Rodrigues é o 
sétimo presidente da CBF em 
10 anos. À exceção de dois 
interinos, quatro foram acu-
sados pelos mais diversos 
desvios de conduta - de rece-
bimento de propina, passan-
do por conspiração e, agora, 
assédio. Indagado sobre como 
fazer para a CBF se recuperar 

do descrédito que atinge seus 
principais dirigentes, Ednaldo 
falou em ser "realista".

"É lógico que todos tam-
bém ficam pensando: 'Será 
que vai acontecer' (outro 
tipo de desvio de conduta)? 
A gente tem de ser realista 
e provar o contrário, com 
atitudes, com trabalho, com 
profissionalismo, e acima de 
tudo, com lisura e ética, para 
esse tipo de crime que acon-
teceu não volte a acontecer", 
completou.

Marcio Dolzan
Agência Estado

Final da 
Libertadores 
será a quarta 
entre brasileiros
Com a decisão entre Flamengo e 
Palmeiras, dia 27 de novembro, no 
Uruguai, o Brasil chega a 21 títulos 
contra 24 dos times argentinos

Bruno Henrique foi o principal 
destaque do Flamengo, marcando 

os quatros gols nos dois jogos 
contra o Barcelona de Guayaquil

Foto: Marcelo Cortes/Flamengo
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Evento foi organizado por integrantes de uma igreja com o objetivo de angariar fundos para a reforma do templo

Festival de cerveja realizado 
em cemitério gera indignação

Um festival de cerveja 
realizado num cemitério in-
glês gerou uma onda de in-
dignação nas redes sociais 
após terem surgido várias 
imagens de visitantes senta-
dos com bebidas alcoólicas 
junto às lápides. O evento foi 
organizado pela Igreja de St. 
Mary’s, em Stockton-on-Tees, 
com o objetivo de angariar 
fundos para a restauração do 
edifício, que data de 1020.

“Nos últimos dias, as 
nossas portas voltaram a 
estar abertas aos membros 
da nossa comunidade local, 
jovens e idosos, que vieram 
para desfrutar da nossa ‘Fes-
ta da Cerveja’, apoiar os ne-
gócios locais e passar tempo 
com amigos antigos e novos. 
Infelizmente, as fotografias 
partilhadas nas redes sociais 
criaram uma negatividade 

considerável e lamento, pro-
fundamente, por isso. (...) En-
tristece-me que esse evento, 
que esperávamos que trou-
xesse alegria e otimismo à 
nossa comunidade, tenha 
causado tanta perturbação”, 
afirmou o reverendo Martin, 
através de uma publicação 
na rede social Facebook.

As fotografias que sur-
giram nas redes sociais, pu-
blicadas em sites de notícias 
europeus, principalmente 
em Portugal, estão dividin-
do as opiniões, mas a gran-
de maioria considera a festa 
uma falta de respeito. “Este 
é um comportamento ver-
gonhoso, não só das pessoas 
envolvidas, mas também 
da igreja por permitir que 
isso acontecesse. Os cemi-
térios são lugares para as 
pessoas prestarem respeito 
e recordarem os seus entes 
queridos, não são jardins de 

cerveja e essas lápides, cer-
tamente, não são bancos ou 
mesas”, expressou um usuá-
rio do Facebook. “A sepultu-
ra data de 1740. Não consigo 
entender o ódio dirigido às 
pessoas da fotografia”, de-
fendeu outro internauta.

O festival teve mais de 
40 tipos de cerveja, 12 varie-
dades de sidra, dez bebidas 
artesanais e várias marcas 
de vinhos. O evento contou 
ainda com comida de rua, 
música ao vivo e um quiz 
(concurso de perguntas).

O cofundador da cer-
vejaria Three Brothers Bre-
wing Company, David Dodd, 
explicou à rede de televisão 
CNN que, no evento, havia 
“muitos espaços livres”, onde 
estavam instaladas várias 
mesas e cadeiras, e que “não 
era certamente recomenda-
do que as pessoas se sentas-
sem em cima das lápides”.

Aforismo
“Quando eu morrer, não soltem 
meu cavalo/ nas pedras do meu 
pasto incendiado:/ fustiguem-

lhe seu dorso alardeado,/ com a 
espora de ouro, até matá-lo.”

(Ariano Suassuna)

686 — Temmu, imperador japonês
1404 — Papa Bonifácio IX
1901 — Abderramão Cã, emir afegão
1972 — Dom Felipe Benito Conduru Pacheco, 
bispo católico (PB)
1995 — Ibrahim Sued, jornalista, apresentador 
de televisão, crítico e colunista social brasileiro
2012 — Eric Hobsbawm, 
historiador e escritor anglo-egípcio
2013 — Giuliano Gemma, ator italiano
2018 — Charles Aznavour, cantor e compositor francês

Mortes na História

Obituário

Roger Hunt
28/9/2021 – Aos 83 anos. Ex-jogador de 
futebol, campeão do mundo pela Inglaterra 
em 1966 e o segundo melhor goleador da 
história do Liverpool, onde marcou 285 
gols em 492 jogos e ganhou dois campeo-
natos, em 1964 e em 1966, ano em que 
conquistou também a Taça da Inglaterra. Em 1970 foi para o 
Bolton, onde marcou 24 gols, antes de terminar a carreira.

Foto: Liverpool

Lelo Cavalcante
(Marcus Aurelius de
Mendonça Cavalcante)
28/9/2021 – Em Pedras de Fogo (PB), 
vítima de infarto. Jornalista, atuou 
por muitos anos no jornal Correio da 
Paraíba nas décadas de 1970 e 1980. 
Nos anos de 1990, coordenou a assessoria de impren-
sa do Comando Geral da Polícia Militar. Há vários anos 
trabalhava no seu próprio site (www.jampanews.com). 
Integrou equipe de assessoria de campanha política do 
então candidato a governador José Maranhão (MDB). 
Também foi colunista político do jornal O Combate, fun-
dado pelo jornalista Jório Machado. Na Rádio Sanhauá, 
fez o programa ‘Paraíba em Foco’.

Foto: Divulgação

Tia Ruth (Ruth Araújo Rodrigues)
29/9/2021 – Aos 96 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ), de causa não revelada. Tor-
cedora símbolo do América-RJ. Ela iria 
completar 97 anos no próximo dia 4.

Foto: Raffa Tamburini
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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.

Adriano Sacoman (Dedé)
29/9/2021 – Aos 36 anos, após receber 
uma descarga elétrica. Vereador da Câma-
ra Municipal de São Miguel do Guaporé 
(RO). Ele estaria tentando colher uma 
manga no momento do acidente, quando 
usava uma vara com uma peça metálica na 
ponta, que encostou em um fio de eletricidade e recebeu o 
choque. Era casado e pai de duas filhas. Foi eleito em 2020 
com 264 votos.

Foto: Reprodução

Leandro Almeida
29/9/2021 – No Rio de Janeiro (RJ), 
de câncer no pulmão. Compositor da 
Mangueira. Ele morreu um dia após sua 
composição, feita em parceria com Moacyr 
Luz, Pedro Terra e Bruno Souza, ter sido 
escolhida como o próximo samba enredo 
da escola. O enredo vai homenagear Cartola, Jamelão e Mes-
tre Delegado, compositores históricos da escola.

Foto: Istoé Gente

Jaison Barreto
26/9/2021 – Aos 88 anos, em Balneário 
Camboriú (SC), de insuficiência cardíaca. 
Ex-senador por Santa Catarina entre 1979 
e 1987, inicialmente pelo MDB (depois 
PMDB) e a partir de 1985 pelo PDT. Era 
formado em Medicina, com especialização 
em Oftalmologia. Foi fundador do MDB, partido pelo qual foi 
deputado federal por dois mandatos. No Senado, foi vice-pre-
sidente da mesa diretora entre 1983 e 1984 e trabalhou por 
temas ligados à saúde e à segurança nacional.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Takao Saito
24/9/2021 – Aos 84 anos, em decor-
rência de um câncer no pâncreas. Au-
tor de mangá que recentemente levou 
o quadrinho Golgo 13 como a publica-
ção com número de volumes de maior 
numeração do mundo. Ele seriava o 
mangá desde 1968 na Big Comic, da Shogakukan. Em 
2020, ele foi paralisado pela primeira vez desde o início 
da publicação devido a pandemia, retornando algumas 
semanas depois. A trama é composta de histórias fecha-
das de um assassino de aluguel, calmo e calculista, cuja 
origem ninguém sabe. No Brasil, a Editora JBC chegou a 

Foto: Reprodução

Sérgio Mesquita de Barros
29/9/2021 – Aos 57 anos, no Rio de Janei-
ro (RJ), vítima de um aneurisma. Supervi-
sor de eventos do Grupo Globo.

Foto: Divulgação

selecionar algumas dessas histórias em 2010, lançando três 
volumes sob o selo Graphic Novel.

Da Redação

Convidados da igreja para o festival utilizaram as lápides dos túmulos como mesa para acomodar bebidas e comidas

Breves & Curtas
# Coveiro acusado de corrupção e de xingar cadáveres
A Justiça determinou que um coveiro do Cemitério Municipal 
de Terra Roxa, no oeste do Paraná, seja afastado da função. 
De acordo com Ministério Público do Paraná (MPPR), o ser-
vidor público é acusado de cobrar pagamentos extras para 
fazer a exumação de cadáveres e de xingar os mortos. Ele 
e seu filho são acusados dos crimes de corrupção passiva e 
vilipêndio de cadáver.

# Condenada primeira mulher acusada de feminicídio
O primeiro caso de feminicídio cometido por uma mulher 
no Brasil já tem sentença. Wanessa Pereira de Souza, atual-
mente com 36 anos, foi condenada a 18 anos e quatro meses 
de prisão. O Tribunal do Júri a considerou culpada pelo 
assassinato de Tatiana Luz da Costa Faria, então com 35. O 
crime ocorreu há dois anos, em 23 de setembro de 2019, no 
Distrito Federal. A administradora teve 90% do corpo quei-
mado após Wanessa colocar fogo no apartamento onde elas 
moravam. Ela foi condenada pelos crimes de feminicídio por 
motivo torpe e maneira cruel.

# Cachorro vive em cemitério onde dono foi sepultado
Um cachorro chamado Bobby passou a viver no Cemitério 
Municipal de General Roca, em Rio Negro, na Argentina, para 
ficar ao lado do seu antigo tutor, que já faleceu. O pet está no 
local há três anos, desde quando o dono morreu. “Seu dono 
morreu há três anos e, desde então, [o cão] nunca mais dei-
xou o cemitério. Ele ficou porque seu mestre está enterrado 
aqui”, contou Daniel Cisterna, coveiro do cemitério. Duran-
te os enterros fúnebres, que costumam durar 45 minutos, 
Bobby se deita ao lado da família e fica imóvel, observando o 
ritual. “Ele parece entender a dor deles”, disse o coveiro.

# Mulher volta à vida após parada cardíaca
Em julho deste ano, uma mulher de Baltimore, nos Estados 
Unidos, chamada Kathy Patten, passou por uma experiência 
simplesmente inusitada: foi considerada morta por aproxi-
madamente 45 minutos após uma parada cardíaca, e então 
voltou à vida, contrariando a própria medicina.

# Sepultura centenária “solta” cabelos humanos
Um homem que vive na Califórnia, nos Estados Unidos, se 
deparou com uma situação inusitada. Ao visitar o Cemitério 
Católico de São José, na cidade de Sacramento, Joel Morrison 
tropeçou em uma sepultura centenária que estava com cabe-
los humanos saindo dela. Ele gravou imagens e compartilhou 
nas redes sociais. O vídeo, publicado no TikTok, viralizou e 
possui 1,5 milhão de visualizações e 290 mil curtidas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA

DAS PROPOSTAS DE PREÇO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

OBJETO: Contratação de empresa para executar Obra civil pública de pavimentação de estra-
das vicinais no município de Alagoinha. CONVOCA os interessados para comparecer à reunião 
de abertura das Propostas de Preço do processo acima citado, que ocorrerá no dia 05/10/2021 às 
09:00hs na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Alagoinha. Maiores informações 
no e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 
39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min. 

Alagoinha, 30 de setembro de 2021.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
RATIFICAÇÃO

E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00067/2021

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 DP00067/2021, 
que objetiva: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO 
EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM DE ACORDO 
COM CONVÊNIO CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO Nº 002/2021; RATIFICO o cor-
respondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE LUCAS GONÇALVES DA SILVA - R$ 
54.000,00; MARCELO GONCALVES DOS SANTOS 36585720865 - R$ 54.000,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 24 de Setembro de 2021
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00067/2021. OBJETO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA 
URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO COM O 
GOVERNO DO ESTADO Nº 002/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Infraestrutura. RATIFI-
CAÇÃO: Prefeito, em 24/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO 

EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM DE ACORDO 
COM CONVÊNIO CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO Nº 002/2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00067/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Algodão de Jandaíra: 31.105.08.244.5003.1476.0287 – 3340.41 FONTE DE RECURSOS: 158 RE-
SERVA ORÇAMENTARIA: 366. VIGÊNCIA: até 23/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00087/2021 - 24.09.21 - JOSE LUCAS GONÇALVES 
DA SILVA - R$ 54.000,00; CT Nº 00088/2021 - 24.09.21 - MARCELO GONCALVES DOS SANTOS 
36585720865 - R$ 54.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA
Nº. 00001/2021 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Assunção - PB, através do seu 
Presidente e Membros da comissão, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚ-
BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Concorrência 
nº. 00001/2021, a ser realizada no dia 03/11/2021 às 10h00min (horário local), do tipo: Menor Preço 
Global, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS, NA EXECUÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂN-
CIA - TIPO 2 (PADRÃO FNDE), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO NR 202002841-1, NO 
MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO - PB. O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de 
licitação da Prefeitura Municipal de Assunção - PB, situado a Rua Tereza Balduino da Nobrega, 
S/N - Centro - Assunção - PB, no site www.tce.pb.gov.br, www.assuncao.pb.gov.br. Informações 
pelo telefone (83) 3466-1143, no horário das 08h00min as 12h00min.

Assunção-PB, 30 de Setembro de 2021.
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00017/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2021, que objetiva: Aquisição de Frutas, 
legumes e Verduras para atender a demanda das Secretarias e Fundos Municipais do Municipio 
de Assunção–PB, conforme Termo de Referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ANTONIO ROBISON GUIMARÃES – ME - R$ 141.307,50.

Assunção - PB, 30 de Setembro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE
Nº IN00005/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPRO-
VAÇÃO DE EXPERIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DE 
AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE PLANTÕES E OU CONSULTAS, 
JUNTO AO POLICLINICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO 
MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, nas especialidades de: Ginecologista e Obstetra; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO 
ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - R$ 60.660,00.

Barra de Santana - PB, 28 de Setembro de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE
Nº IN00006/2021

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 IN00006/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPROVAÇÃO DE EXPE-
RIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DE AMBULATORIAL, 
DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE PLANTÕES E OU CONSULTAS, JUNTO AO 
POLICLINICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO 
DE BARRA DE SANTANA, nas especialidades de: Oftalmologista; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - R$ 60.660,00.

Barra de Santana - PB, 28 de Setembro de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPROVAÇÃO DE EXPE-

RIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DE AMBULATORIAL, 
DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE PLANTÕES E OU CONSULTAS, JUNTO AO 
POLICLINICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍ-
PIO DE BARRA DE SANTANA, nas especialidades de: Ginecologista e Obstetra. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Barra de Santana: 02.050 Secretaria Municipal de Saúde – 10 301 2002 2031 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Saúde – 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – 
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 02.060 Fundo Municipal de Saúde 
– 10 301 1004 2033 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção 
Primária – 10 302 1004 2034 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – 
Atenção Especializada – 10 301 1004 2040 Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos 
de Saúde da Atenção Primária – Recursos Próprios – 10 302 1004 2041 Bloco de Manutenção dos 
Serviços Publicos de Saúde da Atenção Especializada– Recursos Próprios – 33.90.36 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Física – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.. 
VIGÊNCIA: até 28/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana 
e: CT Nº 05401/2021 - 28.09.21 - CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM 
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - R$ 60.660,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPROVAÇÃO DE 

EXPERIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DE AMBU-
LATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE PLANTÕES E OU CONSULTAS, 
JUNTO AO POLICLINICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO 
MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, nas especialidades de: Oftalmologista. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Barra de Santana: 02.050 Secretaria Municipal de Saúde – 10 301 2002 2031 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Saúde – 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – 
33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 02.060 Fundo Municipal de Saúde – 10 
301 1004 2033 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária 
– 10 302 1004 2034 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção 
Especializada – 10 301 1004 2040 Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde 
da Atenção Primária – Recursos Próprios – 10 302 1004 2041 Bloco de Manutenção dos Serviços 
Publicos de Saúde da Atenção Especializada– Recursos Próprios – 33.90.36 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.. VIGÊNCIA: 
até 28/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
05501/2021 - 28.09.21 - LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - R$ 60.660,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00047/2021
O Município de Belém, Estado do Paraíba, torna público e para conhecimento das licitantes e 

de quem mais possa interessar que a licitação supramencionada, que tem por objeto CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA 
DE REPARO, CONSERTO E MELHORIAS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE 
MUNICÍPIO, em conformidade com o parecer da Assessoria Jurídica, foi revogada por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, conforme decisão 
circunstanciada inserta no competente processo licitatório.

Belém - PB, 30 de Setembro de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO

DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO

N.º. 5/006/2021
CONTRATO Nº. 01.101/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: JVC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA – EPP, CNPJ: 16.864.240/0001-74.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA EXPANSIVA PARA O 
DESMONTE DE ROCHAS E CONCRETO.

VALOR GLOBAL com o R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 24 de Setembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2021 – PMBV
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA - PB, EM CONFORMIDADE COM O RE-

SULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2021 – PMBV, REGIDO PELO PROCES-
SO LICITATÓRIO N° 0084/2021 – PMBV, qUE OBJETIVA O CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ARGAMASSA EXPANSIVA PARA DESMONTE DE 
ROCHAS DE CONCRETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, 
PUBLICA O EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 - PMBV SENDO qUE 
O PRAZO DE VALIDADE É DE UM ANO CONTADO DA DATA DA ASSINATURA DA MESMA E 
DESTE EXTRATO, TENDO SUA EFICÁCIA ATRAVÉS DA PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFI-
CIAL CONFORME FORNECEDOR, ITENS, MARCAS E VALORES ABAIXO RELACIONADOS.

VIGÊNCIA: 24 DE SETEMBRO DE 2021 ATÉ 24 DE SETEMBRO DE 2022

1. EMPRESA: JCV COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.EPP

CNPJ: 16.864.240/0001-74

ENDEREÇO: Rua |Dora ,612, sala 03, Três Marias, Peruíbe/SP

REPRESENTANTE: Marcelo Proença RG: 8.278.164-3-SSP/SP CPF: 043.114.728-03

E-MAIL: jvc@jvccomercial.com.br                                                                       TEL.: (13) 3456-9100

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01
ARGAMASSA EXPANSIVA 
PARA DESMONTE DE ROCHAS 
E COPNCRETO

2.000 UND R$ 20,00 R$40.000,00

VALOR TOTAL: R$ 40.000,00

7.3. O VALOR TOTAL DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS É DE: R$: 40.000,00 
(qUARENTA MIL REAIS) 

BOA VENTURA - PB, 24 DE SETEMBRO DE 2021.
TALITA LOPES ARRUDA

PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 09:00 horas 
do dia 18 de Outubro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa especializada para realizar o levantamento topográfico e elaboração de 
projetos, conforme termo de referencia. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-
-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 29 de Setembro de 2021
ERICK FERREIRA DE SOUSA

Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 015/2021-SRP

Republicação 
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que em virtude da necessidade de alteração do instrumento 
convocatório para melhor atender as necessidades administrativas, fica republicada a licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 015/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AqUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Data de abertura: 
14/10/2021 às 08h30min (horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.
boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 30 de setembro de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00015/2021. OBJETO: AqUISIÇÃO PARCELADA DE MA-

TERIAIS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS GESTANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CENTRO 
DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes 
empresas para no prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: Ww Comercial Eireli - CNPJ 19.835.542/0001-02. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira 
dos Indios - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 35581050.

Cachoeira dos Indios - PB, 30 de Setembro de 2021
JOSÉ DE SOUSA BATISTA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00073/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 13 de 
Outubro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AqUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 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, consi-
deradas as alterações posteriores 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, 30 de Setembro de 2021.
Renata Salgado Aragão

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00158/2021

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 Outubro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM 
FORNECIMENTO DE 200M² (40,00M X 5,00M) DE REDE DE PROTEÇÃO, EM POLIETILENO, NA 
COR PRETA, MALHA 10x10, FIO 30/36 E MONTAGEM EM ESTRUTURA METALICA 3”. 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; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. 

Cabedelo - PB, 30 de Setembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00010/2021
Extrato do 1.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00010/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

00007/2021, alterando os preços contratados de Gasolina Comum, R$ 0,30 (trinta centavos) por 
litro, alterando o valor contratado de R$ 5,78 para R$ 6,08, ocasionando um montante de R$ 251,35 
(duzentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), alterando o valor contratual de R$ 
7.282,80 (sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) para R$ 7.534.15 (sete mil, 
quinhentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), que serão pagos através da seguinte dotação: 
ORÇAMENTO 2021 - RECURSOS PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DEN-
TRO/PB (RECURSOS ORDINÁRIOS) - 01.031.2001.2001 - ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30 
– MATERIAL DE CONSUMO.Fundamento Legal: Art. 65, § 8º da Lei Federal nº 8.666/93. PARTES: 
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO/PB e R & M COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL II 
IRMÃOS LTDA – ME. DATA DE ASSINATURA: 25/08/2021. 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00009/2021

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 DV00009/2021, 
que objetiva: AqUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DEN-
TRO/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PRÓ REDES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - R$ 6.880,34. 

Cacimba de Dentro - PB, 16 de setembro de 2021. 
TIAGO PEREIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AqUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE 

DENTRO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2021. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2021 - RECURSOS PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE 
DENTRO/PB (RECURSOS ORDINÁRIOS) - 01.031.2001.2001 – ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.32 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 31/12/2021. PARTES CONTRATANTES: CÂ-
MARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO e: CT Nº 00012/2021 – 16.09.2021. PRÓ REDES 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - R$ 6.880,34.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

AVISO  CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021

A Comissão Permanente de Licitação juntamente com o pregoeiro Torna público qUE em 
decorrência da necessidade de maior análise interna no processo licitatório, esta Comissão Per-
manente de Licitação decide pelo CANCELAMENTO  para: Contratação de pessoas jurídicas de 
direito privado para o para guarda e/ou remoção de veículos, com base nos critérios definidos neste 
edital, tipo maior desconto (maior repasse sobre a receita bruta mensal), para encaminhamento de 
veículos apreendidos por infringência à legislação de trânsito de atribuição da STTP nos termos 
da Resolução CONTRAN nº 623 de 06/09/2016. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. 
Edital: http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.br; http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. 

Campina Grande - PB, 29 de Setembro de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2021, que objetiva: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDI-
CO o seu objeto a: JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA - R$ 485.313,87.

Caraúbas - PB, 29 de Setembro de 2021
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de insumos e material médico hospitalar para atender as demandas dos 
órgãos e programas da Secretaria e Fundo Municipal de Saúde do Município de Conceição/PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº. 00050/2021. 
DOTAÇÃO: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1012.2032 – INCENTIVO 

FINANNCEIRO DA APS – DESEMPENHO (PMAq); 10.303.1012.2037 – PROM. DA ASSIST. 
FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. EM; 10.301.1012.2039 – OU-
TROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – SUS; 10.301.1012.2040 
– COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 10.302.1012.2049 
– COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR; 
10.304.1012.2050 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA; 10.305.1012.2051 – VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO 
EM SAÚDE; 10.301.1012.2075 – INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – TRANSIÇÃO E PONDE-
RADA; 10.301.1012.2076 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 
10.301.1002.2089 – INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV., DE ATENÇÃO 
BÁSICA EM SAÚDE; 10.302.1012.2091 – INCREMENTO TEMPORÁRIO AO LIMITE FINANCEIP 
DO MAC – ELEMENTO DE DESPESA – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 95001/2021 - ALLFAMED 

COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ Nº. 31.187.918/0001-15 - vencedor 
dos itens nº 07, 08, 09, 10 e 11 - totalizando em R$ 78.890,00 (sessenta e oito mil oitocentos e noventa 
reais); CT Nº 95002/2021 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 
E MEDICAMEN – CNPJ Nº. 02.911.193/0001-68 - vencedor dos itens nº 06 e 12 - totalizando em 
R$ 667,00 (seiscentos e sessenta e sete reais); CT Nº 95004/2021 - ODONTOMED COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 09.478.023/0001-80 - vencedor dos 
itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 14, 15, 16 e 17 - totalizando em R$ 25.035,20 (vinte e cinco mil trinta e 
cinco reais e vinte centavos); CT Nº 95005/2021 - VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI 
– MEDICAL CENTER – CNPJ Nº. 10.485.989/0001-24 - vencedor do item nº 18 - totalizando em 
R$ 1.715,85 (hum mil setecentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos).

Conceição - PB, 14 de setembro de 2021.
Samuel Soares Lavor de Lacerda

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Assessoria Técnica para o Programa Bolsa Família, aos Sistemas 
Cadastro Único, SIBEC, SISTEMA REDE SUAS, SISC, RMA - Registro Mensal de Atendimentos nos 
CRAS, CREAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF E PRONTUÁRIO SIMPLIFICADO: CRAS, 
CREAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, para os programas sociais e demais serviços da 
Secretaria de Ação Social e Fundo Municipal de Assistência Social no Município de Conceição - PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº. 00049/2021. 
DOTAÇÃO: 08.001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.244.1014.2062 – Pro-

grama Criança Feliz; 08.244.1014.2068 – Manutenção de outros programas do FNAS – ELEMENTO 
DE DESPESA - 3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, tendo vigência da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro 
de 2021. O contrato poderá ser alterado ou prorrogado, na forma e casos previstos na Lei 8.666/93, 
caso até seu vencimento não tenha sido concluído o certame licitatório.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 94901/2021 - JULIO 
CESAR DE MORAIS – A 3 ASSESSORIA – CNPJ Nº. 24.948.122/0001-72 - vencedor do item nº 
1 – valor global R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais).

Conceição - PB, 10 de setembro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
COMUNICADO - FASE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que a sessão pública para continuidade dos trabalhos - fase de 
habilitação - da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00021/2021, que objetiva: Aquisição de 
brinquedos diversos destinados a distribuição no Dia das Crianças; será realizada às 14:00 horas do 
dia 05 de outubro de 2021, no mesmo local da primeira reunião na Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - 
Conde - PB. Informações: 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, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com.

Conde - PB, 30 de setembro de 2021.
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00011/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de materiais e 

insumos diversos para higienização das unidades escolares como manutenção das medidas de 
prevenção e combate ao novo coronavírus - Covid-19. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes 
empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura da respectiva 
Ata de Registro de Preços, sob pena de incidência das cominações previstas no Edital: Alfa & 
Omega Comercio Serviços Eireli - CNPJ 15.361.503/0001-60; Global Comercial Eireli - CNPJ 
17.892.706/0001-08; Instituto Travessia - CNPJ 10.271.915/0001-95; e Sagati Comercio de Equi-
pamentos de Segurança Eireli - CNPJ 22.327.120/0001-30. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, na 
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, 30 de Setembro de 2021
KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV041/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor Nº DV041/2021 (Processo Admi-
nistrativo Nº 121/2021), nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. A finalidade desta é a contratação de direta da pessoa jurídica: Rita de Cassia Henrique 
de Araújo-ME, para prestar serviços de mão-de-obra especializada de mecânico em geral (Ônibus, 
Micro ônibus, maquinas pesadas e outros equipamentos semelhantes) pertencentes a municipali-
dade, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos 
correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: Rita de Cassia Henrique de Araújo-
-ME, CNPJ: 27.073.710/0001-06 (Auto Elétrica São Vidente), Rua Cabo Branco, Nº S/N, Bairro: 
Cruz da Tereza, Cidade: Coremas-PB. Desta forma o valor ratificado é R$ 17.300,00 (dezessete 
mil e trezentos reais) pelas horas trabalhadas devidamente autorizadas. Publique-se e cumpra-se. 

Coremas - PB, 01 de setembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 210/2021
Processo Administrativo Nº 121/2021. Dispensa Por Valor Nº 041/2021. Contratante: Prefeitura 

de Coremas-PB. Contratada: Rita de Cassia Henrique de Araújo-ME, CNPJ: 27.073.710/0001-06 
(Auto Elétrica São Vidente). Objeto: Presta serviços de mão-de-obra especializada de mecânico em 
geral (Ônibus, Micro ônibus, maquinas pesadas e outros equipamentos semelhantes) pertencentes 
a municipalidade, conforme termo de referência. Valor contratado: R$ 17.300,00 (dezessete mil e 
trezentos reais) pelas horas trabalhadas devidamente autorizadas. Recursos: Próprios (Diversos 
e Ordinários) da Prefeitura de Coremas-PB. Unidade orçamentária: Constante no qDD/2021. 
Vigência do contrato para execução dos serviços: Até 31/12/2021. Vigência do contrato para efeito 
de pagamentos: Até 31/12/2021. 

Coremas/PB, 03 de setembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

POR OUTROS MOTIVOS Nº DP042/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor nº DP041/2021, nos termos do 
Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que objetiva: Contra-
tação de direta da pessoa jurídica Francisco Ubiratan Andrade Sousa-ME (Ubiratan Manutenção), 
para prestar serviços de mão-de-obra especializada (Enquanto perdura a vigência dos Decretos 
Municipais, que instituiu as medidas temporárias e emergenciais - Covid/19 de 2020/2021), na 
manutenção preventiva e corretiva dos controle dos registros de distribuição da redes de água 
fluvial e redes abastecimento de água potável para o consumo humano e animal, pertencente a 
este Município nos seguintes bairros: DNOCS, Linha de Ferro e Centro da Cidade de Coremas, 
com o fornecimento de todos materiais necessários que por ventura forem usados serão por conta 
da Prefeitura de Coremas/PB, conforme planilha de custo; com base nos elementos constantes da 
Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: Francisco 
Ubiratan Andrade Sousa-ME (Ubiratan Manutenção), CNPJ: 42.104.746/0001-95, com endereço 
comercial Sítio Varzea do Pato, Nº S/N, Bairro: Área Rural, Cidade: Coremas-PB, com o valor 
total de R$ 69.720,00 (Sessenta e nove mil, setecentos e vinte reais). Publique-se e cumpra-se. 

Coremas - PB, 01 de setembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através de seu Pregoeiro (nos termos do Art. 41, §1º da Lei 

8.666/93), tornar público para conhecimento dos interessados, a impugnação protocolada em 
29/09/2021 através do endereço (prefeituradecoremas.pb1@gmail.com) pela licitante Francisco 
Raimundo Filho-ME, CNPJ: 03.517.351/0001-62, estabelecida na BR 361 KM 114 (Saída para 
Piancó), Bairro: Alto do Madeiro, Cidade: Itaporanga-PB, contra o edital do Pregão Presencial 
Nº 023/2021 (Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento parcelado de pneus, 
câmara de ar, e prestação serviços diversos para manutenção preventiva e corretiva dos veículos 
pertencente ao Município de Coremas-PB, conforme termo de referência). Cópia completa da 
impugnação poderá ser obtida através do portal de transparência no seguinte endereço eletrônico: 
www.coremas.pb,gov.br/licitacoes. 

Coremas/PB, 29 de setembro de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇO Nº 211/2021
Dispensa de Licitação por outro motivos Nº 042/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. 

Contratado: Francisco Ubiratan Andrade Sousa-ME (Ubiratan Manutenção), CNPJ: 42.104.746/0001-
95. Objeto: prestar serviços de mão-de-obra especializada (Enquanto perdura a vigência dos De-
cretos Municipais, que instituiu as medidas temporárias e emergenciais - Covid/19 de 2020/2021), 
na manutenção preventiva e corretiva dos controle dos registros de distribuição da redes de água 
fluvial e redes abastecimento de água potável para o consumo humano e animal, pertencente a 
este Município nos seguintes bairros: DNOCS, Linha de Ferro e Centro da Cidade de Coremas, 
com o fornecimento de todos materiais necessários que por ventura forem usados serão por conta 
da Prefeitura de Coremas/PB, conforme planilha de custo. Valor total contratado: R$ 69.720,00 
(Sessenta e nove mil, setecentos e vinte reais) pelos 04 (quatro) meses. Vigência para execução: 
31/12/2021. Vigência para pagamento: Até 31/12/2021. Fonte de recursos: Próprios do município. 
Dotação Orçamentária: qDD/2021. Partes Ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o 
Sr. Francisco Ubiratan Andrade Sousa (Pela contratada).

Coremas-PB, 03 de setembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Urnas Funerárias e Translados para sepultamentos de falecidos de 
famílias reconhecidamente carentes do Município, exercício 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 19/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 21.400 – 08.244.0010.2044 – 33.90.32 
– MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI 
e: CT Nº 102/2021 - 03.09.21 - SANTA RITA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA - R$ 149.650,00.

Cuitegi, 03 de setembro de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 1º de outubro de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00012/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 04 de Outubro 
de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 00012/2021, que 
objetiva: Aquisição parcelada de materiais médicos diversos, para atender as necessidades diárias 
do Fundo Municipal de Saúde e suas demais entidades vinculadas, mediante requisição diária e/ou 
periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo setor competente deste município. 
Justificativa: Razões de interesse público: adequações no edital. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estra-
das - PB. Telefone: (083) OUVIDORIA NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. 

Duas Estradas - PB, 30 de Setembro de 2021
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00027/2021

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente ao Pregão Presencial nº 00027/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EXAMES POR IMAGEM, CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GADO BRA-
VO–PB; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse 
público mudança no Edital

Gado Bravo - PB, 30 de Setembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

RATIFICAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00045/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00045/2021, 
que objetiva: AqUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS CONFORME TERMO DE REFERÊN-
CIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/
PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOÃO MARTINHO DA 
SILVA - ME. CNPJ: 29.844.257/0001-01. Valor: R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

Guarabira - PB, 27 de setembro de 2021.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO
DE CONTRATO

OBJETO: AqUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS CONFORME TERMO DE REFERÊN-
CIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00045/2021. 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 JOÃO MARTINHO DA SILVA - ME - R$ 2.000,00 – DOIS MIL REAIS - 
CT Nº 00386/2021 – 27.09.2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00045/2021.
OBJETO: AqUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS CONFORME TERMO DE RE-

FERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 27.09.2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO

DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo  Pregão Pre-

sencial nº  00028/2021. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: ELPAR – EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO, cadastrada no CNPJ n° 

29.591.733/0001-20
OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículo tipo pick-up, cabine dupla para 

atender ao Gabinete do Prefeito.     
VALOR MENSAL DE: R$ 7.450,00 (sete mil quatrocentos e cinqüenta reais)
VALOR GLOBAL DE: R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 28 de Setembro de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00033/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, através do seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura do PREGÃO PRESENCIAL  nº 
00033/2021, do dia 04.10.2021 às 08:30 horas PARA o dia 11.10.2021 às 10:00h. Demais informa-
ções encontram-se a disposição dos interessados, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contados 
pelo telefone (0**83) 3454-1035.  

Ibiara-PB, 30 de Setembro de 2021
SEBASTIÃO BATISTA PALITÓ

Pregoeiro
                                                                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00034/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, através do seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura do PREGÃO PRESENCIAL  nº 
00034/2021, do dia 04.10.2021 às 10:00 horas PARA o dia 11.10.2021 às 11:30h. Demais informa-
ções encontram-se a disposição dos interessados, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contados 
pelo telefone (0**83) 3454-1035.  

Ibiara-PB, 30 de Setembro de 2021
SEBASTIÃO BATISTA PALITÓ

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00006/2021

Objeto: Contratação de empresa para serviços de engenharia para Pavimentação em Parale-
lepípedo em vias públicas urbanas do Município de Ibiara–PB, referente ao Contrato de Repasse 
Nº 1074565-39/2020–SICONV Nº908805, Celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ibiara com o 
Ministério do Desenvolvimento Regional–MDR através da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

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 e ADJUDICAR, 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 ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI – EPP, cadastrada no CNPJ nº 

05.935.592/0001-57, sendo considerada a proposta com o valor de  R$ 472.895,78 (quatrocentos 
e setenta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos).

OBS: Republicado por incorreção.
IBIARA-PB, 26 de Agosto 2021.

Francisco Nenivaldo de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   
público   que   requereu à  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA PRÉVIA 
PARA MURO DE CONTENÇÃO DA ORLA DO BESSA, localizada no Município de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE: Engª Juliana Silveira– Diretoria de Manutenção e Conservação (DMC) – SEINFRA 
PARA: Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM)
ASSUNTO: Solicitação de Renovação de Licença de Instalação de obra de Pavimentação e 

Drenagem
À SEMAM, 
Solicito renovação da Licença de Instalação 036/2020 (Processo N° 2020/049479), referente à 

obra de Drenagem e Pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas (Rua Zilda Nunes da Silva, 
Rua Empresário Paulo Miranda, Rua Poetisa Guiomar Travassos e Rua Roberto Paulo Moreira), 
no Bairro Portal do Sol – Lote 06.

Segue anexa a cópia da Licença antiga.
João Pessoa, 23 de julho de 2021.

Engª. Juliana de Albuquerque Silveira
Mat: 96.279-1

SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

CONVITE PARA A CONSULTORA SELECIONADA
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SBQ Nº 92001/2021 

CHAVE CGM 7377-2G13-XBTS-UPUT
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 

“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, de 20 janeiro 
de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, o CONVITE PARA A CONSULTORA 
SELECIONADA, em resultado da análise das  MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE apresentadas 
no âmbito do processo de Seleção Baseada nas qualidades do Consultor nº 92001/2021, realizada 
pela Comissão Técnica constituída pela Portaria nº 1929, de 27 de Julho de 2021, Publicada no 
Semanário Municipal de João Pessoa. A presente contratação tem como objeto a “Elaboração de 
Diagnóstico Ambiental do rio Jaguaribe, na cidade de João Pessoa – PB”, no âmbito do Programa 
de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa (programa 
João Pessoa sustentável), financiado com recursos do contrato de empréstimo nº 4444/OC-BR 
(BR-L 1421). A Escolha da consultora foi estabelecida conforme Relatório de Análise elaborado 
pela Comissão de Avaliação Técnica, em conformidade com os procedimentos estabelecidos nas 
Políticas para Seleção e Contratação de Consultores financiados pela Banco Interamericano de De-
senvolvimento – BID (GN 2350-15), com amparo na Lei Federal nº 8.666/1993 e legislação correlata. 
Conforme estabelecem os Itens 3.8 e 3.9 da GN-2350-15, será remetida à consultora selecionada o 
Convite, com Termo de Referência e Orçamento Estimativo, em prosseguimento ao certame de SqC 
nº 92001/2021. A proposta técnica combinada com a de preço deverá ser apresentada conforme 
estabelecido no Convite, Termo de Referência e demais documentos, até o dia 29/10/2021, às 
23:59hs, para o email celuep@joaopessoa.pb.gov.br. qualquer proposta entregue posteriormente à 
data estabelecida não será recebida. O Convite e demais documentos relativos ao certame também 
estão disponíveis para as licitantes e demais interessados no Portal da Transparência do Município 
de João Pessoa, no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5585. qualquer 
informação referente ao certame será prestada através do link acima citado.

CONSULTORA CONVIDADA:
Água e Solo Estudos e Projetos Ltda, CNPJ nº 02.563.448/0001-49

João Pessoa, 29 de setembro de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
CONVITE PARA A CONSULTORA SELECIONADA

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SBQ Nº 92001/2021 
CHAVE CGM 7377-2G13-XBTS-UPUT

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, de 20 janeiro 
de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, o CONVITE PARA A CONSULTORA 
SELECIONADA, em resultado da análise das  MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE apresentadas 
no âmbito do processo de Seleção Baseada nas qualidades do Consultor nº 92001/2021, realizada 
pela Comissão Técnica constituída pela Portaria nº 1929, de 27 de Julho de 2021, Publicada no 
Semanário Municipal de João Pessoa. A presente contratação tem como objeto a “Elaboração de 
Diagnóstico Ambiental do rio Jaguaribe, na cidade de João Pessoa – PB”, no âmbito do Programa 
de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa (programa 
João Pessoa sustentável), financiado com recursos do contrato de empréstimo nº 4444/OC-BR 
(BR-L 1421). A Escolha da consultora foi estabelecida conforme Relatório de Análise elaborado 
pela Comissão de Avaliação Técnica, em conformidade com os procedimentos estabelecidos nas 
Políticas para Seleção e Contratação de Consultores financiados pela Banco Interamericano de De-
senvolvimento – BID (GN 2350-15), com amparo na Lei Federal nº 8.666/1993 e legislação correlata. 
Conforme estabelecem os Itens 3.8 e 3.9 da GN-2350-15, será remetida à consultora selecionada o 
Convite, com Termo de Referência e Orçamento Estimativo, em prosseguimento ao certame de SqC 
nº 92001/2021. A proposta técnica combinada com a de preço deverá ser apresentada conforme 
estabelecido no Convite, Termo de Referência e demais documentos, até o dia 29/10/2021, às 
23:59hs, para o email celuep@joaopessoa.pb.gov.br. qualquer proposta entregue posteriormente à 
data estabelecida não será recebida. O Convite e demais documentos relativos ao certame também 
estão disponíveis para as licitantes e demais interessados no Portal da Transparência do Município 
de João Pessoa, no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5585. qualquer 
informação referente ao certame será prestada através do link acima citado.

CONSULTORA CONVIDADA:
Água e Solo Estudos e Projetos Ltda, CNPJ nº 02.563.448/0001-49

João Pessoa, 29 de setembro de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAVE CGM: LGIC-7488-ELKA-RW29
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09019/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/027120
CHAVE LICITAÇÕES – E N°: 889631
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material para manutenção preventiva 

e corretiva dos fogões existentes nos prédios administrativos e nas unidades da Rede Municipal 
de Ensino de João Pessoa.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como nos Decretos 
Municipais nº. 7.884/2013 e nº 9.280/2019e Art. 4º, inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, ACOLHO o 
Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CSL/SEDEC e HOMOLOGO o Pregão acima identificado, 
em favor da empresa CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ sob 
o nº 29.307.671/0001-81,a qual foi vencedora dos:

ITEM 6 (BUCHA DE REDUÇAO DE LATÃO DE ½ X 3/8), com valor unitário de R$ 12,38 (doze 
reais e trinta e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 371,40 (trezentos e setenta e um 
reais e quarenta centavos);ITEM 8 (EMENDAS T PARA MANGUEIRAS EM LATÃO 3/8”), com valor 
unitário de R$ 13,06 (treze reais e seis centavos);perfazendo o valor total de R$ 391,80, (trezentos e 
noventa e um reais e oitenta centavos);ITEM 10 (ESPIGÃO FIXO (FEMEA) ROSCA ½” NPT PARA 
MANGUEIRA 3/8”), com valor unitário de R$ 20,14 (vinte reais e quatorze centavos), perfazendo o 
valor total de R$ 1.007,00 (mil e sete reais);ITEM 13 (VÁLVULA P13 DE 1/2”), com valor unitário de 
R$ 40,00 (quarenta reais), perfazendo o valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais);ITEM 14 (qUEI-
MADOR DUPLO FERRO FUNDIDO PARA FOGÃO INDUSTRIAL COM CANO CURVO LONGO DE 
73 CM), com valor unitário de R$ 165,32 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 16.532,00 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e dois reais);ITEM 
15 (qUEIMADOR DUPLO FERRO FUNDIDO PARA FOGÃO INDUSTRIAL COM CANO CURTO 
RETO DE 25 CM), com valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), perfazendo o valor total 
de R$ 12.000,00 (doze mil reais); ITEM 16 (MANGUEIRA PARA GÁS 3/8 “ MULTIUSO), com valor 
unitário de R$ 10,23 (dez reais e vinte e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.023,00 (um 
mil e vinte e três reais); ITEM 17 (MANGUEIRA PARA GÁS COM 3/8” 1,25 M), com valor unitário 
de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), perfazendo o valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais); ITEM 18 (MANGUEIRA  PIGTAIL PARA BOTIJÃO GÁS INDUSTRIAL  P45 1,20M), com valor 
unitário de R$ 65,21 (sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), perfazendo o valor total de R$ 
13.042,00 (treze mil e quarenta e dois reais); ITEM 19 (REGULADOR DE GÁS DE USO DOMÉSTICO 
BLINDADO (VAZÃO: 5KG/HORA)), com valor unitário de R$ 73,72 (setenta e três reais e setenta 
e dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 11.058,00 (onze mil e cinquenta e oito reais);ITEM 
20 (REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO DE USO DOMÉSTICO (VAZÃO: 7KG/HORA)), com 
valor unitário de R$ 62,04 (sessenta e dois reais e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 
18.612,00 (dezoito mil, seiscentos e doze reais); ITEM 21 (REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO 
DE USO INDUSTRIAL (VAZÃO: 12KG/HORA)), com valor unitário de R$ 88,51 (oitenta e oito reais 
e cinquenta e um centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.770,20 (um mil, setecentos e setenta 
reais e vinte centavos);ITEM 22 (REGULADOR PARA GÁS APR85-R 8KG/H), com valor unitário 
de R$ 222,74 (duzentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), perfazendo o valor total 
de R$ 15.591,80(quinze mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta centavos);O valor total dos 
itens é deR$ 95.899,20 (noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos).

O valor global dos itens é deR$ 95.899,20 (noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove 
reais e vinte centavos).A Pregoeira Oficial informou que os itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 e 12foram 
considerados fracassados.Em consequência, fica convocado o proponente para a assinatura da 
Ata de Registro de Preço, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 23 de setembro de 2021.
Maria América Assis de Castro 

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: B3OV-MSV7-EL3J-H7GF

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09034/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/077584
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº899567

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de ESTAÇÃO DE TRABALHO (PC/
DESKTOP), NOTEBOOKS E NOBREAKS PARA AS 187 UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E CREIS) DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br.O acolhimento das propostas ocorrerá através do site 
www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 04/10/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 18/10/2021, às 13h00 e disputa às 13h30. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites 
www.licitacoes-e.com.bre http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 01 de 
outubro de 2021.

 João Pessoa, 30 de setembro de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAVE CGM: LGIC-7488-ELKA-RW29

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09019/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/027120

CHAVE LICITAÇÕES – E N°: 889631
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material para manutenção preventiva 

e corretiva dos fogões existentes nos prédios administrativos e nas unidades da Rede Municipal 
de Ensino de João Pessoa.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como nos Decretos 
Municipais nº. 7.884/2013 e nº 9.280/2019e Art. 4º, inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, ACOLHO o 
Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CSL/SEDEC e HOMOLOGO o Pregão acima identificado, 
em favor da empresa CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ sob 
o nº 29.307.671/0001-81,a qual foi vencedora dos:

ITEM 6 (BUCHA DE REDUÇAO DE LATÃO DE ½ X 3/8), com valor unitário de R$ 12,38 (doze 
reais e trinta e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 371,40 (trezentos e setenta e um 
reais e quarenta centavos);ITEM 8 (EMENDAS T PARA MANGUEIRAS EM LATÃO 3/8”), com valor 
unitário de R$ 13,06 (treze reais e seis centavos);perfazendo o valor total de R$ 391,80, (trezentos e 
noventa e um reais e oitenta centavos);ITEM 10 (ESPIGÃO FIXO (FEMEA) ROSCA ½” NPT PARA 
MANGUEIRA 3/8”), com valor unitário de R$ 20,14 (vinte reais e quatorze centavos), perfazendo o 
valor total de R$ 1.007,00 (mil e sete reais);ITEM 13 (VÁLVULA P13 DE 1/2”), com valor unitário de 
R$ 40,00 (quarenta reais), perfazendo o valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais);ITEM 14 (qUEI-
MADOR DUPLO FERRO FUNDIDO PARA FOGÃO INDUSTRIAL COM CANO CURVO LONGO DE 
73 CM), com valor unitário de R$ 165,32 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 16.532,00 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e dois reais);ITEM 
15 (qUEIMADOR DUPLO FERRO FUNDIDO PARA FOGÃO INDUSTRIAL COM CANO CURTO 
RETO DE 25 CM), com valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), perfazendo o valor total 
de R$ 12.000,00 (doze mil reais); ITEM 16 (MANGUEIRA PARA GÁS 3/8 “ MULTIUSO), com valor 
unitário de R$ 10,23 (dez reais e vinte e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.023,00 (um 
mil e vinte e três reais); ITEM 17 (MANGUEIRA PARA GÁS COM 3/8” 1,25 M), com valor unitário 
de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), perfazendo o valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais); ITEM 18 (MANGUEIRA  PIGTAIL PARA BOTIJÃO GÁS INDUSTRIAL  P45 1,20M), com valor 
unitário de R$ 65,21 (sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), perfazendo o valor total de R$ 
13.042,00 (treze mil e quarenta e dois reais); ITEM 19 (REGULADOR DE GÁS DE USO DOMÉSTICO 
BLINDADO (VAZÃO: 5KG/HORA)), com valor unitário de R$ 73,72 (setenta e três reais e setenta 
e dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 11.058,00 (onze mil e cinquenta e oito reais);ITEM 
20 (REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO DE USO DOMÉSTICO (VAZÃO: 7KG/HORA)), com 
valor unitário de R$ 62,04 (sessenta e dois reais e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 
18.612,00 (dezoito mil, seiscentos e doze reais); ITEM 21 (REGULADOR DE GÁS PARAFUSADO 
DE USO INDUSTRIAL (VAZÃO: 12KG/HORA)), com valor unitário de R$ 88,51 (oitenta e oito reais 
e cinquenta e um centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.770,20 (um mil, setecentos e setenta 
reais e vinte centavos);ITEM 22 (REGULADOR PARA GÁS APR85-R 8KG/H), com valor unitário 
de R$ 222,74 (duzentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), perfazendo o valor total 
de R$ 15.591,80(quinze mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta centavos);O valor total dos 
itens é deR$ 95.899,20 (noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte centavos).

O valor global dos itens é de R$ 95.899,20 (noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove 
reais e vinte centavos).A Pregoeira Oficial informou que os itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 e 12foram 
considerados fracassados.Em consequência, fica convocado o proponente para a assinatura da 
Ata de Registro de Preço, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 23 de setembro de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: qKqT-M5ZW-M8L2-86FG
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09031/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/061170
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 899348
OBJETO: Aquisição de Material Esportivo, através do Termo de Compromisso Nº: 202101824-8 

do PAR-FNDE, para atender às demandas de Escolas da rede municipal de ensino de João Pessoa.
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Subs-

tituta, torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública 
ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br.O acolhimento das propostas ocorrerá através do 
site www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 04/10/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 15/10/2021, às 08h30 e disputa às 09h00. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites 
www.licitacoes-e.com.bre http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 01 de 
outubro de 2021.

 João Pessoa, 30 de setembro de 2021.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira Substituta CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: 7L96-M5TF-6JCJ-J5ZS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09035/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/080355
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 899503
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de PROJETORES MULTIMÍDIA INTERATI-

VOS, para atender as demandas das Unidades Educacionais - Escolas, Centro de Capacitação dos 
Professores e Centro Educacional Integrado (CEI) - da rede Municipal de Ensino de João Pessoa.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br.O acolhimento das propostas ocorrerá através do site 
www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 04/10/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 18/10/2021, às 08h00 e disputa às 08h30. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites 
www.licitacoes-e.com.bre http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 01 de 
outubro de 2021.

João Pessoa, 30 de setembro de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 09030/2021;
Objeto: Aquisição de materiais de marcenaria para serviços de manutenção das Escolas, CREIS 

e dos prédios administrativos da Secretaria de Educação e Cultura.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa RILDO 

CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/040967, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09016/2021.
Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o 

Sr. Rildo Cavalcanti Fernandes Junior, pela empresa RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR. 
Classificação: 10.101.12.361.5197.102476.
Natureza: 3.3.90.30/111/113/120.
Fonte: Recursos Ordinários Educação/ FUNDEB e FNDE (Salário Educação).
Vigência: Até o final do exercício financeiro, com validade e eficácia legal após a publicação do 

seu extrato no Órgão de Imprensa Oficial.
VALOR GLOBAL: R$ 53.705,00 (cinquenta e três mil, setecentos e cinco reais).

João Pessoa, 27 de setembro de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 09031/2021;
Objeto: Aquisição de materiais de marcenaria para serviços de manutenção das Escolas, CREIS 

e dos prédios administrativos da Secretaria de Educação e Cultura.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa MADEI-

REIRA ALVES & CIA LTDA – EPP.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/040967, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09016/2021.
Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. 

Sandro Luís Araújo Alves, pela empresa MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA
 Classificação: 10.101.12.361.5197.102476.
Natureza: 3.3.90.30/111/113/120.
Fonte: Recursos Ordinários Educação/ FUNDEB e FNDE (Salário Educação).
Vigência: Até o final do exercício financeiro, com validade e eficácia legal após a publicação do 

seu extrato no Órgão de Imprensa Oficial.
VALOR GLOBAL: R$ 104.544,70 (cento e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e 

setenta centavos).
João Pessoa, 27 de setembro de 2021.

Maria América Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
IPMJP – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 008/2021

Chave CGM: W2ZE-6VRP-DIFC-3GHH
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021
Processo Administrativo nº 19.391/2021,
Contratante: Instituto de Previdência do Município de João Pessoa/PB – IPMJP, CNPJ: 

40.955.403/0001-09 Contratado: Matias e Leitão Consultores Associados LTDA – CNPJ nº 
14.813.501/0001-00. OBJETO: Curso de aperfeiçoamento e certificação CGRPPS para os membros 
do Conselho fiscal e do Conselho Previdenciário do IPMJP. Perfazendo um total de R$ 3.597,00 
(três mil e quinhentos e noventa e sete reais). Vigência: 31/12/2021. Fonte de Recursos: 0.2.42 – 
FUNFIN Ação: Manter e Implementar os Serviços Administrativos Gerais Classificação: (06.201) 
09.122.5001.392603-3.3.90.39.

João Pessoa, 29 de Setembro de 2021.
Caroline Ferreira Agra

Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO Nº. 390/2021
PROCESSO 15.532/2021

CHAVE CGM: WWJK-PRGK-AWFO-4D43
A Secretaria Municipal de Saúde do Município de João Pessoa, como Contratante, torna público, 

na forma da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores o TERMO DE CONTRATO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE 
FERRAMENTA DE PESqUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA, firmada para atender as finalidades precípuas da Administração, terá vigência de 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do art.57, 
inciso II, da Lei 8.666/93, com vigência a partir da assinatura e eficácia legal após a sua publicação 
na Imprensa Oficial, desde que seja comprovada a vantajosidade quanto aos preços e condições 
praticadas, relativo a Inexigibilidade de Licitação nº. 10.011/2021, nos Recursos Financeiros e na 
seguinte dotação orçamentária:

-13.103.10.122.5001.132603 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – MANTER E IMPLEMENTAR 
OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SMS

FONTE DE RECURSOS: 1211 – ORDINÁRIOS
- ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

JURÍDICA.

CONTRATO NOME VALOR DATA

10.711/2021 NP TECNOLOGIA E GESTÃO 
DE DADOS LTDA

R$ 9.875,00 (nove mil, oito-
centos e setenta e cinco reais)

29 de setembro                   
de      2021

FABIO ANTONIO DA ROCHA SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 09017/2021;
Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de materiais e insumos para higie-

nização das unidades escolares como manutenção das medidas de prevenção contra a pandemia 
de COVID-19, para atender às demandas de Escolas, CREIS e do CEI (Centro de Educação Inte-
grado) da Secretaria de Educação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa ANA LUIZA 
MEDEIROS MACHADO ME.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/015153, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09011/2021;
Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sra. 

Ana Luiza Medeiros Machado, pela empresa ANA LUIZA MEDEIROS MACHADO ME.
Classificação: 10.102.12.361.5207.102498
Natureza: 3.3.90.30/111,113 e 120
Fonte: Recursos Ordinários Educação /FUNDEB e FNDE (Salário Educação) 
Vigência: 06 (seis) meses. 
VALOR GLOBAL: R$ 138.292,80 (cento e trinta e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e 

oitenta centavos).
João Pessoa, 30 de setembro de 2021.

*Republicado por incorreção
Maria América Assis de Castro

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Outubro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de softwares. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005-A/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: 
licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 30 de Setembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 10001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Serviço objetivando: CHAMAMENTO PÚBLICO para seleção de pessoas físicas e/ou jurídicas 
do ramo para registro de profissionais da área médica para executar serviços médicos de plantões 
nas diversas áreas da medicina, para atender demandas do Hospital municipal. Os interessados 
deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 08:00 
horas do dia 21 de Outubro de 2021, na sala da referida comissão, sediada na Avenida Juiz Federal 
Genival Matias de Oliveira, 178 - Centro - Juazeirinho - PB. Neste mesmo local, data e horário será 
realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as al-
terações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: juazeirinholicita@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 30 de Setembro de 2021
IZAEL DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2021
Referente à Publicação no D.O.E. Edição 17.462. do dia 28/09/2021, página 34. Onde se lê: ... 

JAqUELINE SOARES PINTO... Leia-se: ... FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO...
Lagoa de Dentro - PB, 28 de setembro de 2021.

FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
Nos termos do Julgamento da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 23 de Agosto de 2021 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA com 

valor total de R$ 1.548.266,63 (Um Milhão, quinhentos e quarenta e Oito Mil, Duzentos e Sessenta 
e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 21 de Setembro de 2021.
Maria Eunice do Nascimento Pessoa

Prefeita

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 
quando do julgamento da TOMADA DE PREÇO N.º 002/2021 PROCESSO Nº 2021.05.042, 

ADJUDICAMOS a Presente TOMADA DE PREÇOS para a empresa: KANOVA ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA com valor total de R$ 1.548.266,63 (Um Milhão, quinhentos e quarenta 

e Oito Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos).
Mamanguape - PB, 21 de Setembro de 2021.

Maria Eunice do Nascimento Pessoa
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 103/2021

Mamanguape, 28 de Setembro de 2021.
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVI-
MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE 
MAMANGUAPE.

CONTRATADO: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.306.141/0001-53
PRAZO: 23/07/2022
VALOR TOTAL: R$ 1.548.266,63 (Um Milhão, quinhentos e quarenta e Oito Mil, Duzentos e 

Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.070 – Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 15.451.0501.1012 – Pavimentação de Ruas 

e Avenidas – 4.4.90.51.99 – Obras e Instalações e convênio junto ao Ministério do Desenvolvimento 
Regional Contrato nº 893987/2019.

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 1º de outubro de 2021         26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 10.024/2019, bem como toda legislação correlata, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. Objeto: Aquisição de mobiliários 
escolares destinados as unidades de ensino da rede pública de Mari PB, conforme descrito e 
especificado no edital e seus anexos. Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.por-
taldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas e sessão pública: 15/10/2021 às 08h31mim. O 
edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.
com.br e http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/. Demais informações pelo e-mail; cpl.mari.2017@gmail.
com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min

Mari, 30 de setembro de 2021.
Roberto Carlos de Oliveira Borges 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA

Nº. 00005/2021
A Prefeitura de Olho D’água-PB, torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Cha-

mada Pública n. 00005/2021 a partir do dia 06 de Outubro de 2021, das 08:00 às 12:00 e 14:00 as 
16:00 horas, objetivando o credenciar pessoa Jurídica para posterior contratação, mediante docu-
mentação, para prestar os serviços especializados de consultas médica para atender a demanda 
da secretaria de Saúde do Município de Olho D’água-PB. O edital está disponível em: olhodagua.
pb.gov.br e poderá obter também por meio do e-mail cplolhodaguapb21@gmail.com

Olho D’água-PB, 30 de Setembro de 2021.
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00027/2021
Objeto: aquisição de móveis e eletrodomésticos destinados a todas as secretarias do município 

de Olho D’água-PB.
Vencedoras: A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LIMITADA, com o valor global 

de R$  19.050,00 (dezenove mil e cinquenta reais), a empresa XAVIER AFREU DE ASSIS-ME com  
o valor global de R$ 99.793,00 (noventa e nove mil e setecentos e noventa e três reais), a empresa 
IVANILTO DA COSTA VIEIRA-ME com o valor global de R$ 20.888,70 (vinte mil, oitocentos e oitenta 
e oito reais e setenta centavos),  a empresa CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EITELI com 
o valor global de R$ 80.491,00 (oitenta mil e quatrocentos e noventa e um reais), a empresa M K R 
COMERCIO DE EqUIPAMENTOS EIRELI com o valor global de R$ 1.578,00 (um mil e quinhentos 
e setenta e oito reais), a empresa  SILVANA ARAUJO MARIZ MEDIEROS com o valor global de R$ 
630,00 (seiscentos e trinta reais), a empresa M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI 
com o valor global de R$  8.205,00 (oito mil e duzentos e cinco reais). ADJUDICAÇÃO: encerrada 
a fase de interposição de recurso e não havendo mais questionamentos, o pregoeiro adjudica o 
objeto da empresa supra mencionada.  

Olho D’água-PB, 29 de Setembro de 2021
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00027/2021
Objeto: aquisição de móveis e eletrodomésticos destinados a todas as secretarias do município 

de Olho D’água-PB.
Vencedoras: A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LIMITADA, com o valor global 

de R$  19.050,00 (dezenove mil e cinquenta reais), a empresa XAVIER AFREU DE ASSIS-ME com  
o valor global de R$ 99.793,00 (noventa e nove mil e setecentos e noventa e três reais), a empresa 
IVANILTO DA COSTA VIEIRA-ME com o valor global de R$ 20.888,70 (vinte mil, oitocentos e oitenta 
e oito reais e setenta centavos),  a empresa CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EITELI com 
o valor global de R$ 80.491,00 (oitenta mil e quatrocentos e noventa e um reais), a empresa M K R 
COMERCIO DE EqUIPAMENTOS EIRELI com o valor global de R$ 1.578,00 (um mil e quinhentos 
e setenta e oito reais), a empresa  SILVANA ARAUJO MARIZ MEDIEROS com o valor global de 
R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), a empresa M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS 
EIRELI com o valor global de R$  8.205,00 (oito mil e duzentos e cinco reais).Resolve: Adjudicar e 
Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 29 de Setembro de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
NOTIFICAÇÃO

EXTRAJUDICIAL.
NOTIFICANTE: O MUNICÍPIO DE OLHO D`ÁGUA/PB, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob o n° 08.944.076/0001-87, sito à Rua Fausto de Almeida Costa, s/n, Centro, 
Olho D`água/PB, neste ato representado pela Chefe do Poder Executivo Municipal, a Sra. JOANA 
SABINO DE ALMEIDA CARVALHO, Brasileira, Casada, Enfermeira, podendo ser encontrado na 
sede da Prefeitura Municipal de Olho D`água/PB, CEP: 58.760-000, por intermédio do Procurador 
Geral do Município.

NOTIFICADA: CONSTRUTORA SOARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n° 12.889.340/0001-02, sediado na Rua Avenida Gil Galdino,  s/n, Centro, Piancó/PB, 
CEP: 58.765-000, neste ato representado pelo senhor Antônio André Galdino Soares, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 023.645.724-10, residente e domiciliado na Rua 
Avenida Gil Galdino, nº 144, Centro, Piancó/PB. 

Pela presente NOTIFICAÇÃO, e na melhor forma de direito, fica a empresa CONSTRUTORA 
SOARES LTDA, através de seu representante legal, acima qualificado, NOTIFICADA, a comparecer 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, no horário das 08:00 as 13:00 horas, a contar do recebimento 
desta notificação, para comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Olho D`água/PB, com o 
objetivo de tratar assunto referente ao contrato nº 00064/2020-CPL

Olho D`água/PB, 29 de Setembro de 2021.
João Paulo F. de Almeida.

Procurador Geral do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00027/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EITELI
OBJETO: aquisição de equipamentos de móveis e eletrodomésticos destinados a todas as 

secretarias do município de Olho D’água-PB.
Valor global R$ 80.491,00 (oitenta mil e quatrocentos e noventa e um reais). 

Olho D´água - PB, 29 de Setembro de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial nº 00027/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: XAVIER AFREU DE ASSIS-ME
OBJETO: aquisição de equipamentos de móveis e eletrodomésticos destinados a todas as 

secretarias do município de Olho D’água-PB.
Valor global R$ 99.793,00 (noventa e nove mil e setecentos e noventa e três reais). 

Olho D´água - PB, 29 de Setembro de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00027/2021.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: IVANILTO DA COSTA VIEIRA-ME
OBJETO: aquisição de equipamentos de móveis e eletrodomésticos destinados a todas as 

secretarias do município de Olho D’água-PB.
Valor global R$ 20.888,70 (vinte mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos). 

Olho D´água - PB, 29 de Setembro de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO

DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00027/2021.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIREL
OBJETO: aquisição de equipamentos de móveis e eletrodomésticos destinados a todas as 

secretarias do município de Olho D’água-PB.
Valor global R$ 8.205,00 (oito mil e duzentos e cinco reais). 

Olho D´água - PB, 29 de Setembro de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

DISPENSA
Nº 00023/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, ATRAVÉS DA COMISSÃO PER-
MANENTE DE LICITAÇÃO TORNA PÚBLICO qUE A LICITAÇÃO DISPENSA Nº 00023/2021 
COM OBJETO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NO ÂMBITO 
DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA – PB, NÃO FOI RECEBIDO NENHUMA PROPOSTA 
CONFORME SOLICITAÇÃO POR E-MAIL, SENDO CONSIDERADA DESERTA.

PEDRA BRANCA-PB, 29 DE SETEMBRO DE 2021.
Severino Luiz de Caldas- Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO

DE RESCISÃO CONTRATUAL 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ: 09.148.727/0001-95
CONTRATADO: CONSTRUTORA DAKI EIRELI-ME, CADASTRADA NO CNPJ Nº 

20.002.412/0001-78
DECISÃO: MANTER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO PROFERIDA PELO GESTOR DE CON-

TRATOS PELA APLICAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL PELO ATRASO DOS SERVIÇOS 
REFERENTES AO OBJETO DE CONTRATO N° 000168/2019, NOS TERMOS DO ART. 78, I, II,III 
DA LEI 86661 PELO DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS CONCEDIDOS E RETARDAMENTO 
DO ANDAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO.

PIANCÓ-PB, 30 DE SETEMBRO DE 2021.
DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00021/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, 
DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE REMÍGIO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 14 de 
Outubro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 14 de Outubro de 2021. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.
BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 30 de Setembro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00007/2021
OBJETO: Locação de 02 (dois) veículos tipo caminhão compactador, com motorista, para realizar 

o transporte do lixo de origem da coleta dos resíduos sólidos urbano até a unidade de recebimento 
e destinação final do município de Santa Luzia/PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB, CNPJ Nº 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 38.162.543/0001-88, sediada 

na Rua Severino Soares, 70 Sala 04 - Maternidade - Patos/PB - CEP 58.701-380, com o valor 
total estimado de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), vencendo item: 01, para um 
período de 03 (três) meses.

FUNDAMENTO: Arts. 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Data da Ratificação: 21 de setembro de 2021.
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

Santa Luzia - PB, 21 de setembro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 00141/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 00007/2021
OBJETO: Locação de 02 (dois) veículos tipo caminhão compactador, com motorista, para realizar 

o transporte do lixo de origem da coleta dos resíduos sólidos urbano até a unidade de recebimento 
e destinação final do município de Santa Luzia/PB.

PARTES: Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB, CNPJ Nº 09.090.689/0001-67 e a Empresa:  
SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 38.162.543/0001-88, sediada na Rua Severino 
Soares, 70 Sala 04 - Maternidade - Patos/PB - CEP 58.701-380.

Dotação Orçamentária: 02.050 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
15.122.2010.2046 - Manutenção das Atividades Administrativas da SESU
3390.39 - 1001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03 (três) meses (22/09/2021 a 22/12/2021).
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais).

Santa Luzia/PB, 22 de Setembro de 2021.
José Alexandre de Araújo

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00007/2021
OBJETO: Locação de 02 (dois) veículos tipo caminhão compactador, com motorista, para realizar 

o transporte do lixo de origem da coleta dos resíduos sólidos urbano até a unidade de recebimento 
e destinação final do município de Santa Luzia/PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB, CNPJ Nº 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 38.162.543/0001-88, sediada 

na Rua Severino Soares, 70 Sala 04 - Maternidade - Patos/PB - CEP 58.701-380, com o valor 
total estimado de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), vencendo item: 01, para um 
período de 03 (três) meses.

FUNDAMENTO: Arts. 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Data da Ratificação: 21 de setembro de 2021.
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

Santa Luzia - PB, 21 de setembro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISÓSTOMO 

(PRAÇA DE CHAFARIZ) E PRAÇA DO POVO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público que a proposta VENCEDORA do certame em epígrafe, no valor de R$ 3.200.167,11 (três 
milhões, duzentos mil, cento e sessenta e sete reais e onze centavos), pertence a empresa MALOG 
Construções e Serviços Ltda, CNPJ 08.597.968/0001-59. Abre-se vistas aos autos pelo prazo de 
05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.

Santa Rita - PB, 30 de Setembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
APOSTILAMENTO DE VALOR PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº00002/2021.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA E IDEAL COMERCIO 

DE GÁS LTDA – ME CNPJ nº 13.199.066/0001-02 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E GPL.  FUND. LEGAL: PREGÃO 
ELETRONICO Nº00003/2020, DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, O qUE SE 
REFERE AO REALINHAMENTO DE VALOR PARA EqUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. qUE 
FICARÁ COM OS SEGUINTE PREÇOS: GPL Botijões 13kg R$ 95,00; MANTENDO AS DEMAIS 
CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO INCISO XXI, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL E NO. ARTIGO. 65, II, “D” DA LEI 8.666/93, COM SUAS POSTERIORES E VIGENTES 
ALTERAÇÕES. ASSINAM: SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO E IDEAL COMERCIO DE 
GÁS LTDA – ME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 10:00 horas do 
dia 19 de Outubro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa técnica especializada para locação de Sistemas. (Contabilidade Pública 
– Sistema de Folha de Pagamento – Sistema de Contracheque Online – Sistema de Nota Fiscal 
Eletrônica Online – Sistema de Controle de Tesouraria – Sistemas de Tributos Municipais – Sistemas 
de Protocolo – Sistemas de Patrimônio – Sistemas de Frota – Sistema de Estoque – Sistema de 
Licitação. 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 
10/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 30 de Setembro de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AqUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNE-
ROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS 
DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Abertura da sessão pública: 08:59 horas do dia 15 
de Outubro de 2021. Início da fase de lances: 09:00 horas do dia 15 de Outubro de 2021. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 2.721/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sapé - PB, 27 de Setembro de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Outubro de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em obra civil pública para pavimentação de ruas no bairro josé Pedro dos Santos, no Loteamento 
portal II, no município de Sapé/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 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, 17 de Agosto de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2021
O Pregoeiro Oficial comunica a republicação do Pregão Presencial nº 00070/2021, adiando 

para o dia 14 de Outubro de 2021 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 30 de Setembro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00011/2021
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 DP00011/2021, 
que objetiva: AqUISIÇÃO DE GARRAFAS TIPO SqUEEZE; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TAMARA LIMA DA SILVA 13042804461 - R$ 9.900,00.

Tacima - PB, 29 de Setembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00011/2021. OBJETO: AqUISIÇÃO DE GARRAFAS 
TIPO SqUEEZE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 2º, I, da Medida Provisória nº 1.047/21. AUTORIZA-
ÇÃO: Secretaria de Educação e Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 29/09/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE ADITIVOS

OBJETO: Aquisições parceladas de combustíveis diversos, sob um raio estabelecido de 10km de 
distância da sede do ORC, distância tecnicamente entendida como viável para abastecimento dos 
veículos pertencentes à frota oficial e locados, já que o abastecimento se dará mediante requisição 
diária e/ou periódica. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. ADITAMENTO: 
Realinhamento de preço contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima 
e: CT Nº 00011/2021 - Posto Nossa Senhora de Santana - Ltda - 5º Aditivo - acréscimo de 2,46%. 
CT Nº 00012/2021 - Posto Santana Ltda - 4º Aditivo - acréscimo de 1,19%. ASSINATURA: 30.09.21

U

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº.153/2021

TOMADA DE PREÇOS nº 011/2021
Objetivo: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para Pavimentação em Paralele-

pípedo e Drenagem nas Comunidades Acari I e II, localizadas no Município de Vista Serrana - PB, 
conforme termo de referência Anexo I do edital Contrato de repasse nº 1073589-23/2020 (906849) -  

Reunião as 08hs:30min do dia 21 de outubro de 2021.
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal 

de VISTA SERRANA, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Es-
tado Da Paraíba. de 07hs:00min as 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.
tce.gov.pb.br

Vista Serrana - PB, 30 de setembro de 2021
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de EPIs e outros materiais de higienização diversos, para atender 
as necessidades do Fundo Municipal de Saúde e seus demais Órgãos [vinculados] a Administração. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00017/2021. DOTAÇÃO: Recursos do Município de 
Sertãozinho: Material de Consumo: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.03.0
4.122.1003.2.008.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.04.08.122.1003.2013.3.3.90.30.00.00.00.00.100
1 02.04.08.243.2013.2.050.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.05.10.122.1003 2.011.3.3.90.30.00.00.
00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.060.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.060.3.3.90
.30.00.00.00.00.1214 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.0
62.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301
.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 02.06.12.361.1003.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00.1111 02.
07.04.122.1003.2.014.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.08.20.122.1003.2.007.3.3.90.30.00.00.00.0
0.1001 02.10.08.244.2012.2.045.3.3.90.30.00.00.00.00.1311 02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.
00.00.00.00.1311 02.10.08.244.2012.2.048.3.3.90.30.00.00.00.00.1311 02.10.08.243.2012.2.046.
3.3.90.30.00.00.00.00.1311 02.11.04.122.1002.2.002.3.3.90.30.00.00.00.00.1001. VIGÊNCIA: até 
24/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00087/2021 
- 24.09.21 - DENTEMED EqUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - R$ 5.900,00; CT Nº 00088/2021 - 
24.09.21 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 24.008,00; CT Nº 00089/2021 - 24.09.21 - ASSUM 
PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI 
- R$ 95.762,00; CT Nº 00090/2021 - 24.09.21 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 9.415,00; CT Nº 00091/2021 - 24.09.21 - EXPRESS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 28.850,00; CT Nº 00092/2021 - 24.09.21 - FORTE SINAL EqUI-
PAMENTOS EIRELI EPP - R$ 1.150,00; CT Nº 00093/2021 - 24.09.21 - GANDAN INDUSTRIA E 
COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - R$ 136.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Psicotrópicos [medicamentos controlados] diversos [injetáveis e não injetáveis], destinados à 
Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde, mediante requisição diária e/ou periódica; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - R$ 15.904,00; MEDVIDA DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 53.537,00.

Sertãozinho - PB, 30 de Setembro de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 004/2021

Ficam convocados os senhores conselheiros do Conselho de Administração da Empresa Parai-
bana Comunicação S.A.-EPC, à comparecerem para a Reunião do Conselho de Administração nº 
004/2021, a se realizar as 09h30min do dia 07 de outubro de 2021, de forma presencial, na sede 
da Empresa Paraibana de Comunicação S.A.-EPC, Av. Dom Pedro II, nº 3595, CEP 58040440, 
na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I- Análise do Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Estado da Paraíba 
sobre a criação do quadro de pessoal da Empresa;

II- Apresentação dos trabalhos da consultoria contratada para criação do quadro de pessoal;
III- Discussão sobre o orçamento de 2022;
IV- Outros assuntos de interesse da empresa.

João Pessoa-PB, 24 de setembro de 2021.
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA

Presidente do Conselho de Administração
Lúcio Landim Batista da Costa – Membro Titular
Naná Garcez de Castro Dória – Membro Titular

William Pereira da Costa – Membro Titular
Rui Cezar de Vasconcelos Leitão – Membro Titular

Genesio Carneiro Leal Filho – Membro Titular

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 145/2021
PROCESSO Nº 19.000.032346.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AqUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEOS 
LUBRIFICANTES (NÃO REMANUFATURADO) DE BOA qUALIDADE COM REGISTROS NA ANP, 
destinado ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER/
PB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 15/10/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Nº DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 901452021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 2ª chamada da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: 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 21-01683-8 
João Pessoa, 30 de setembro 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 143/2021
PROCESSO Nº 31.202.001536.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S):  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO CFTV-DTVR1, destinado à  SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS 
DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - SUPLAN, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 19/10/2021 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: 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 21-01848-7
João Pessoa, 30 de setembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMUNICADO DE FALECIMENTO DE PESSOA NÃO IDENTIFICADA
O Instituto de Polícia Científica do Estado da Paraíba comunica que se encontra nas dependências 

no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, NUMOL, da cidade de João Pessoa-PB, um corpo 
de pessoa não reclamada identificada como sendo da IVANILDA INÁCIO DA SILVA, registrada 
sob número, 030101092020.20529; NIC 2020-1290, Declaração de Óbito nº29683505-6; sexo 
feminino, cor parda, cabelos negros e crespos, estatura 160 cm, constituição física boa, sem sinais 
particulares; Falecida da UPA no bairro Tibiri na cidade de Santa Rita-PB. Demais dados ignorados.

Informações adicionais estão disponíveis no NUMOL, sito à Rua Antônio Teotônio s/n, bairro 
Cristo Redentor na cidade de João Pessoa-PB.

João Pessoa, 17 de setembro de 2021.

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS SÃO BENTO - PB
Rua Tertuliano de Brito, 520 – Centro – São Bento - PB

CNPJ: 09.223.223/0001-92
Será realizada eleição do STR de São Bento, no dia 08 de novembro de 2021, no período 

das 08:00h às 15:00h, na sede do Sindicato, situada à Rua Tertuliano Brito, 520 – Centro – São 
Bento-PB, para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados(as) Representantes e 
respectivos(as) suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores 
e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba - FETAG-PB. O requerimento de registro de cha-
pas deverá ser protocolado na Secretaria da Entidade, no horário 08:00 as 11:00h e de 14:00 as 
17:00h, no período de 15 (qUINZE) dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de 
Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, no Banco do Brasil, na sede dos Correios 
e da Caixa Econômica Federal. São Bento - PB, 01 de outubro de 2021.

Assisimeire Dantas Pereira
Presidente

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS A Dra. ISABELLE DE FREITAS BATISTA 
ARAÚJO, MM. Juíza de Direito na 15ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Capital do Estado 
da Paraíba, em virtude da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
tiverem conhecimento que, perante este Juízo e Cartório da 15ª Vara Cível, se processam os termos 
de uma Ação de Cobranças, processo nº 0840626-89.2016.815.2001, promovida pelo BANCO 
BRADESCO CARTÕES S/A, CNPJ 59.438.325/0001-01, com sede no Núcleo Administrativo 
“Cidade de Deus”, Prédio Prata, Vila Yara, Osasco - SP, em face de XIMENES CELSO DANTAS, 
CPF n. 026.516.624-10 residente e domiciliada na Av. Manoel Deodato, 800, João Pessoa/PB. E, 
é o presente para CITAR o promovido XIMENES CELSO DANTAS, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para tomar conhecimento da ação e, querendo, contestá-la no prazo de quinze (15) 
dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, nos termos dos arts. 257, II do 
CPC. Ficando advertido de que, não sendo contestada a ação, no prazo legal, presumir-se-ão 
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor e será nomeado curador especial, nos termos do 
art. 257, IV, do Código de Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento do interessado e 
não possa, no futuro, alegar ignorância, expedi o presente e outros iguais que serão publicados 
e afixados na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade de João Pessoa, Capital do estado da 
Paraíba, aos 30 dias do mês de setembro de 2019

André Pessoa Maia, Cpf 674.039.804-68 torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença De Instalação para Construção de quadras 
de Beach Tênis,Situado à Rua Santa Cavalcanti, S/n, Praia do Poço, Cabedelo-Pb. 

DARIO DE SOUZA LIRA – ME, 24.346.346/0002-95 torna público que requereu a SEMAPA – Secreta-
ria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Renovação da Licença de Operação paraa 
Atividades de Bares e Restaurante Situado à Av. Duque de Caxias, N° 60, Centro, Cabedelo – PB.

A empresa ECOBOM – CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI nº 22.091.731/0001-22 torna público 
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura do Município de 
Cabedelo - PB, processo administrativo nº 2021.0000668,a Licença Ambiental Simplificada,para 
a atividade (escritório administrativo para prestação de serviço de coleta e transporte de resíduos 
não perigosos e outros) situada na rua Joel Pereira de Albuquerque, 624, no bairro PARqUE 
ESPERANÇA, CABEDELO – PB.

EDILENE DA SILVA REIS, inscrita no CPFsob nº 081.743.204-31,torna público que requereuda 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de CondeaLICENÇA DE OPERAÇÃO - LO, para construção 
de imóvel residencial multifamiliar, localizado na RuaProjetada, s/n, quadra G-14, Lote 12/32, do 
Loteamento denominado Cidade Balneário Novo Mundo– Conde/PB. CEP 58322-000. (Conforme 
Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

UNIÃO  A
Esportes
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MARIA HELENA CARDOSO DA SILVA, inscrita no CPFsob nº 484.537.734-91, e DENES DO 
NASCIMENTO E SILVA, inscrito no CPF sob nº 024.398.704-80,torna público que requereuda 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de CondeaLICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI, para constru-
ção de imóvel residencial multifamiliar, localizado na RuaProjetada, s/n, quadra I-07, Lote 16, do 
Loteamento denominado Cidade Balneário Novo Mundo– Conde/PB. CEP 58.322-000. (Conforme 
Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

AWRV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJsob nº 
18.922.664/0001-73,torna público que requereuda SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de 
CondeaLICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI, para construção de imóvel residencial multifamiliar, loca-
lizado na RuaProjetada, s/n, quadra E-03, Lote 06, do Loteamento denominado Cidade Balneário 
Novo Mundo– Conde/PB. CEP 58322-000. (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

TARCISIO REFINETTI DE LAURO, (CPF 156.041.008-62 ) torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença (LICENÇA DE INSTA-
LAÇÃO/OPERAÇÃO) para (RESIDENCIAL UNIFAMILIAR) , Situado à BR 230, KM 10, qD21 LT 
285 - COND. ALAMOANA - AMAZONIA PARK - CABEDELO/PB.

ALVO SUPERMERCADO LTDA, CNPJ 41.192.884/0001-00, torna público que requereuaa 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação, parao exercício da atividade 
desupermercado situado na rua Bancário Francisco Mendes Sobreira, n° 119, Pedro Gondim, CEP 
58.031-270, João Pessoa-PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia, em João Pessoa, em 29 de setem-
bro de 2021. Para a atividade de: Construção do novo complexo educacional, localizado na Rua 
Antenor Navarro, S/N Centro no município de Caiçara/PB. Processo nº 2021-007913TEC/LP-3544.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia, em João Pessoa, em 28 de 
setembro de 2021. Para a atividade de: Construção da Oficina Ortopédica, localizado na Rua Rita 
de Cássia, Projeto Mariz S/N no município de Sousa/PB. Processo nº 2021-007903TEC/LP-3543.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia, em João Pessoa, em 28 de setembro 
de 2021. Para a atividade de: Construção Escola com 12 salas, localizado na Rua José Leite de 
Oliveira no município de Cajazeiras/PB. Processo nº 2021-007901TEC/LP-3542.
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