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Iniciativa visa compartilhar experiências bem sucedidas na área de saneamento básico entre os estados da região e será coordenada pelo governador João Azevêdo. Página 3

Consórcio Nordeste lança Câmara de Saneamento

‘Apagão’ global em 
aplicativos prejudica 
negócios na Paraíba
Pane, que durou seis horas, derrubou WhatsApp, Facebook e Instagram e inviabilizou 
lojas que dependem das redes sociais para comercializar produtos e serviços. Página 4

 

Estado autoriza obra que vai ligar 
Altiplano ao Hospital Universitário
Trecho terá uma extensão de 2,44 km, interligando a 
UFPB, passando pelo Rio Cuiá e chegando à Avenida 
João Cirilo, beneficiando 1,3 milhão de pessoas. Página 3

Colunas

Matos pesquisou a obra completa do maior escritor 
brasileiro para elaborar o ‘Código de Machado de Assis’. 
O jornalista contextualizou trechos de romances, contos 
e crônicas com referências ao direito.  Página 10

Fernando Vasconcelos

Achei que o meu relato poderia também 
ajudar à causa das mulheres que sobrevivem ao 
câncer de mama – antes, durante, ou depois do 

tratamento.  Página 10
Ana Adelaide Peixoto

Na Tabajara João Azevêdo anuncia assinatura 
para instalação de novos parques eólicos. Página 13
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Economia

Municípios em alerta Quase 90 cidades 
correm risco de ter incêndios florestais. Página 5
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Ocupação de hotéis é maior 
que no período pré-pandemia

Copa João Pessoa começa hoje 
com 64 seleções de bairros

Levantamento da ABIH-PB mostra que procura por 
hospedagem no estado, entre maio e julho deste ano, 
foi superior ao mesmo período em 2019. Página 17

Jogo que abre a primeira edição do campeonato após a 
pandemia de covid-19 será entre Roger e Cidade Verde, 
no Centro de Treinamento Ivan Tomaz. Página 23

Geral

Paraíba

Empreender assina contratos e 
inicia renegociação de dívidas
esta semana, mais 194 paraibanos serão contemplados 
pelo programa que, até o dia 27, também promove 
mutirão para renegociação de dívidas. Página 18
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Mais perto do acesso Campinense passa pela segunda eliminatória e 
agora só precisa superar o América-RN para chegar às semifinais da Série D. Página 21
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Esportes
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Espaço Cultural reabre as portas Seguindo protocolos 
sanitários, equipamento volta a receber público mediante agendamento. Página 9

Cultura

Políticas

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

442.208

21.476.823

234.339.711

9.320

598.185

4.793.164
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CASOS VACINAS APLICADAS
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Editorial
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A prática se tornou contumaz: todas as vezes que se apresenta 
um problema de qualquer ordem, uma crise, o Governo Federal 
não assume suas responsabilidades e tenta transferi-las para os 
estados. Foi assim com o enfrentamento da pandemia de covid-19, 
quando o presidente Jair Bolsonaro culpou os governadores pelo 
agravamento da crise econômica, sob a falsa alegação de que isso 
teria ocorrido porque os gestores haviam decretado lockdown. 
Ora, o que os governadores deveriam ter feito, senão adotar 
medidas emergenciais para combater a proliferação do vírus? 

Recentemente, o Governo Federal voltou a fazer falsas 
alegações contra os governadores, argumentando que os 
reajustes constantes no preço dos combustíveis, sobretudo da 
gasolina, estavam relacionados à cobrança, pelos estados, do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço, o ICMS. Uma 
falácia. Um argumento que não encontra guarida na realidade dos 
fatos.

A propósito desse argumento falacioso, os próprios 
governadores se posicionaram, dando luz à verdade: nos últimos 
12 meses, a gasolina teve reajuste superior a 40%, apesar de 
nenhum estado ter elevado a carga tributária do ICMS durante 
este período. Isso, por si só, comprova que o aumento no preço do 
combustível não está vinculado ao imposto estadual. 

Na verdade, dois fatores contribuem, decisivamente, para que 
o preço da gasolina fique mais caro ao consumidor final: a alta do 
dólar e a dependência do modal rodoviário para o transporte do 
produto.  

O Governo Federal não divulga que, devido à política de 
preços usada pela Petrobras, o preço da nossa gasolina está 
atrelado ao dólar. Assim, todas as vezes que o câmbio sobe, isso se 
reflete no preço do combustível.  

O problema também está vinculado a outro aspecto, que 
nos faz mais dependentes do mercado internacional:  o Brasil 
tem muita capacidade para extrair o petróleo bruto, mas não 
consegue refinar todo ele, de modo a transformá-lo em gasolina 
para o mercado interno. Esse fato obriga o país a importar parte 
do combustível, com preço cotado em dólar. 

A verdade precisa ser restabelecida.

Verdade restabelecida As rosas de outubro
Era a minha melhor amiga,  com 

quem dividia as minhas emoções, os 
meus problemas e sobretudo, as minhas 
alegrias. Sempre mantivemos uma forte 
ligação, e com ela aprendi os segredos, 
os mistérios  e, sobretudo, o fascínio do 
universo feminino. Estivemos juntos   
também nos momentos difíceis, naque-
les turvos tempos de 1964,  quando a 
família Jurema, capitaneada por dona 
Vaninha, passou por  constrangimentos 
e discriminações em razão da ausência 
do meu pai, na condição de exilado po-
litico. 

O seu nome era Rosalinda, minha 
irmã caçula,  a mais bela rosa do meu jar-
dim, com sua personalidade cativante, 
generosa , solidária e irre-
sistível. Como pessoa hu-
mana, em gestos, palavras 
e atitudes, era capaz de dar 
a própria roupa para abri-
gar seu semelhante. Ama-
va, indistintamente, pretos 
e brancos, pobres e ricos. 
Doava-se, integralmente, 
a quem a ela recorria nos 
momentos de aflição e de 
angústia. 

Tinha apenas 38 anos 
quando foi diagnosticada com câncer 
de mama, em estágio avançado,  numa 
época em que ninguém falava sobre au-
toexame e as condições de tratamento 
eram bem inferiores às que existem hoje. 
Não havia tomografia computadorizada, 
ressonância magnética  e outros prodí-
gios da tecnologia. Contamos mesmo 
foi com a experiência do médico onco-
logista Ivanildo Tomé de Arruda, um 
dos pioneiros na  mastologia paraibana, 
que , apenas com o toque de suas mãos 
benfazejas, foi absolutamente preciso 
em seu diagnóstico. 

A partir dalí iniciamos um verda-
deiro périplo pelos maiores centros de 

saúde do País. Fomos a Campinas, em 
São Paulo, ouvir a palavra do médico 
José Aristodemo Pinotti, conceituado  
cirurgião paulista, já falecido . Consulta-
mos outros especialistas, sem resultado.  
Rosalinda morreu aos 43 anos,  após se 
submeter a todos os tratamentos possí-
veis na época, que envolveu  prolongadas 
sessões de radioterapia e quimioterapia 
no Hospital Napoleão Laureano, insufi-
cientes para conter o avanço da doença. 

Hoje, quase três décadas depois, a 
ciência registrou muitos avanços e os 
índices de cura são elevados e bastan-
te animadores, não apenas pela maior 
eficácia das drogas , mas, sobretudo, 
pela prevenção, principal aliada nesse 

processo.  
Nesse  Outubro Rosa, 

inúmeras campanhas são 
desenvolvidas convocando 
a população a se engajar 
nesse movimento que visa  
evitar o crescimento dessa 
doença que ainda atinge 
milhares  de mulheres em 
todo o país, muitas delas 
sem acesso a informações e  
condições  para  enfrentar 
essa patologia maligna. 

Esta semana recebemos mensagem 
dra. Cláudia Studart Leal, médica mas-
tologista respeitada em todo o País, con-
vidando para participar do projeto Ága-
tha, com a finalidade de  ajudar pacientes 
carentes no diagnóstico do câncer de 
mama com exames não oferecidos pelo 
SUS, incluindo uma caminhada marcada 
para o dia 24 de outubro. 

É claro que estaremos lá. Rosalinda 
era libriana. Nasceu em 19 de outubro.  
Outubro é o mês das Rosas, das Marias 
e de todas as mulheres que tem direito 
à vida. E também de nós, homens, que as 
amamos e temos o dever de participar 
dessa luta. 

Baixo X Plebe
A 3ª14, ou Terceira Catorze, era uma 

turma famosa no ginásio do Lyceu, onde 
eu dei meus primeiros passos de rebelde e 
anarquista na vida. Havia trapezistas que se 
penduravam de cabeça para baixo no cano 
da balaustrada do primeiro andar, onde 
ficávamos sentados durante o intervalo das 
aulas. Lanchávamos na cantina de Madruga, 
escarrávamos na cabeça de bronze de Ge-
túlio, fumávamos nos corredores.

Ao lado, rumo leste, os privilegiados da 
3ª13. Era uma turma mista, tinha belas ga-
rotas – umas ninfetas na faixa de 13 a 15 
anos. A 13 era bem comportada, não fazia 
bagunça. Era a turma de Ceciliano Wanderley, 
de Ariosvaldo Frazão, de Anecy (Catita), de 
Dinamarcos da Silva Macha-
do (falecido logo após passar 
no vestibular). A nossa turma 
era composta pela escória das 
classes da terceira série. Ao 
poente, a 4ª17, também de má 
fama. Mas ninguém igualava a 
brava 3ª14. 

Lembro-me de Acir, Ail-
ton (falecido), Airton “Parrá”, 
Celso (ponta-esquerda do Es-
trela do Mar, vice-campeão 
de 1957), Ciarlini, Emanuel 
Nobre de Miranda (psiquiatra), Flávio Torres 
(advogado), Herculano, João Batista “Pinguim” 
(falecido), José Nestor, José Roberto, Orlando, 
Pintinho (este locutor que vos fala), Nilo Ra-
malho (desembargador), “Magro” Artur (ex-
secretário das Finanças de Alagoas e do Rio 
Grande do Norte, falecido), Nivaldo Booner, 
Ronildo Soares Torres “Maneca” (engenheiro), 
Oscar, Osmar Carneiro (economiário), Renato 
Magalhães (engenheiro e economista), Ru-
bens de Miranda Henriques, Valdez, Walter 
Serrano Machado (falecido), e aos que peço 
perdão pelo esquecimento, desde 1958.

A 3ª14 me marcou até hoje. Deve ser por 
isso que me chamam de guerrilheiro. Dispú-

nhamos as cadeiras na forma das letras KH, 
enchíamos a fossa de folhas secas e ateáva-
mos fogo para a fumaça sair pelo suspiro. 
Alguns elementos eram da banda marcial, 
e treinavam a espera do professor fazendo 
as bancas de caixa e tarol, até que o inspetor 
Pedro vinha sargentear-nos. Diziam que os 
elementos da 3ª14 já foram piores. Que, an-
tes, não se podia deixar um sapato esperando 
enquanto se fazia ginástica, pois davam um 
nó cego nas meias e urinavam em cima. Na 
latrina, “m... não é tinta, / dedo não é pincel. 
/ Quando vir ao aparelho, / é favor trazer 
papel.”

Pobres professores. Vicentre Trevas nos 
ensinava Ciências, muito querido pela turma. 

Anísio Borges começou o ano 
nos ensinando Inglês, saiu 
por que não sei, foi substitu-
ído por Magno de Miranda 
Henriques, irmão de Rubens. 
Trigueiro era o professor de 
Latim, Dona Argentina era 
a mestra de Português. Lin-
dalva Ximenes dava as aulas 
de francês. Ao fim da aula, 
cercávamos o birô para per-
guntar asneiras e ver seu belo 
busto. Mário Gama ensinava 

Geografia; Dona Vitória, História. Dona Dau-
ra, a vice-diretora, ministrava a matemática 
de Caxias. Augusto Simões, inspetor federal, 
deu duas aulas de Canto Orfeônico. Olívio 
Pinto começou o ano lecionando desenho, foi 
embora e substituído por Dona Maria, viúva 
do dentista Doutor Otto, mais tarde viúva de 
Batistão, o comunista.

Antes das aulas, se escalava na lousa 
a formação de dois times: Baixo X Plebe. “O 
Baixo formará com...” e “A Plebe formará 
com...”. Ganhava a equipe que tivesse pior 
comportamento.

Não sei onde a 3ª14 andará perdida, 
desde aquele tempo.

Era a minha 
melhor amiga, com 

quem dividia as 
minhas emoções, os 
meus problemas e 

sobretudo, as minhas 
alegrias   

 A 3ª14, ou 
Terceira Catorze, era 

uma turma famosa no 
ginásio do Lyceu, onde 
eu dei meus primeiros 
passos de rebelde e 

anarquista na vida   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sutoniopinto@gmail.com | Colaborador
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João Azevêdo afirma que este será um instrumento de compartilhamento de experiências exitosas entre os estados da região

PB vai coordenar Câmara de 
Saneamento do Consórcio NE

O governador João 
Azevêdo participou, on-
tem, do lançamento virtu-
al da Câmara Temática de 
Saneamento do Consórcio 
Interestadual de Desen-
volvimento Sustentável 
do Nordeste (Consórcio 
Nordeste), que terá a co-
ordenação do chefe do 
Executivo estadual e a co-
ordenação técnica do pre-
sidente da Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa), Marcus Vinícius 
Neves. 

Na oportunidade, o 
gestor destacou que a Câ-
mara Temática será um 
instrumento de comparti-
lhamento de experiências 
exitosas entre os estados 
da região. “O serviço públi-
co tem dado 
respostas de 
q u a l i d a d e 
e eu espero 
que a gente 
tenha a con-
dição de co-
laborar, dis-
cutir o plano 
de trabalho 
e estruturar 
a ç õ e s  q u e 
gerem desen-
volvimento”, 
pontuou. 

 “A Câmara Temática 
permitirá que encontre-
mos caminhos e firmemos 
parcerias para avançarmos 
em áreas estratégicas. Nós 
agradecemos o trabalho 
dentro de uma proposta 
ampla e que trará grandes 
resultados”, frisou o gover-
nador do Piauí e presiden-
te do Consórcio Nordeste, 
Wellington Dias. 

Boas práticas 
O presidente da Cage-

pa, Marcus Vinícius, desta-
cou as boas práticas já ela-
boradas pelos estados do 
Nordeste e a oportunidade 
de apresentar ao país vá-
rias ações para o segmen-

to. “Vamos organizar ações 
dentro do mapa formal do 
Brasil, com contribuições 
sobre o reúso de água dian-
te do agravamento da crise 
hídrica e discutir oportu-
nidades de investimentos 
para o Nordeste. Esse é 
um momento oportuno 
para mostrar a nossa ca-
pacidade de inovação para 
atender cada Estado numa 
construção coletiva”, falou. 

Competências 
A Câmara Temática 

de Saneamento tem como 
competências apoiar a 
institucionalização de um 
espaço permanente de re-
flexão e articulação polí-
tica e técnica dos gestores 
públicos da temática do 

saneamen-
to (abaste-
cimento de 
água e esgo-
tamento sa-
nitário) no 
N o r d e s t e ; 
elaborar e 
encaminhar 
p r o p o s t a s 
de diretrizes 
e ações con-
juntas para 
o desenvol-
vimento do 

saneamento da região, con-
siderando a promoção do 
desenvolvimento susten-
tável; e emitir pareceres 
sobre consultas que lhe 
forem encaminhadas. 

Além disso, também 
ficará sob a responsabili-
dade da Câmara a elabo-
ração e apresentação do 
plano de trabalho, apoio 
para a criação do escritório 
de projetos de saneamento 
do Consórcio e diagnósti-
co de oportunidades de 
investimentos. A estrutu-
ração dela terá como eixos 
principais a melhoria da 
eficiência dos sistemas, o 
saneamento rural e aspec-
tos institucionais.

Mobilidade urbana

Autorizadas obras de ligação entre 
o Altiplano e o Hospital Universitário 

O governador João 
Azevêdo autorizou, on-
tem, o início das obras de 
implantação e pavimen-
tação do trecho que liga-
rá a Avenida João Cirilo, 
no Altiplano, ao Hospital 
Universitário Lauro Wan-
derley, em João Pessoa. A 
ordem de serviço no valor 
de R$ 14,7 milhões foi as-
sinada durante o programa 
semanal Conversa com o 
Governador, transmitido 
em cadeia estadual pela 
Rádio Tabajara. 

Na oportunidade, o 
chefe do Executivo estadual 
destacou que a obra será 
uma das mais importantes 
para a mobilidade urbana 
de João Pessoa. “Nós esta-
mos projetando uma nova 
avenida porque vai per-
mitir que as pessoas que 
trabalham ou moram na 
Cidade Universitária pos-
sam acessar rapidamente o 
Altiplano e vice-versa sem 
ter que fazer todo o traje-
to feito hoje por dentro do 
Castelo Branco, passando 

pela Avenida Epitácio Pes-
soa, levando para a Beira 
Rio uma quantidade de 
veículos muito grande”, 
explicou. 

Os serviços, que terão 
uma extensão de 2,44 km, 
têm o objetivo de ampliar 
a malha viária urbana com 
uma nova ligação entre bair-
ros; diminuir o tempo de 
deslocamento; e oferecer  
conforto e segurança aos 
moradores da cidade, bene-
ficiando diretamente mais de 
1,3 milhão de pessoas. 

“Essa obra interligará 
o Hospital Universitário, 
passando pelo Rio Cuiá, 
onde será construída uma 
ponte, chegando à Avenida 
João Cirilo. Também fare-
mos a duplicação da ave-
nida principal de acesso 
ao Altiplano e eu espero 
que essa via possa trazer 
conforto para as pessoas 
e fazer com que o cida-
dão passe menos tempo 
dentro de um carro e mais 
tempo com a família”, fi-
nalizou.

Governador João Azevêdo participou do lançamento virtual da Câmara Temática de Saneamento do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste
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Técnica
A coordenação técnica 

da Câmara de 
Saneamento será do 

presidente da Cagepa, 
Marcus Vinícius Neves

Após o racha no PSB, o partido 
tem perdido musculatura polí-
tica. Além do governador João 
Azevêdo, que se filiou ao Cida-
dania, ao menos cinco deputa-
dos estaduais da legenda – Ri-
cardo Barbosa, Pollyanna Dutra, 
Adriano Galdino, Cida Ramos e 
Estela Bezerra – se distanciaram 
da legenda. Essas duas últimas 
já têm destino certo: o PT. Gal-
dino irá para o Avante. 

Perda de musculatura 
Presente à solenidade de filia-
ção de Sandra Marrocos ao PSB, 
o seu correligionário, deputado 
Buba Germano, disse que não 
pretende sair da legenda. “Não 
tenho motivos para sair do PSB. 
Ocupo um cargo na Executiva e 
vou permanecer, ao lado de Ger-
vasinho, para ajudar a reconstruir 
o PSB. Inclusive para que o parti-
do seja mais atrativo para outros 
companheiros”, afirmou.  

O que já era público, oficializou-se: a 
ex-vereadora Sandra Marrocos assinou 
a ficha de filiação ao PSB, legenda da 
qual havia saído para ingressar no PT. 
Ela afirmou que sai do reduto petista da 
mesma forma que entrou: “pela por-
ta da frente”. De fato, os petistas não 
guardaram mágoas dela. Tanto é assim 
que Anísio Maia e outros integrantes do 
PT estiveram presentes no ato.   

“Pela Porta da frente” 

nova Postulação: Por meio de mersinho,  
PP Pleiteia vaga de vice, “se for consenso” 

fica no PsB 

A semana começou com um novo ingrediente, podemos assim dizer, na política paraibana. 
Eis que um novo nome se coloca como ‘opção’ para compor a chapa majoritária a ser enca-

beçada pelo governador João Azevêdo (Cidadania), na condição de candidato a vice-go-
vernador: Mersinho Lucena (foto), que, em breve, conforme já admitiu, publicamente, irá 
migrar do Republicanos, partido pelo qual se elegeu vice-prefeito de Cabedelo, para o PP, 
onde seu pai, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, é uma das lideranças. Até agora, 
haviam dois nomes postos para ocupar a vaga de candidato a vice-governador: o da se-

cretária de Articulação e Desenvolvimento Social, Ana Cláudia Vital do Rêgo – que deve-
rá deixar o Podemos para se filiar ao MDB – e o do presidente da ALPB, deputado 

Adriano Galdino – que ainda está no PSB, mas já com os dois pés fincados no 
Avante. Mersinho Lucena se coloca como pré-candidato a deputado federal 
nas eleições de 2022. Porém, em entrevista a uma emissora de TV, se disse 
preparado para uma eventual indicação como candidato a vice-governador. 
“Estou pronto. Se for um consenso [do seu grupo político], essa possibilidade 
de ser vice, estarei à disposição”, afirmou. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Mersinho Lucena ressaltou que o PP tem quadros 
importantes na política paraibana, o que, segundo 
ele, credencia o partido a reivindicar uma composi-
ção na chapa majoritária: “O projeto não é pessoal, 
é um projeto de grupo. Por isso, o PP pleiteia uma 
vaga na chapa, por acreditar que tem essa força 
pra isso, tem quadro político”, argumentou.

“o Projeto não é Pessoal,  
é um Projeto de gruPo”

errata: o homônimo 

Protocolos sanitários 

Na edição de domingo (3), a coluna registrou 
erroneamente Carlos Lupi como presidente na-
cional do PSB. Na verdade, ele é o presidente 
do PDT. Quem comanda, nacionalmente, o PSB 
é um homônimo: Carlos Siqueira. Ambos, a pro-
pósito, estiveram no ‘Fora Bolsonaro’, na Aveni-
da Paulista (SP), sábado passado. Estão irmana-
dos na frente que defende o impeachment.   

Do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), ressal-
tando a necessidade de se adotar protocolos sanitários 
claros para a realização de eventos com presença de 
público: “Estabelecemos regras para que as pessoas 
que fazem o evento pudessem se planejar”. No sábado, 
torcedores puderam assistir ao jogo entre Botafogo e 
Ituano, no Almeidão, após a flexibilização adotada pelo 
Governo do Estado.  
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Sem as ferramentas, empresas que anunciam e atendem clientes pelas redes sociais tiveram que contabilizar o prejuízo

Apresentando instabilida-
des desde o começo da tarde 
de ontem, três das redes sociais 
mais utilizadas no mundo pas-
saram o dia fora do ar. Com a 
ausência global do WhatsApp, 
Instagram e Facebook, toda a 
população teve que recorrer a 
estratégias de comunicação al-
ternativas (como o Telegram) 
ou tradicionais, como ligações 
por telefone e mensagens de 
texto. Mesmo assim, o proble-
ma técnico afetou diretamente 
grande parte dos negócios on
-line que prestam atendimento 
exclusivo pelas redes sociais.

Na Paraíba, as lojas que 
comercializam produtos 
através destas redes senti-
ram o impacto de passar o 
dia fora do ar. A confeiteira, 
Raynara Soares, não soube 
quantificar o prejuízo que 
teve ao longo da tarde de on-
tem. Atuando em João Pessoa, 
Raynara contou que depende 
não apenas do WhatsApp, 
onde faz contato com seus 
clientes, mas também do Ins-
tagram, rede em que divulga 
seus produtos. 

Em dois anos trabalhan-
do com a comercialização de 
bolos, doces e salgados, a con-
feiteira já viu a queda das redes 
em outras ocasiões. Desta vez, 
no entanto, Raynara considera 
que o impacto foi maior. Isto 
porque, sem a possibilidade 
de falar com alguns clientes, 
cujos números de telefone não 
existem fora do WhatsApp, a 
confeiteira se viu com enco-
mendas prontas mas sem nin-
guém para retirá-las. “Nunca 
vi as três redes caírem juntas. 
Já aconteceu outras vezes, mas 
por menos tempo e uma de-
las sempre permanecia ativa”, 
relata. 

De acordo com o relatório 
anual Nuvem Commerce, 87% 
das vendas digitais são fecha-
das através do Instagram Sho-
pping e 95% dos atendimentos 
prestados por lojas virtuais 
ocorrem via WhatsApp. Dian-
te da ausência destas redes, 
não foi apenas Raynara que 
sentiu o peso da instabilidade 
no bolso. Dona da Dowie, um e-
commerce que atua no setor de 
vestuário, Kaline do Nascimen-
to também notou prejuízos nas 
vendas e no contato com seus 
clientes, pois, aliados, WhatsA-

Carol Cassoli 
Especial para A União

Pane mundial deixa WhatsApp, 
Instagram e Facebook fora do ar

Foto: Reprodução

pp e Instagram fazem parte de 
sua estratégia de vendas. 

Em nota oficial, compar-
tilhada no Twitter (rede que 
permaneceu em funcionamen-
to e que não tem vínculo com 
as envolvidas no apagão), o 
WhatsApp comunicou que es-
tava engajado na solução do 
problema que gerou a instabi-
lidade global: “Estamos cientes 
de que algumas pessoas estão 
enfrentando problemas com 
o WhatsApp no momento. Es-
tamos trabalhando para que 
as coisas voltem ao normal e 

enviaremos uma atualização 
aqui o mais rápido possível. 
Obrigada pela sua paciência.”

Observando o ocorrido, a 
responsável pela Dowie com-
parou a atuação no WhatsApp 
e demais redes ao trabalho em 
um terreno alugado. “Tanto o 
Instagram quanto o WhatsA-
pp são terras alugadas: pode 
acontecer qualquer coisa ali. A 
gente sempre tem que ter um 
plano B. Não é bom depender 
só de um meio e, agora, vou me 
dedicar à criação de um site”, 
constatou.

Considerando que o even-
to não foi um caso isolado, a 
analista do Sebrae-PB, Bera 
Wilson, concorda com Kaline 
e enfatiza que, mesmo atuan-
do on-line, os lojistas de e-
commerce devem se prevenir. 
“Quem utiliza só um canal de 
comunicação com a clientela 
fica em uma situação compli-
cada nestes casos”. Bera explica 
que é muito importante que 
cada negócio ofereça mais de 
uma opção para comunicação 
com seus clientes. 

Para a analista, não bas-

ta apenas ter outros canais, 
como o Telegram; é necessário 
divulgar para que as pessoas 
saibam a quem recorrer em 
momentos de crise, como este 
tipo de apagão. “Apesar de as 
novas tecnologias estarem 
com tudo, é preciso lembrar 
que o básico sempre funciona. 
O bom e velho telefone nunca 
deve ser abandonado, assim 
como a comunicação por SMS”, 
aconselha.

Até o fechamento desta 
edição todos os serviços co-
meçavam a ser normalizados.   

Usuários tentaram driblar a falta do Facebook, Instagram e WhatsApp recorrendo a outros aplicativos, como o Telegram, e voltando a fazer ligações de telefone

Aplicativos começaram a voltar após seis horas e Zuckerberg perde US$ 5,9 bi

O WhatsApp, o Instagram e 
o Facebook, todos pertencentes 
ao império de Mark Zuckerberg, 
começaram a ter as operações 
normalizadas em todo o mundo 
por volta das 18h45 do horário de 
Brasília, após pane de seis horas 
que trouxe instabilidade às redes 
sociais do grupo nessa segunda-
feira. Por meio de plataformas 
como o Twitter, usuários relataram 
problemas, dizendo que não era 
possível acessar o serviço. Além 
do app, a versão web também 
sofre problemas para conectar 
com o aparelho celular. Durante a 
pane, Zuckerberg teve uma perda 
estimada de US$ 5,9 bilhões em 
sua fortuna pessoal.

A instabilidade também está 
afetando plataformas e serviços 
que usam o login do Facebook, 
como games.

De acordo com o site Down 
Detector, conhecido por apontar 
falhas em serviços na internet, 
o problema não ficou restrito ao 
Brasil: houve relatos de instabili-

dade em diversas regiões do pla-
neta, incluindo América Latina 
e Europa. As falhas começaram 
por volta das 12h20 (horário de 
Brasília). A reportagem fez contato 
com a empresa, que disse estar 
investigando o problema.

Em mensagem, a empresa 
disse: “Estamos cientes de que as 
pessoas estão tendo dificuldade 
para acessar nossos aplicativos e 
produtos. Estamos trabalhando 
para que tudo volte ao normal o 
quanto antes”. É a mesma men-
sagem repetida pela empresa no 
Twitter.

Às 17h, Mike Schroepfer, 
CTO do Facebook, disse: “Nos-
sas sinceras desculpas a todos 
os afetados pela interrupção dos 
serviços do Facebook neste mo-
mento. Estamos passando por 
problemas em nossas redes e 
nossos times estão trabalhando 
para resolver essa situação o mais 
rápido possível”.

Alguns especialistas já dizem 
que se trata de um problema do 
tipo DNS, uma falha no servidor 
da empresa. Isso significa que, 

quando o usuário busca pelo do-
mínio dos sites - ou os acessa pe-
los aplicativos - é como se aquele 
endereço não pudesse ser en-
contrado pela internet. Depois de 
quase cinco horas de interrupção, 
o jornal americano The New York 
Times afirmou que o Facebook 
estava enviando uma equipe para 
tentar fazer a recuperação dos 
sistemas manualmente.

Para o professor de Ciência 
da Computação, Rodrigo Izido-
ro Tinini, do Centro Universitário 
FEI, o possível problema no DNS 
pode justificar a queda. Como um 
tradutor, o DNS (Domain Name 
System) transforma o endereço do 
site que buscamos em um código 
de busca na internet, relacionado 
ao seu domínio.

“O protocolo DNS associa 
nomes de domínio a endereços 
IPs. Se o serviço de DNS estiver 
indisponível e não for possível 
traduzir nomes de domínio para 
endereços IPs, não será possí-
vel endereçar nossas solicitações 
pela internet, o que nos impede 
de acessar sites e serviços. Em 

cenários em que vários serviços 
estão integrados em uma mes-
ma plataforma, problemas nessa 
plataforma irão afetar todos os 
serviços integrados a ela”.

A possibilidade de um ataque 
hacker foi descartada por ora. “É 
difícil criminosos terem sucesso 
invadindo uma empresa como o 
Facebook, que está na vanguarda 
da tecnologia e não brinca com 
segurança digital”, diz Vivaldo 
José Breternitz, professor da facul-
dade de computação e informáti-
ca da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Segundo duas fontes ouvidas 
pelo The New York Times, o Wor-
kplace, sistema de trabalho inter-
no dos funcionários do Facebook, 
também está com problemas para 
acessar suas plataformas. Alguns 
funcionários estariam com difi-
culdades, inclusive, de acessar 
o prédio do Facebook, por não 
terem seus crachás reconhecidos.

Com a queda, as ações do 
Facebook também caíram. Embo-
ra outras empresas de tecnologia 
também tenham visto o movi-

mento, a retração do Facebook 
é maior. A rede social chegou a 
ter queda de 5,3%, mas fechou 
o dia com redução de 4,89%, a 
maior desde novembro do ano 
passado. A queda ocorre numa 
onda de retração das ações de 
empresas de tecnologia, mas a 
rede de Zuckerberg ficou abaixo 
do patamar das concorrentes, 
que viram reduções no valor dos 
papeis de 2,8%.

Desde que o jornal ameri-
cano Wall Street Journal revelou 
apresentações de pesquisas do 
Facebook sobre saúde mental de 
adolescentes - e como a empresa 
tinha conhecimento de que seus 
algoritmos ajudavam em fatores 
como depressão e ansiedade - a 
companhia de Zuckerberg tem 
estado na linha de frente de um 
escândalo. No último dia 30, An-
tigone foi até o senado prestar 
depoimento em uma investiga-
ção sobre a proteção de crianças 
nas redes sociais. Hoje, quem vai 
comparecer à corte é Francis Hau-
ger, ex-funcionária responsável 
pelo vazamento das pesquisas.

Covid-19 na Paraíba

Novos 37 casos e um óbito foram confirmados 

A Paraíba confirmou on-
tem novos 37 casos de conta-
minação pelo novo coronaví-
rus, além de um falecimento 
em decorrência do agravamen-
to da doença. Com os números, 
o Estado chegou a 442.208 ca-
sos totais confirmados, sendo 
9.320 óbitos e 335.061 pacien-
tes considerados recuperados. 

A vítima fatal foi uma mu-
lher de 38 anos, portadora de 
cardiopatia, com início dos sin-

tomas no dia 14 de setembro e 
com óbito ocorrido, ontem. A 
paciente residia em São Sebas-
tião de Lagoa de Roça. Outras 
20 mortes, que ocorreram du-
rante os meses de pandemia, 
estão em investigação pela SES.

Em decorrência da ins-
tabilidade nos serviços do Fa-
cebook, a notificação de casos 
leves e moderados, bem como 
o número de testes e ocupação 
de leitos não foi realizada até 
o fechamento desta matéria, 
isto porque o canal oficial de 
informações entre Secretaria 

de Estado da Saúde (SES) e a 
imprensa é feito por intermé-
dio das redes sociais. 

Um total de 79 cidades 
possuem mais de mil casos de 
contaminação pela covid-19. 
A maior concentração de ca-
sos, no entanto, acontece nas 
cidades com mais de 5 mil 
confirmações: João Pessoa 
(106.323), Campina Gran-
de (45.428), Patos (14.032), 
Guarabira (10.093), Cajazei-
ras (9.989), Cabedelo (9.755), 
Santa Rita (9.546), Bayeux 
(8.435), Sousa (7.431), São 

Bento (5.916), Pombal (5.915), 
Esperança (5.544) e Maman-
guape (5.011).

O Sistema de Informação 
do Ministério da Saúde, que 
acompanha a aplicação de do-
ses, informou que a Paraíba 
aplicou 4.223.830 doses de va-
cinas contra a covid-19, sendo 
2.761.129 primeiras doses 
aplicadas e 1.398.793 segun-
das doses aplicadas. O sistema, 
no entanto, também apresen-
tou instabilidade e não infor-
mou as doses únicas aplicadas. 
Até o domingo, foi registrada a 

aplicação de 4.230.281 doses, 
sendo 2.757.810 pessoas fo-
ram vacinadas com a primeira 
dose e 1.454.699 completaram 
os esquemas vacinais, onde 
1.391.916 tomaram as duas 
doses e 62.783 utilizaram imu-
nizante de dose única. Entre as 
doses de reforço, foram apli-
cadas 1.278 em pessoas com 
alto grau de imunossupressão 
e 17.034 doses de reforço na 
população com idade a partir 
de 70 anos. Até então, a Paraíba 
distribuiu um total de 4.805.400 
doses de vacina aos municípios. 

Novas doses
Um lote com 141.770 

doses de vacinas contra a 
covid-19 estão previstas 
para chegar na Paraíba, 
hoje. Segundo informações 
do secretário de Estado da 
Saúde, Geraldo Medeiros, 
o lote tem doses da Pfizer e 
AstraZeneca.

Serão 76.250 doses da 
AstraZeneca, voltadas para 
aplicação em segunda dose, 
e 65.520 doses da Pfizer, 
sem indicação de público 
até o momento.

Agência Brasil

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



Paraíba
Atenção às mulheres
A Secretaria de Estado da Saúde vai disponibilizar 400 mamografias 
para as mulheres na faixa etária indicada para a realização do exame, 
nos 24 municípios que compõem a 6ª Região de Saúde. Página 6
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‘Operação Queimadas’ tenta amenizar os danos na vegetação de Caatinga devido à baixa umidade relativa do ar

Risco de incêndio: 89 cidades 
paraibanas entram em alerta
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Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Nos próximos dias, as 
temperaturas de 89 cidades do 
Sertão e Alto Sertão paraibano 
estarão mais altas, com baixa 
umidade do ar e, segundo o Ins-
tituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet), essa região da Paraíba 
entra em alerta amarelo para 
perigo potencial de prováveis 
riscos de incêndios florestais.

Ontem, por exemplo, a 
umidade relativa do ar variava 
de 20% a 30%, podendo pro-
vocar risco à saúde da popu-
lação, sobretudo em pessoas 
que possuem problemas nas 
vias respiratórias, pois os me-
ses de setembro e outubro são 
considerados os mais secos, de 
acordo com avaliação do Corpo 
de Bombeiros Militar da Paraíba 
(CBMPB).

Para orientar a população 
sobre os dias mais quentes que 
estão por vir, o governo estadual, 
através dos Bombeiros, lançou a 
‘Operação Queimadas - Apague 
Essa Ideia’, com distribuição de 
panfletos pelas cidades. Com o 
objetivo de minimizar os danos 
causados pelos incêndios de ve-
getação, tanto entre a população 
quanto na fauna e flora do Se-
miárido paraibano.

“Nesse período, que ge-
ralmente vai até dezembro, os 
incêndios acontecem de forma 
generalizada em todo o Sertão 
do Estado. A baixa umidade do 
ar, as altas temperaturas, a ve-
locidade dos ventos e a falta de 
chuva favorecem significativa-
mente a ocorrência dos focos de 
fogo e fumaça”, explica o coronel 
do Corpo de Bombeiros Militar 
Saulo Laurentino.

De acordo com o oficial 
bombeiro, além dos fenômenos 
naturais, grande parte dos incên-
dios é causada pelo uso indiscri-

minado do fogo, na limpeza ou 
preparação de solo para plan-
tio. Esse monitoramento é feito 
através da atualização semanal 
das ocorrências registradas, 
nas centrais de comunicação 
do CBMPB. O responsável pelo 
Comando Regional de Bombeiro 
Militar de Patos ressalta que os 
prejuízos dessas práticas ilegais 
“e primitivas” é incalculável, 
principalmente neste período 
de pandemia da covid-19. Além 
de provocar a fuga de animais 
silvestres e insetos para as áreas 
urbanas, diminuição de visibili-
dade das estradas e até mesmo 
aumentar o risco de acidentes 
nas estradas.

O coronel Saulo ilustra que 
nos nove primeiros meses des-
te ano foram registradas 379 
ocorrências de fogo. Porém, se 
comparado a setembro de 2020, 
em que ocorreu 220 incêndios, 
e setembro de 2021, com 137 
ocorrências, houve uma redução 
de 62%. “As queimadas podem 
causar impactos irreversíveis 
ao meio ambiente. Então, du-
rante esse período de estiagem 
– geralmente entre os meses 
de agosto a de zembro – a po-
pulação precisa nos ajudar na 
prevenção de danos causados 
pelos incêndios de vegetação”, 
reforça o bombeiro.

No Brasil, a prática de 
queimadas é considerada cri-
me. De acordo com a Lei Federal 
9.605/1998 (Lei de Crimes Am-
bientais) e com o Código Penal, 
quem provocar incêndios, preju-
dicando a saúde humana ou pro-
vocando a mortandade da fauna 
e flora da região, ou ainda cause 
danos ao patrimônio alheio, está 
sujeito a consequências que vão 
de multa até a reclusão. A popu-
lação pode informar sobre focos 
de incêndios de forma gratuita, 
por meio do número 193, do 
Corpo de Bombeiros.

Termo de Cooperação

Bombeiros terão nova unidade em Cuité

Água Branca
Aguiar
Aparecida
Areia de Baraúnas
Belém do Brejo do Cruz
Bernardino Batista
Boa Ventura
Bom Jesus
Bom Sucesso
Bonito de Santa Fé
Brejo do Cruz
Brejo dos Santos
Cachoeira dos Índios
Cacimba de Areia
Cacimbas
Cajazeiras
Cajazeirinhas
Carrapateira
Catingueira
Catolé do Rocha
Conceição
Condado
Coremas

Curral Velho
Desterro
Diamante
Emas
Ibiara
Igaracy
Imaculada
Itaporanga
Jericó
Joca Claudino
Junco do Seridó
Juru
Lagoa
Lastro
Livramento
Mãe d’Água
Malta
Manaíra
Marizópolis
Mato Grosso
Maturéia
Monte Horebe
Nazarezinho

Nova Olinda
Olho d’Água
Passagem
Patos
Paulista
Pedra Branca
Piancó
Poço Dantas
Poço de José de Moura
Pombal
Princesa Isabel
Quixaba
Riacho dos Cavalos
Salgadinho
Santa Cruz
Santa Helena
Santa Inês
Santa Luzia
Santana de Mangueira
Santana dos Garrotes
Santa Teresinha
São Bentinho
São Bento

São Domingos
São Francisco
São João do Rio do Peixe
São José da Lagoa Tapada
São José de Caiana
São José de Espinharas
São José de Piranhas
São José de Princesa
São José do Bonfim
São José do Brejo do Cruz
São José do Sabugi
São Mamede
Serra Grande
Sousa
Tavares
Teixeira
Triunfo
Uiraúna
Várzea
Vieirópolis
Vista Serrana

n Os 89 muniCípiOs Em AlERtA

A cidade de Cuité, no 
Curimataú paraibano, irá 
receber uma unidade do 
Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba. A instalação foi 
confirmada na última sex-
ta-feira (1º) com a assina-
tura de um Termo de Coo-
peração entre a Secretaria 
da Segurança e da Defesa 
Social, o Corpo de Bom-
beiros Militar, a Prefeitura 
de Cuité e o Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB) 
para atender a demanda da 
população local.

“Cada município tem 
também a sua parcela de 
responsabilidade com a 
segurança pública e Cuité 
faz a sua parte com a assi-
natura dessa cooperação, 
que leva uma importante 

força de segurança para a 
cidade, agilizando o tempo 
de resposta à população. 
Agradecemos ao juiz da co-
marca, Iano Miranda, pela 
cessão de uso do prédio do 
Tribunal de Justiça, e ao 
prefeito Charles Camaraen-
se, pelo compromisso com 
a reforma do local que vai 
abrigar o Corpo de Bombei-
ros”, destacou Jean Nunes, 
secretário da Segurança e 
da Defesa Social.

O prefeito de Cuité, 
Charles Camaraense, frisou 
a importância da união de 
poderes em prol da popula-
ção. “A gente agradece essa 
cooperação. A gente vem 
lutando pela instalação 
dessa unidade e está sendo 
concretizado. O município 

de Cuité está à disposição 
para contribuir com a segu-
rança pública e vamos nos 
ajudar para que as regiões 
do Curimataú e Seridó cada 
vez mais ganhem com essa 
união de forças”, afirmou. 
O juiz da comarca, Iano 
Miranda, também frisou a 
satisfação do Tribunal de 
Justiça em contribuir para 
a presença dos bombeiros 
na região.

Assinaram o Termo 
de Cooperação o secretá-
rio Jean Nunes, o prefeito 
Charles Camaraense, o juiz 
Iano Miranda dos Anjos, o 
comandante-geral do Cor-
po de Bombeiros, coronel 
Marcelo Araújo, e o coman-
dante regional da corpora-
ção, coronel Jean Benício.Assinatura da parceria foi realizada com a participação do secretário da Segurança e da Defesa Social

Foto: Secom-PB

Corpo de Bombeiros ressalta que, até o mês de dezembro, os incêndios acontecem de forma generalizada em quase todo o Sertão da Paraíba

DiCAs pARA sE COnvivER COm A BAixA umiDADE
n Beber bastante líquido
n Evitar desgaste físico nas horas mais secas (das 
11h às 16h)
n Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes 
do dia (das 12h às 15h)

Foto: CBPB
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Procedimentos serão destinados às mulheres residentes nos 24 municípios que compõem a 6a Gerência de Saúde

Estado programa 400 exames 
de mamografias para Patos

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), vai 
disponibilizar 400 mamo-
grafias para a população 
de mulheres na faixa etária 
indicada para a realização 
do exame, que são morado-
ras dos 24 municípios que 
compõem a 6ª Região de 
Saúde. Os exames, que se-
rão agendados via Central de 
Regulação do Estado, serão 
realizados na Clínica UDI de 
Patos, a partir da próxima 
semana. Além dos exames, 
o Hospital do Bem, que in-
tegra o Complexo Hospitalar 
Regional Deputado Janduhy 
Carneiro (CHRDJC), de Pa-
tos, vai garantir a avaliação 
dos resultados, com consul-
tas do mastologista Thiago 
Pereira Alencar.

“A mamografia é o exame 
que apresenta o melhor cus-
to benefício para detecção do 
câncer de mama, pois, quan-
do realizada anualmente por 
mulheres acima de 40 anos, 
contribui para a redução da 
mortalidade em razão da do-
ença”, explica o mastologis-
ta Thiago Pereira Alencar. O 
diretor-geral do Complexo 
de Patos, Francisco Guedes, 
reitera o compromisso do go-
verno estadual com a saúde 
das paraibanas.

“Essa ação do ‘Outubro 
Rosa’ está oferecendo um 
maior quantitativo de exa-
mes do que foi oferecido em 
campanhas passadas e, até o 
final de outubro, estaremos 
com o mamógrafo no Hospi-
tal do Bem e passaremos a 
realizar os exames na sede 
da unidade cotidianamente”, 
disse o diretor.

A responsável pela 6ª 
Gerência de Saúde, Liliane 
Sena, reforça que essa ação 
do ‘Outubro Rosa’ é um 
cuidado preventivo dispo-
nibilizado pela SES para as 

mulheres que se encontram 
dentro da janela de idade 
para a realização do exame. 
Ela explica que o processo 
de disponibilização dos exa-
mes ocorrerá por meio de 
regulação.

“Os 24 municípios que 
integram a 6ª Região de Saú-
de receberão quantitativos 
correspondentes às suas de-
mandas, por meio da Central 
de Regulação Estadual, sob a 
nossa coordenação. Ao rece-
ber os quantitativos, das res-
pectivas secretarias de saúde 
municipais, vamos consolidar 
a lista e as respectivas quan-
tidades e direcionar para a 
Central de Regulação do Es-
tado, que fará as marcações 
de dias e horários dos exames 
de cada paciente em parce-
ria com a Clínica UDI. Isso vai 
possibilitar que haja uma or-
ganização e que cada paciente 
saiba o dia e horário que tem 
que comparecer para fazer 
seu exame”, destaca Liliane.

E para complementar a 
ação garantindo que as pa-
cientes não apenas tenham 
seus exames, mas também 
a avaliação e diagnóstico, o 
Hospital do Bem vai ampliar 
a agenda de consultas do 
mastologista Thiago Perei-
ra Alencar. “Doutor Thiago 
vai avaliar as mamografias 
das pacientes, logo após a 
entrega dos resultados e, se 
for o caso, já fazer o encami-
nhamento de casos que pre-
cisem de acompanhamento 
para o nosso ambulatório”, 
afirma Francisco Guedes, 
enaltecendo que, com isso, a 
administração estadual está 
garantindo uma completa 
atenção às mulheres no que 
diz respeito ao preventivo 
do câncer de mama neste 
‘Outubro Rosa’. As consultas 
com o mastologista também  
acontecerão via Central de 
Regulação.

Campanha

Hospital de Trauma de João Pessoa 
inicia atividades do ‘Outubro Rosa’

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em João 
Pessoa, iniciou nesse fim de se-
mana a campanha do ‘Outubro 
Rosa’ em prevenção ao câncer 
de mama. Na ocasião, dezenas 
de colaboradores puderam ou-
vir depoimentos e participar 
de palestras sobre autocuidado 
e autoestima. A fachada da uni-
dade de saúde ganhou a tradi-
cional iluminação na cor rosa.

O diretor-geral da insti-
tuição, Laécio Bragante, abriu 
a solenidade e aproveitou para 
lembrar a importância do au-
toexame. “Esta é uma oportu-
nidade da mulher lembrar de 
se cuidar. Câncer não é brinca-
deira, é real nos lares. Eu tive 
um exemplo em casa, minha 
mulher teve câncer e hoje, gra-
ças a Deus, está curada. E vi o 
quanto é importante a mulher 
realizar periodicamente o au-
toexame e se cuidar. Vi também 
que o apoio do homem nessa 
hora é importante, por isso 
devemos sempre apoiá-las”, 
ressaltou.

A ação foi organizada 
pela equipe multiprofissional 
da instituição e contou com 
uma poesia declamada pela 
coordenadora do Núcleo de 
Estágio, Pesquisa e Eventos, 
Efigênia Lino, sobre o auto-
cuidado feminino. “Foi muito 
especial este momento, como 
mulher precisamos incentivar 
outras mulheres a se cuidarem 
durante todo o ano”, frisou.

Já a psicóloga Rita Calado 
palestrou para os colaborado-
res sobre o valor da autoestima 
feminina e também sobre a im-
portância de preparar a mente 
para o autocuidado. “A maioria 
das mulheres tem o hábito de 
cuidar de todo mundo, menos 
delas mesmas. Então, preparar 
a mente delas para olharem 
para si, se cuidarem, já é um 
bom começo”, comentou. Du-
rante o evento, a equipe mul-
tiprofissional distribuiu laços 
nas enfermarias do hospital 
para as pacientes e acompa-
nhantes e ainda ressaltou a 
importância do ‘Outubro Rosa’ 
para a vida delas.

A  Emergência  e 
Urgência do Complexo 
Hospitalar Regional De-
putado Janduhy Carnei-
ro (CHRDJC), de Patos, 
atendeu entre as 18h da 
última sexta-feira (1º) 
até a meia-noite do do-
mingo (3), 182 pessoas. 
Os plantões de sábado e 
domingo tiveram qua-
se a mesma quantidade 
de pacientes, 72 e 73, 
respectivamente. Das 
18h da sexta-feira até 
a meia-noite, mais 37 
pessoas foram atendidas 
por causas diversas. No 
período, foram realiza-
das 22 cirurgias, sendo 
13 de emergência e ou-
tras nove eletivas.

Comparando os da-
dos da Urgência e Emer-
gência da unidade desse 
final de semana com o 
anterior, houve uma 
queda de 3% no núme-
ro de atendimentos de 
urgência e emergência 
e de 15% nos casos de 
acidentes de trânsito. 
Nesse último caso, 22 

pessoas deram entrada 
na unidade vítimas des-
ses acidentes, sendo 19 
delas por acidentes com 
motos, uma com auto-
móvel, outra com bici-
cleta e ainda uma vítima 
de atropelamento. Dos 
22 acidentados, apenas 
quatro deles precisaram 
permanecer internados 
para cuidados posterio-
res.

A maior parte das 
vítimas foi da cidade de 
Patos, com nove pessoas 
no total, mas vieram pa-
cientes de mais 13 mu-
nicípios: Cacimba de 
Areia, Cacimbas, Catolé 
do Rocha, Conceição, 
Emas, Imaculada, Malta, 
Paulista, Pombal, Santa 
Inês, Santa Luzia, Santa 
Teresinha e Condado.

Dos 22 procedimen-
tos cirúrgicos realiza-
dos no final de semana, 
oito foram oncológicos, 
seis vascular, quatro de 
ortopedia, três de cirur-
gia geral e uma de bu-
comaxilo.

Unidade hospitalar 
realiza 22 cirurgias

Palestras sobre autocuidado e autoestima foram realizadas na unidade

Foto: Secom-PB

Boletim indica aumento de casos 
prováveis de chikungunya na PB

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) divulgou ontem um 
novo Boletim das Arboviroses. O 
relatório apresenta um aumen-
to de 1.600 casos prováveis de 
chikungunya comparado ao an-
terior. Até o dia 25 de setembro 
– 38ª Semana Epidemiológica, 
foram registrados na Paraíba 
11.709 casos prováveis de den-
gue, 7.937 de chikungunya e 
1.236 de zika.

De acordo com Carla Jacia-
ra, técnica da SES da Área de Ar-
boviroses, o Boletim 9 apresenta 
a mesma crescente de casos pro-
váveis para os três agravos. Ela 

afirma que a maior porcentagem 
ainda é para dengue, com 56%, 
seguido da chikungunya com 
38% e da zika com 6%.

Fazendo uma compara-
ção com o boletim anterior, 
Carla Jaciara destaca que, além 
do aumento significativo da 
chikungunya, foi possível ob-
servar o mesmo crescimento 
para dengue, com 1.500 novos 
casos prováveis. Ela alerta que 
muitos casos suspeitos de den-
gue podem estar camuflados 
com a semelhança clínica com 
a covid-19.

“A consequência disso é a 

não notificação no sistema de 
informação Sinan On-line de for-
ma oportuna. Reforçamos que, 
nos casos em que as arboviroses, 
mais especificamente a dengue, 
forem suspeitos, exames comple-
mentares básicos e específicos 
para diagnóstico diferencial de-
vem ser considerados. O serviço 
de saúde que identificar casos 
em que a clínica do paciente 
se enquadre para a covid-19 e 
arboviroses, devem seguir a in-
vestigação para ambos”, pontua.

Com relação ao mesmo 
período de 2020, houve um au-
mento de variação para os casos 

prováveis de dengue de 103%. 
Já para os casos prováveis de 
chikungunya, um importante 
acréscimo de 384% e para os ca-
sos prováveis de zika, houve um 
aumento significativo de 320%.

Sobre os óbitos por arbovi-
roses, até 25 de setembro, houve 
10 registros suspeitos, distribuí-
dos nos municípios de Alcantil 
(1), Conde (1), João Pessoa (6), 
Sapé (1) e Patos (1). Desse to-
tal, cinco foram descartados e 
três confirmados para dengue 
nos municípios de João Pessoa 
e Patos. Dois casos continuam 
em investigação.

Os exames,
agendados via Central 
de Regulação do
Estado, serão
realizados na Clínica 
UDI de Patos

Foto: Secom-PB
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Casos ocorreram em Bonito de Santa Fé, Guarabira e Bayeux; população pode ajudar nas buscas pelo “Disque Denúncia”

A Paraíba registrou 
três mortes de mulheres 
durante o fim de semana. 
Os crimes aconteceram nas 
cidades de Bonito de Santa 
Fé, Guarabira e Bayeux, na 
Região Metropolitana de 
João Pessoa. Dois crimes 
estão sendo atribuídos a 
companheiros das vítimas, 
enquanto que o ocorrido 
em Guarabira foi praticado, 
segundo a polícia, após uma 
discussão em um bar.

Na cidade de Bonito 
de Santa Fé, no Sertão da 
Paraíba, um mecânico de 
56 anos, de identidade não 
revelada, está sendo procu-
rado como suspeito de as-
sassinar a companheira na 
madrugada do domingo (3). 
Marilene Monteiro, de 52 
anos, foi morta a tiros e um 
filho dela, de 16 anos, foi fe-

rido por um dos disparos.
O feminicídio acon-

teceu na casa do casal, no 
bairro Jardim das Neves. 
Segundo informações de 
policiais que atenderam a 
ocorrência, o homem teria 
chegado em casa embriaga-
do, passou a discutir com a 
mulher, sacou um revólver e 
efetuou vários disparos. Ela 
morreu no local. 

Um filho da vítima ten-
tou evitar a fuga do crimi-
noso, sendo atingido por 
um tiro, sendo socorrido 
pelo Samu para o hospital 
local e liberado logo após 
o atendimento. O corpo da 
mulher foi levado para o 
Núcleo de Medicina e Odon-
tologia Legal de Cajazeiras.

O policial militar Ar-
mando Lacerda, que aten-
deu a ocorrência, informou 
que a vítima, Marilene 
Monteiro, era natural de 
Pernambuco e conheceu o 

suspeito através de redes 
sociais, iniciando um rela-
cionamento. Com o tempo 
ela se mudou para Bonito 
de Santa Fé e passou a re-
sidir com o mecânico. O 
policial disse que o casal 
chegou a se separar, mas 
Marilene e o suspeito vol-
taram a conviver juntos. O 
caso está sendo investigado 
pela Polícia Civil.

O delegado Ilamilto 
Simplício conversou com o 
filho de Marilene Montei-
ro. Ele contou que sua mãe 
conheceu o suspeito atra-
vés da internet. Antes de 
chegar à Paraíba, a mulher 
transferiu R$ 15 mil para a 
reforma da casa onde iria 
morar com o namorado, 
mas a convivência durou 
apenas quinze dias. “Ele co-
meçou a mudar de humor e 
comportamento. Depois ele 
pediu para que ela deixas-
se a residência. Ele mesmo 

comprou uma casa simples 
para ela, por R$ 8 mil”. 

Marilene tentou re-
construir a vida com um 
novo emprego, mas dias 
depois foi procurada no-
vamente pelo mecânico. 
“Ele disse que estava arre-
pendido e pediu para reto-
mar a relação. Conforme o 
adolescente, nunca houve 
agressão física, mas existia 
violência verbal”, contou o 
delegado. 

Antes do crime, o casal 
participou de uma festa na 
casa de vizinho, sendo que a 
mulher retornou mais cedo 
para casa. O homem con-
tinuou no local, indo para 
casa por volta das 4h, quan-
do discutiu com a mulher. 
Ele teria dito “Olhe o que 
eu tenho para você” e em 
seguida efetuou os dispa-
ros. No momento do crime 
o adolescente dormia. 

A polícia pede apoio da 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Polícia registra três homicídios 
de mulheres no fim de semana

população para denunciar 
através dos telefones 197 
(Polícia Civil), 190 (Polícia 
Militar, para chamado de ur-
gência) ou o 180 (número 
nacional de denúncia contra 

violência doméstica). Outra 
opção é fazer um registro 
da denúncia através da de-
legacia on-line no endereço: 
www.delegaciaonline.pb.
gov.br

Assassinato de Marilene Monteiro ocorreu no bairro Jardim das Neves

Foto: Reprodução/Street View

Discussão começa em 
bar e termina em morte

A polícia já identificou e está à procura de 
um homem que assassinou a tiros uma mulher 
de 32 anos numa rua central de Guarabira. Lu-
ciana Elias da Silva, que residia na Rua Emanoel 
Valentim, no bairro Esplanada, naquela cidade  
ainda foi socorrida para o Hospital Regional, 
onde faleceu.

A polícia tomou conhecimento, através do 
Copom do 4o BPM, quando moradores da Rua 
Cônego João Gomes Maranhão informaram te-
rem escutado disparos de arma de fogo. No local, 
os policiais encontraram a mulher sangrando e 
acionaram o Corpo de Bombeiros que socorreu 
a vítima. 

No levantamento realizado, os policiais que 
atenderam a ocorrência souberam que Luciana 
Elias havia discutido com o suspeito, numa lan-
chonete no bairro Primavera após desentendi-
mento dele com a companheira. Ao deixar o local 
a mulher foi seguida pelo homem que a alcançou 
na Rua João Gomes Maranhão, onde aconteceu 
o assassinato. Luciana sofreu dois tiros.

A polícia não tem conhecimento se a vítima 
conhecia a companheira do suspeito que fugiu 
de moto.

Em Bayeux
Uma mulher, identificada apenas por Itamy-

res, de 19 anos, foi encontrada morta no início 
da tarde desta segunda-feira (4) dentro da casa 
que residia, em Bayeux, Região Metropolitana da 
capital. A autoria do crime ainda é desconhecida. 
Itamyres foi encontrada por familiares.

A polícia ainda não 
conseguiu identificar o 
corpo encontrado na tarde 
desse domingo (3) numa 
área de mata na Praia de 
Jacarapé, em João Pessoa. 
O corpo, do sexo masculi-
no, já estava em adiantado 
estado de decomposição e, 
segundo a perita Amanda 
Melo, do Instituto de Polí-
cia Científica, apresentava 
uma perfuração a bala na 
cabeça.

No levantamento rea-
lizado no corpo, ainda no 
local, a perita percebeu 
que ele estava com as mãos 
amarradas e a boca amor-

daçada. Ainda segundo a 
perita, estima-se que a ví-
tima tenha sido morta há 
pelo menos sete dias.

Amanda Melo tam-
bém informou que o corpo 
trajava uma bermuda da 
marca Tommy e ao lado foi 
encontrada uma camiseta 
preta com a identificação 
Adidas. “Se alguém tiver 
um parente desaparecido 
que apresente essas ca-
racterísticas quanto a ves-
timenta, pode entrar em 
contato com a Delegacia de 
Homicídios ou com o IML, 
no bairro do Cristo”, con-
cluiu a perita.

Corpo sem identificação é 
encontrado em Jacarapé

Um desentendimento 
no interior de um bar na 
cidade de Cuité, no Curima-
taú paraibano, provocou as 
mortes de duas pessoas e 
ferimentos a bala em outras 
três, sendo um adolescente 
de 17 anos e duas mulhe-
res. O autor dos disparos, 
de identidade não revelada, 
conseguiu fugir e até o final 
da tarde de ontem não ha-
via sido localizado.

O fato aconteceu na 
noite desse domingo (3) 
em um bar onde várias 
pessoas se encontravam. 
De repente aconteceu um 
desentendimento entre o 

acusado pelos disparos e 
dois homens que estavam 
em mesas diferentes. 

O homem sacou uma 
arma e atirou, atingindo 
as vítimas, sendo que duas 
pessoas morreram no local 
e as outras três receberam 
atendimento no local, sen-
do que duas delas foram 
socorridas para o Hospital 
de Emergência e Trauma de 
Campina Grande.

Até o final da tarde de 
ontem a polícia ainda não 
havia identificado o res-
ponsável pelos disparos 
que causaram as mortes 
em Cuité.

Briga provoca morte de 
duas pessoas em Cuité

Operação Sossego

Apreendidas drogas e 
equipamento de som

A apreensão de um 
equipamento de som, 
além de drogas, muni-
ções e rádios amadores 
foi o salto da Operação 
Sossego realizada pelo 
Quinto Batalhão da Po-
lícia Militar na Comuni-
dade Dubai I, no bairro 
de Mangabeira, em João 
Pessoa. Uma mulher foi 
presa responsável pelo 
local onde se realizava 

uma festa clandestina e 
que também promovia o 
tráfico de drogas e polui-
ção sonora. 

No local, foi reali-
zada a aferição de um 
“paredão” com decibelí-
metro pela guarnição do 
BPAmb e constatado que 
o nível de decibéis esta-
va acima do permitido. 
Além do som automoti-
vo, foram apreendidos 
vários papelotes de ma-
conha, munição calibre 

12, um vidro de lança 
perfume e dois rádios 
amadores.

Diante dos fatos, a 
organizadora do evento 
foi conduzida à Central de 
Polícia, juntamente a todo 
material apreendido, pe-
los crimes de tráfico de 
drogas, porte irregular 
de munição e poluição 
sonora. A suspeita foi 
autuada administrativa-
mente com multa no va-
lor de R$ 5 mil pelo crime 
de poluição.

As operações rea-
lizadas pelo 5ª BPM, 
com sede no bairro do 
Valentina Figueiredo 
e responsável pelo po-
liciamento de várias 
comunidades da zona 
Sul da capital são coor-
denadas pelo próprio 
comandante da unidade 
militar, tenente-coronel 
Marcos Barros.

A Operação Sossego 
tem por objetivo levar 
tranquilidade às pes-
soas, fortalecendo as 
fiscalizações de ocorrên-
cias com som alto. “Este 
tipo de ocorrência pode 
levar a outros delitos 
como porte de drogas 
e arma de fogo, vias de 
fato, embriaguez no vo-
lante, além de propiciar 
aglomerações neste pe-
ríodo de pandemia”, ex-
plica Marcos Barros.

A juíza Ana Christina 
Soares Penazzi Coelho, da 
2ª Vara Criminal de Cam-
pina Grande, absolveu 
Itamar de Lima, princi-
pal acusado da morte do 
radialista João Gomes da 
Cruz, o “Jota Júnior”. A de-
cisão foi em atendendo a 
pedido de absolvição fei-
to pelo Ministério Público 
nas alegações finais, ante 
a insuficiência de provas 
para a comprovação da au-
toria do crime em desfavor 
do denunciado.

Nos autos contam 
que por volta das 04h, 
no dia 31 de dezembro 
de 2017, na Rua Cami-
la Abraão Jorge, Jardim 
Paulistano, Jota Gomes 

havia ido buscar o amigo 
de nome Marcos Vídeo da 
Silva, em sua casa, a fim 
de que ambos seguissem 
para a emissora onde tra-
balhavam.

Segundo a denún-
cia, enquanto esperava 
o amigo de trabalho, o 
radialista foi abordado 
por Itamar de Lima, que 
teria anunciado o assal-
to, usando uma arma de 
fogo, como meio de inti-
midar a vítima; todavia, o 
radialista reagiu, ocasião 
que houve uma discussão 
e luta corporal, tendo o 
acusado deflagrado dois 
disparos de arma de fogo, 
atingindo João Gomes da 
Cruz em seu rosto e em 
seu tórax, que faleceu ain-
da no local do crime.

Na sentença, a ma-
gistrada reconheceu a 
existência do crime de 
latrocínio.

Acusado de assassinar 
radialista é inocentado

Jota Gomes foi morto a tiros, em 
Campina Grande, quando estava 
na frente da casa de um amigo 
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Polícia encontrou na festa clandestina vário papelotes de maconha
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foi multada 
em R$ 5 mil
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Lúcia Marques tornou-se restauradora e conta que sempre teve o desejo de trabalhar com pintura e desenho

Ex-bancária descobre vocação 
após chegar à aposentadoria

Quem passa em frente à 
residência da restauradora 
Lucia de Fátima Santos Mar-
ques Teixeira ou simplesmente 
Lulu Marques, como é mais 
conhecida nas redes sociais, se 
vislumbra com a namoradeira 
“Dolores”, uma estátua debru-
çada sobre a sacada do primei-
ro andar da sua casa. Bela, com 
um olhar sereno e com a mão 
no queixo, a obra feita em por-
celana chega a confundir quem 
passa e acredita ser uma pessoa 
e até pede alguma informação. 
Mas, segundo a artista, Dolores 
é uma informante muda que 
foi adquirida em Caruaru, há 
10 anos.

“Às vezes passam uns jo-
vens conversando alto e olham 
para a estátua e um diz para 
o outro, olha a morena que 
tu tanto procurava”, revelou 
Lucinha complementando que 
em todos os períodos de festas 
urbanas, como Carnaval, São 
João e Réveillon, Dolores ga-
nha fantasias de épocas. “No 
ano passado, colocamos uma 
máscara nela por causa da pan-
demia provocada pelo corona-
vírus”, relembra acrescentando 
que a boneca se caracteriza em 
todos os períodos festivos. 

“Se Dolores sofrer um aci-
dente vai quebrar meu coração. 
Ela é nosso xodó”, derrete-se.  
Além de restaurar peças de-
corativas, imagens sacras e 
estátuas, Lúcinha Marques  
também resgata imagens e 
objetos que são jogados no 
lixo. Objetos que não tem valor 
nenhum para algumas pessoas, 
passam a ter muito valor na 
visão da restauradora. Na sala 
de estar de casa tem um gar-
çom feito de madeira que ela 
encontrou jogado no lixo de 
uma residência, em Brasília. 
Ela restaurou a peça e batizou  
de ‘Epaminondas’, e desde que 
foi resgatado, continua na sala 
da restauradora “trabalhando”,  
oferecendo balinhas e biscoitos 
aos convidados de Lulu,  na 
bandeja que trás em suas em 
suas mãos.

Cada imagem,  obra de 
arte ou imagem sacra que 
chega para  ser restaurada, 
ela também se restaura indi-
vidualmente. “Minha alegria 
maior é quando vou entregar 
a peça ao proprietário, e vejo 
que seus olhos brilham ao ver o 
trabalho concluído. Tem peças 
que chegam pra mim parcial-
mente destruídas e algumas 
que foram produzidas no início 
do século passado, e eu recebo 
todas com muito carinho por-
que tenho muito respeito por 
todas”, destacou.

Católica, Lulu Marques  
conta que quando recebe, por 
exemplo, uma imagem sacra 
para restaurar fica olhando e ao 
mesmo tempo pensando sobre 
quantas pessoas já se ajoelha-
ram em frente a ela para pedir 
uma benção ou para agradecer 
uma graça alcançada. “Aí eu me 
sinto na obrigação de fazer um 
grande trabalho para que a 
imagem volte para igreja em 
perfeito estado. Se a imagem 
é de um santo, eu peço que me 
ajude a restaurar sua imagem 
e que ela seja recolocada em 
sua igreja em total perfeição. 
Eu chego a tremer na base para 
que meu trabalho de restau-
ração seja perfeito. Cada peça 

que chega as minhas mãos é 
um grande desafio”, disse. Luci-
nha lembra que recentemente 
recebeu a estátua de São José 
com o Menino Jesus, sendo que 
o Menino Jesus estava sem ca-
beça. “Eu arranjei uma cabeça 
e moldei para ficar idêntica à 
que existia antes. Outras obras 
de arte chegam pra mim sem 
as mãos, sem os dedos, sem os 
braços, ou sem os pés. Eu refaço 
tudo”, disse ela enfatizando que 
restaura as peças com muito 
carinho e amor.  

Mesmo tendo sido banca-
ria boa parte de sua vida, Luci-
nha Marques contou que sem-
pre teve o desejo de restaurar 
peças, de pintar e de desenhar. 
Era um desejo profundo que  só 
conseguiu realizar quando se 
aposentou, em 2011. “Sou uma 
pessoa que chego nas igrejas 
e fico observando as estátuas 
e vendo as falhas existentes 
nelas causadas pelo tempo. Só 
após me aposentar, eu soltei 
de dentro de mim esse desejo 
de restaurar peças artesanais”, 
disse.

Lucinha revelou que toda a 
família também tem um desejo 
de desenvolver um projeto de 
sustentabilidade com foco na 
reciclagem de lixo. “Eu coloquei 
um recipiente uma plaquinha 
em frente de minha casa ‘lixo 
reciclável’, e muitos moradores 
já sabem e depositam o lixo 
reciclável no local.

Casal de artistas
Lucinha Marques contou 

que tanto ela como seu marido 
Edgar Teixeira, eram bancários 
e que só após a aposentadoria 
em 2011, os dois abraçaram 
a profissão de restauradores 
e desde então vivem em har-
monia na nova profissão. Ele é 
especialista em restauração de 
móveis e ela em restauração de 
obras de arte, estátuas e peças 
sacras. “A minha  profissão de 
bancária não era bem o que eu 
queria em minha vida porque 
meu prazer verdadeiro é res-
taurar obras. Foi nessa profis-
são que eu me encontrei. Tanto 
eu como meu esposo. Estamos 
felizes na mesma profissão”, 
comemorou.

Ela disse que logo após 
a aposentadoria, inaugurou 
em sua casa um brechó e que 
chegou a realizar cerca de 30 
eventos, mas que teve que parar 
quando chegou a pandemia. 
“Nos brechós, a gente vendia 
tudo: roupas, sapatos, cintos e 
imagens. Como a vacinação está 
avançando, nós pretendemos 
reabrir o brechó em breve”.

A restauradora declarou 
que, por enquanto, o foco é o 
trabalho de restauração de 
móveis, imagens, esculturas 
e molduras de fotografias. “É 
um trabalho que amamos fazer, 
mas a pandemia vem dificultan-
do tudo, só um pincel que eu 
utilizo custa entre R$ 25 e R$ 
30 e as tintas tiveram os preços 
reajustados. Mas mesmo com 
os preços em alta, eu procuro 
ser justa na hora de repassar o 
preço da restauração para os 
clientes, porque é algo que eu 
sempre sonhei fazer”, disse ela, 
comentando que divulga seu 
trabalho pelo seu instagram 
que já conta com 98 seguidores, 
muitos deles padres. 

Desde que se aposentou 
da profissão de bancária, ela 
disse que já restaurou mais de 
100 peças.

Sinalização precária

Falta de iluminação em trecho de BR 
provoca a morte de quatro pessoas
Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Quatro pessoas morre-
ram e nove ficaram feridas 
em 34 acidentes ocorridos 
este ano,  em um trecho com 
cerca de apenas quatro qui-
lômetros da BR-230, entre os 
bairros de Intermares e Poço, 
município de Cabedelo, Região 
Metropolitana de João Pessoa. 
O último aconteceu na noite do 
domingo (3).  Segundo a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), um 
homem de 35 anos foi atrope-
lado por dois veículos, o local 
onde aconteceu o acidente é 
considerado pouco iluminado. 

 Quem transita pelos qui-
lômetros 5, 6, 7, 8 e 9 da BR-

230, tem enfrentado um verda-
deiro desafio, principalmente à 
noite. É que a falta de ilumina-
ção pública na via federal tem 
dificultado e até colocado em 
risco a vida de quem precisa 
passar pelo local. Nos viadutos, 
recém entregues à população, 
há ainda alguns desvios, muito 
embora seja difícil de enxergar. 
Se para os condutores de veí-
culos a pouca visibilidade e a 
sinalização precária represen-
tam perigo, para os pedestres, 
que insistem em cruzar a pista, 
os riscos são ainda maiores. 

Bernardino Oliveira é 
morador do bairro de Inter-
mares há 10 anos. Ele conta 
que a BR-230 nunca esteve 
tão perigosa. O vendedor 

autônomo explica que da va-
randa do apartamento onde 
mora, consegue ouvir o baru-
lho das freadas dos veículos. 
É que segundo o morador os 
motoristas que passam pelo 
quilômetro 9 da via, sentido 
Cabedelo, têm dificuldade de 
visualizar o desvio para o bair-
ro de Intermares. “É muito em 
cima. Quando os motoristas se 
dão conta já estão quase pas-
sando da entrada de acesso 
ao bairro. Eu mesmo já passei 
direto algumas vezes e olhe 
que moro aqui e uso a BR-230 
todos os dias”, desabafou. 

O construtor Aguinaldo 
Rodrigues de Oliveira Filho, 
mora há quase cinco anos em 
Intermares e se diz preocupa-

do com a situação que conside-
ra caótica. “Para os moradores 
de Cabedelo no geral. Pratica-
mente toda a BR está sem ilu-
minação e dirigir a noite está 
sendo um grande desafio”. Há 
também dificuldade em visua-
lizar as placas que sinalizam 
os desvios para os bairros, 
disse. “Estamos com péssima 
sinalização, informação de des-
vio muito próximo e péssima 
visibilidade, na verdade em 
dias de chuva a visibilidade é 
praticamente zero”.

Sobre a falta de ilumina-
ção e sinalização no trecho ci-
tado, o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit) não respondeu à re-
portagem de A União.

Prefeito de João Pessoa recebe 
equipe da Escola do Teatro Bolshoi 

O prefeito Cícero Lucena 
recebeu, na manhã desta se-
gunda-feira (4), integrantes 
da Escola do Teatro Bolshoi. O 
grupo está na capital para iniciar 
o processo que pode culminar 
na integração de estudantes 
da Rede Municipal de Ensino 
na companhia internacional de 
dança. O projeto, implantado na 
última gestão do prefeito, está 
sendo retomado.

 "É motivo de muita alegria 
resgatar um projeto que ajuda 
a formar cidadãos, descobre 
talentos e os encaminha para 
uma vida melhor. Temos belos 
exemplos deste projeto, com 
bailarinos por todo o mundo, 
disputando grandes competi-
ções, integrando a nossa Com-
panhia Municipal de Dança. 
Resgatar o que é bom e fazer o 
bem é algo que nos alimenta", 
afirmou o prefeito.

 O grupo está em João Pes-
soa para capacitar professo-
res de educação física da Rede 
Municipal. Estes profissionais 
irão, em seguida, selecionar 400 
crianças com talento e aptidão 
para a dança. Esse grupo será, 
posteriormente, avaliado pela 
equipe do próprio Bolshoi, que 

vai apontar 20 delas para os tes-
tes oficiais, em Santa Catarina, 
onde disputam as vagas com 
crianças de todo o Brasil e de 
outros países. Podem participar 
os nascidos nos anos de 2010, 
2011 e 2012.

 "Para nós é muito impor-
tante quando a Prefeitura entra 
em contato conosco, porque 
sabemos a importância de crian-
ças, muitas vezes de risco social, 
poderem ingressar no Bolshoi. A 
criança recebe ensino, uniforme 
e transporte de nossa parte e a 
moradia por parte da Prefeitura, 
bem como passagens para que 

eles possam residir em Joinvil-
le e ter essa formação técnica
-profissional que prepara para 
dançar em qualquer companhia 
do mundo", afirmou a coorde-
nadora do processo seletivo do 
Bolshoi, Sylvana Albuquerque.

 A secretária municipal 
da Educação, América Castro, 
afirma que a gestão está em-
penhada em viabilizar esta 
oportunidade. "Trazer este pro-
jeto de volta sempre foi uma 
determinação do prefeito. Os 
profissionais da companhia 
estão aqui para orientar nossos 
professores a fazer seleção, 

mas também uma animação 
que gere o envolvimento das 
crianças e dos familiares. Com 
certeza teremos bons resulta-
dos", declarou.

Companhia Municipal
Na última semana, o pre-

feito recebeu os 12 bailarinos 
aprovados em edital público 
para compor a primeira forma-
ção da Companhia Municipal de 
Dança de João Pessoa. Dos 12 
aprovados, cinco deles são fruto 
do projeto, tendo tido o apoio da 
Prefeitura para obter a formação 
no Ballet Bolshoi. 

O grupo está 
em João 
Pessoa para 
selecionar 
400 crianças 
com talento e 
aptidão para 
a dança

Foto: Secom/PMJP

Foto: Edson Matos

A namoradeira 
“Dolores”, uma estátua 

debruçada sobre a 
sacada do primeiro 

andar da casa de Lúcia 
Marques (no detalhe)

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Novos membros
Instituto Histórico e Geográfico Paraibano elege Francisco Cartaxo 
Rolim e Eliete Gurjão (foto) para seu corpo efetivo e convida Gonzaga 
Rodrigues e José Floren para serem sócios honorários. Página 12
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O gigante que abriga e 
promove a cultura paraibana 
está voltando aos poucos. O 
Espaço Cultural José Lins do 
Rego, em João Pessoa, reabre 
suas atividades presenciais 
ao público seguindo uma sé-
rie de protocolos para contro-
le do distanciamento social, 
sanitização e cobrança do 
“passaporte da vacina”. Com 
limitação de 20% a 30% da 
capacidade dos ambientes, 
os usuários devem realizar 
agendamento prévio para ter 
acesso aos equipamentos e 
apresentar comprovante de 
vacinação contra a covid-19. 
A fase é experimental e o 
comportamento dos visitan-
tes vai ditar os próximos pas-
sos da reabertura.

A Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba (Funesc) englo-
ba ainda equipamentos como o 
Teatro Santa Roza (na capital), 
o Teatro Santa Catarina (Cabe-
delo), o Cine-Teatro São José 
(em Campina Grande) e o Tea-
tro Íracles Pires (Cajazeiras).

Seguindo um cronogra-
ma gradual, o público pode 
desde o dia de ontem voltar a 
frequentar o Museu José Lins 
do Rego, o Acervo Histórico 
Waldemar Duarte e a Gibite-
ca Henfil. O funcionamento 
é das 8h às 12h e das 14h às 
17h. Na próxima sexta-fei-

ra será a vez do retorno do 
Cine Bangüê, que terá duas 
sessões às 14h e às 16h, com 
filmes infantis em cartaz no 
‘Mês das Crianças’. 

Já no dia 15, estarão dis-
poníveis ao público o acervo 
da Biblioteca Juarez da Gama 
Batista e a utilização de seu 
espaço para turnos de estudo 
com limite de permanência 
no local de quatro horas. Essa 
é a atividade mais procurada 
para agendamento pelos fre-

quentadores até o momento. 
Todas essas opções já podem 
ser agendadas com antece-
dência de pelo menos um dia 
através do site oficial (agen-
damentos.pb.gov.br).

Na entrada dos equipa-
mentos, após a identificação 
pessoal, será cobrada a apre-
sentação do comprovante de 
vacinação contra o coronaví-
rus, seja ele impresso ou digi-
tal. Para quem já completou o 
esquema vacinal, o acesso é, 
então, liberado. Quem tomou 
apenas uma das duas doses, 
será autorizada entrada con-
tanto que o interessado tenha 
se imunizado há pelo menos 
14 dias. Além dessas medidas 
de controle, o Espaço está si-
nalizado para organização do 
fluxo das pessoas, orientando 
sobre o uso obrigatório de 
máscaras e realizando a aferi-
ção de temperatura de todos 
os frequentadores.

O anúncio da retomada 
encerra um período de 564 

dias sem acesso do público 
aos equipamentos de Cul-
tura sob administração da 
Funesc. “Estamos do ponto 
de vista estrutural prontos 
para essa recepção. Todos 
os equipamentos de Cultura 
têm que estar prontos para 
um período pós-pandemia. 
Este momento não chega 
de uma hora para outra: é 
processual”, explica o pre-
sidente da Fundação, Pedro 
Santos. Ele acredita que essa 
seja a oportunidade propícia 
para a retomada do acesso 
do público, que recebeu a 
avaliação do Colegiado Es-
tadual para Avaliação dos 
Protocolos do Plano Novo 
Normal Paraíba e a certifica-
ção da Secretaria de Estado 
da Saúde. 

“Estaremos monitoran-
do de que modo o público 
está se comportando. Isso vai 
nos dizer quais protocolos se-
rão reajustados, onde preci-
samos ter uma atenção maior. 

Mas imaginamos que essa 
situação será muito tranquila. 
Nosso trabalho será também 
educativo, no sentido de pro-
mover a conscientização dos 
usuários do Espaço Cultural”, 
defende o gestor.

Pautas e virtual
Outras “casas” como os 

teatros Paulo Pontes, o Santa 
Roza e a Sala de Concertos José 
Siqueira estão disponíveis para 
eventos privados. O mesmo 
vale para o Teatro de Arena, a 
Praça do Povo, Teatro Íracles 
Pires, Teatro Santa Catarina e o 
Cine-Teatro São José.

A Galeria Archidy Pica-
do será reaberta em breve, 
no dia 1° de novembro. Já 
o planetário está passando 
por uma manutenção que 
inclui melhorias técnicas e 
estruturais, como a pintura 
da cúpula, mas a entrega não 
deve ocorrer antes do mês de 
dezembro. “Nós faremos uma 
reinauguração do planetário 

em alusão aos 40 anos de seu 
funcionamento”, antecipa Pe-
dro Santos.

Toda a programação vir-
tual criada para a TV Funesc, 
em seu canal do YouTube, 
permanece sem mudanças no 
seu formato. “Nós estamos fo-
cando no processo de reaber-
tura. A gente acredita que a 
partir de novembro a Funesc 
vai poder estar pensando na 
retomada também das suas 
próprias atividades presen-
ciais”, prevê o presidente. 

Com a análise perma-
nente durante a fase experi-
mental, a dinâmica do com-
portamento do público será 
monitorada para que possa 
haver a ampliação do número 
de pessoas autorizadas a es-
tarem no mesmo equipamen-
to ao mesmo tempo. “O que 
estamos reabrindo agora são 
os nossos serviços, aquilo que 
a Funesc tem de prestação de 
serviço ao público”, resume o 
gestor da Fundação.

Funesc retoma as 
ações presenciais
Confira o que já está aberto, a programação e 
as regras para os principais equipamentos 
culturais da entidade

Espaço Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa, inicia a retomada 
do público com o agendamento e o 

“passaporte da vacina”
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Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Volta alivia finanças depois de tombo de 90% sem a 
receita das pautas para eventos e espetáculos privados

Por enquanto, ainda não 
há programação de even-
tos e espetáculos realizados 
pela Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) nos 
teatros Paulo Pontes, Santa 
Roza, sala de concertos José 
Siqueira, Teatro de Arena, a 
Praça do Povo, Teatro Íracles 
Pires, Teatro Santa Catarina e 
o Cine Teatro São José. Mas 
esses equipamentos em João 
Pessoa, Cabedelo, Campina 
Grande e Cajazeiras já estão 
disponíveis para receber atra-
ções particulares de produto-
res e companhias desde o dia 
primeiro de setembro para 

eventos que começam a acon-
tecer neste mês de outubro. O 
período de cortinas fechadas 
levou o orçamento da Funesc 
a um baque de 90% sem as 
receitas com essas pautas.

“Toda a atenção da Fu-
nesc neste período vai ser 
para esse processo de reaber-
tura. Novos projetos e inicia-
tivas nós só vamos planejar a 
partir do momento em que a 
gente tenha segurança para 
a Funesc começar a executar 
ações e eventos presenciais”, 

pondera o presidente da Fun-
dação, Pedro Santos.

Para incentivar o retorno 
do aluguel desses espaços, o 
respeito aos protocolos de fun-
cionamento e controle do total 
do público presente, a Funesc 
vem oferecendo descontos 
pelo uso dos locais. “Nós re-
duzimos o valor das locações 
em 50%. Em caso de lives e 
transmissões virtuais, nós re-
duzimos para 67%”, anuncia o 
gestor. Os valores com descon-
tos estarão em vigor até o dia 

31 de março do próximo ano, 
quando o custo retornará aos 
patamares padrões.

Com os cofres vazios du-
rante o período da pandemia, 
as ações da Fundação foram 
limitadas e fizeram falta para 
a classe artística e público con-
sumidor. “Esses recursos eram 
usados para distribuição e cir-
culação artística. Os projetos 
que nós realizávamos, parte 
deles, era por financiamento 
próprio. Agora que temos a 
possibilidade de reabertura 

gradual, a gente vai ter a pos-
sibilidade de fazer novos plane-
jamentos”, explica o presidente 
da entidade.

O destino das locações já 
tem destino. “Outra medida 
que tomaremos é que parte 
dos valores arrecadados com a 
locação dos equipamentos seja 
revertida para a manutenção e 
aprimoramento das estruturas 
destes espaços, como forma 
de garantir a prestação de um 
melhor serviço ao público”, 
frisa Pedro Santos.

 Estaremos 
monitorando de que 

modo o público está se 
comportando. Isso vai nos 

dizer quais protocolos 
serão reajustados, onde 

precisamos ter uma 
atenção maior 

 Toda a atenção da 
Funesc neste período vai ser 

para esse processo de 
reabertura. Novos projetos e 

iniciativas nós só vamos 
planejar a partir do momento 

em que a gente tenha 
segurança para a Funesc 

começar a executar ações e 
eventos presenciais 

Valores de locação de teatros como o Santa Roza (E) e o Paulo Pontes (D) estão com descontos, que permanecerão em vigor até o dia 31 de março do próximo ano

Foto: Max Brito/FunescFoto: Ortilo Antonio
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Desde que comecei a ler os grandes nomes da 
literatura nacional, a exemplo de José Lins do Rego, 
José de Alencar e Machado de Assis (e lá se vão 
muitos anos) que sabia ser este último um grande 
narrador, mistura de cronista e romancista. Nun-
ca percebi, apesar de algumas obras fazerem refe-
rência ao Direito, a grande importância que teve 
o “Bruxo de Cosme Velho” para as letras jurídicas 
nacionais.

E, agora, a novidade editorial: o Código de 
Machado de Assis (Editora Migalhas, 592 páginas, 
Preço de R$ 184,60), que procura explicar tre-
chos da obra do grande literato com referências 
ao direito. O autor é o jornalista Miguel Matos, 
que busca demonstrar como o escritor autodidata 
zombou da justiça.

Segundo o autor (e também reproduzido no 
blog do jornalista Frederico Vasconcelos), Macha-
do de Assis era mulato, gago, epiléptico e pobre e 
“tinha tudo para não dar certo”. Matos pesquisou a 
obra completa do maior escritor brasileiro para ela-
borar o Código de Machado de Assis. O jornalista con-
textualizou trechos de romances, contos e crônicas 
com referências ao direito. É uma leitura agradável, 
com frases curtas. Os textos de Machado reprodu-
ziam a oralidade limitada pela gagueira e constam 
do livro que tem 116 códigos QR que remetem o lei-
tor à imagem original dos artigos.

Como se sabe, Machado de Assis, que era filho 
de um caseiro e de uma lavadeira, não conseguiu 
frequentar universidades. Ao contrário, criticava a 
ambição pelo diploma, trampolim social no Rio de 
Janeiro daquela época. Como ele nunca exerceu a 
advocacia, sempre foi autodidata, mas dominava os 
procedimentos legais em virtude de, na função pú-
blica, elaborar pareceres e contratos.

Para o autor do Código, “era o cronista do coti-
diano, apreciava o júri, citando em suas obras mais 
de 80 personagens, entre advogados, bacharéis, de-
sembargadores, juízes e até um rábula (figura mui-
to conhecida na Justiça do século passado por atuar 
em júris sem diploma de Bacharel em Direito)”.

Matos entende que, muitas vezes, através dos 
personagens, Machado zomba da Justiça, relatando 
traições de sócios e amantes e reclamando da mo-
rosidade da Justiça. Com refinado humor, ironiza 
bacharéis e advogados, como revelam os exemplos 
a seguir: um advogado diz que só perdeu uma cau-
sa porque, nas vésperas de ganhar, o constituinte 
disse que desejava perdê-la; o advogado Dr. Va-
lença compreendeu que “a primeira condição para 
merecer a consideração dos outros era ser grave”. 
Com abdome proeminente, “precisa ter os movi-
mentos tardos e medidos”, diz o escritor; o médi-
co Simão Bacamarte monta um hospício, interna a 
população, inclusive Salustiano, o mais probo dos 
advogados. O alienista viu que “era perigoso dei-
xá-lo na rua”. 

Na leitura da obra, Miguel Matos afirma que Ma-
chado de Assis era praticamente um jurista, valen-
do-se em diversas situações da linguagem jurídica 
para compor os enredos. A obra é como um Código 
jurídico, dividido em capítulos, artigos e incisos. 
Para Luís Roberto Barroso, O Código de Machado de 
Assis é diferente de tudo o que já foi publicado.

O ministro do STF prefacia o trabalho, que tam-
bém conta com apresentação de José Sarney, da Aca-
demia Brasileira de Letras.

Machado de
Assis e o Direito

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

FernandoArtigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Há quem diga que Missa 
da Meia-Noite, minissérie com 
sete episódios (com média de 
60 minutos de duração, cada), 
é a grande obra-prima de Mike 
Flanagan, um diretor especia-
lizado em filmes de terror que 
migrou, com sucesso, para os 
seriados. Se você se interessa 
pelo gênero e assina a Netflix, 
já deve ter visto duas séries 
bem celebradas do cineasta, A 
Maldição da Residência Hill e A 
Maldição da Mansão Bly.

Em Missa da Meia-Noite, 
ele sai das casas mal-assom-
bradas para uma ilha de pouco 
mais de 100 habitantes. Essa 
ilha, que já foi próspera, lida 
com a falta de perspectiva e 
com seus habitantes envelhe-
cendo sem qualidade de vida. O 
único refúgio dos moradores é 
a igreja, uma igreja católica, liderada por um monsenhor bastan-
te idoso e já senil, por quem os habitantes têm tanto afeto que 
fazem uma “vaquinha” para que ele realize seu último desejo: 
conhecer Jerusalém, a Terra Santa.

A história decola quando um jovem padre, Paul (vivido com 
extraordinária competência pelo ator Hamish Linklater), desem-
barca na ilha se dizendo um substituto provisório do Monsenhor 
Pruitt, enquanto este recupera a saúde num hospital no conti-
nente. A chegada do Padre Paul vai trazer novas perspectivas aos 
habitantes do lugar.

Missa da Meia-Noite, que, além de soberbamente dirigida 
por Flanagan, foi escrita por ele, me lembrou bastante as histó-
rias de Stephen King, que costumam reunir uma pequena comu-
nidade com pessoas de personalidades conflitantes, acuadas sob 
alguma força externa que os obriga a ficar confinados, vide Sob 
a Redoma – reza a lenda que o seriado da Netflix mereceu até 
um elogio empolgado do autor de O Iluminado (em tempo: Mike 
Flanagan dirigiu Doutor Sono, baseado na obra de King). 

Sem pressa, o espectador vai sendo apresentado aos prin-
cipais moradores do lugar e se depara com um caldeirão de his-
tórias pessoais que envolve tragédias, busca interior, fé (algumas 
vezes, exacerbada) e redenção, enfim, um povo que está sempre 
à espera de um milagre.

Não é possível falar muito mais do enredo, sob pena de 
estragar as boas surpresas da história. Sinopse e o próprio 
início escondem a verdadeira sacada por trás da produção e 

não serei eu a tirar esse prazer 
da sua experiência com o título. 
Mas há uma reflexão que eu 
gostaria de fazer, sem (muito) 
spoiler: Missa da Meia-Noite 
é um seriado de monstro, e 
mesmo utilizando o conceito 
clássico do termo, ele subverte 
essa ideia oferecendo uma 
outra perspectiva, que, propo-
sitadamente, é dúbia e leva a 
uma reflexão acerca de inter-
pretações bíblicas e no que nós 
escolhemos acreditar.

O Velho Testamento e os 
Evangelhos são os textos que 
estão por trás de um enre-
do que se passa, quase todo, 
dentro de uma igreja/casa 
paroquial, em meio a missas, 
encontros e discussões, com 
uma fidelidade desconcertan-
te aos ritos cristãos e ao livro 

sagrado. Reunindo, para além dos protagonistas, três persona-
gens-chaves – uma médica, um xerife mulçumano e uma beata 
rígida e radical, que conhece cada vírgula dos textos bíblicos –, 
Flanagan procura abordar, ainda, intolerância religiosa, ciência 
versus fé e os múltiplos conceitos de morte.

Diferente das suas duas outras séries disponíveis na Netflix, 
nesta o cineasta cria longos diálogos, ou grandes monólogos, 
para entregar ao espectador os pontos de vista da teoria que ele 
cria para a história, assim como, tecer uma crítica à educação re-
ligiosa radical e às pessoas que não reconhecem qualquer outra 
religião para além da sua. Tal discurso, por exemplo, é ilustrado 
através de um embate preconceituoso da parte da beata contra o 
xerife mulçumano.

É muito rico como o 
diretor/autor inseriu os textos 
bíblicos na narrativa e como os 
personagens são bem construí-
dos, a ponto de dar credibili-
dade a uma história que parte 
de uma interpretação absurda 
que, na verdade, procura pas-
sar um outro recado, de que 
a cegueira de uma fé radical 
pode evocar o inferno, mesmo 
que a intenção seja chegar ao 
Reino do Céu.

Série extrai da Bíblia
uma história de terror

Através do QR Code acima, 
acesse o trailer oficial de 

‘Missa da Meia-Noite’

Padre Paul (vivido por Hamish Linklater) na minissérie ‘Missa da Meia-Noite’

Foto: Netflix/Divulgação

Colunista colaboradora

Começa o mês de outubro. O mês 
que se dedica à campanha do câncer de 
mama. Um alerta e uma conscientização 
a esse pesadelo que invade o medo de to-
das as mulheres. Inclusive eu! Que passei 
toda a vida fazendo prevenção, mas não 
fui poupada quando, em fevereiro último, 
fui diagnosticada com a doença. Sim, tive 
câncer de mama! E por isso passei mais 
de dois meses afastada das crônicas. No 
início pensei: como pode uma pessoa ter-
minar o ano de 2020 viva, relativamente 
com a saúde mental preservada, dando 
vivas a 2021, fazendo planos de alegria 
e sobrevivência, quando, de repente, 
fazia uma mamografia rotineira, algo de 
estranho aparecia no ar, digo no peito. 
Daí até o resultado da biópsia, foram 
noites insones, muito medo, angústia e 
um pavor mesmo. 

E ao perguntar por que eu? Para 
meu espanto, fui informada de como 
me encaixo no perfil certeiro para a 
doença: a mulher moderna! O que 
era mesmo isso? Uma mulher que 
trabalhou a vida toda; autônoma; que 
enfrentou suas dúvidas e dilemas; 
estressada; enfim, o câncer gosta das 
carnes trêmulas. E eu, gosto de Almo-
dóvar! Uma equação que me deixou 
ainda mais triste. Então, buscamos 
tantas coisas para ficarem registradas 
assim? Claro que a luta das mulheres 
não significa doença. Mas o descompas-
so de como as conquistas e a sociedade 
andam, e nos causam desequilíbrios no 
nosso corpo ainda tão desconhecido, 
são cruéis.

Passou o filme na minha cabeça. 
Lembrei do meu primeiro sutiã, e do meu 
corpo magrelo e fora de moda – sem pei-
to. Depois do peito erótico e das tantas 
felicidades. Dos meus peitos grávidos e 

fartos. Decotes nunca dantes ousados. 
Dos peitos amamentando. Do imenso 
prazer que tinha em dar o peito aos meus 
dois filhos. Dos meus peitos já caídos. 
E ainda tão bonitos. Sim, há beleza em 
todas as idades. E de repente, um exame, 
e tudo se desmancha no ar. Inclusive e 
principalmente ela, a vida!

Estávamos na segunda onda da 
pandemia e os hospitais lotados. Como o 
meu caso era de inicial, fui tranquilizada 
que poderia fazer a cirurgia depois de 
me vacinar. E assim foi. Tomei as vacinas, 
e, em julho passado, finalmente fiz essa 
cirurgia violenta, de grande porte, e de 
recuperação dolorida. Mas, ter uma equi-
pe de primeira linha foi o que me salvou. 
E aqui agradeço publicamente a: Dra. 
Claudia Studart (mastologista); Dr. Ser-
gio Penazzi (cirurgião plástico), Dra. Dal-
va Arnaud (oncologista), e o anestesista 
Dr. Marcio (esse que me atendeu antes, e 
que me deu um suporte psicológico que 
fez toda a diferença na minha coragem e 
calma). Foram quatro meses de espera 
pra Godot nenhum botar defeito. O apoio 
dos familiares, filhos, e poucos amigos, 
foi fundamental também. E vou agrade-
cer sempre.

Depois do grande medo do diagnós-
tico, quando a terra literalmente se abre 
a seus pés, eu tive as reações esperadas: 
susto e pavor, negação, desespero e 
silêncio. Não queria falar sobre o assunto. 

Precisava de tempo. E de calma. Ouvir 
Marisa Monte!

Por que exponho tudo isso aqui? 
Porque ouvi a jornalista da Globo, Zileide 
Silva, contar a sua história no ar, no Jornal 
da Globo News, Em Pauta. Achei sensível e 
importante. Compartilhar com as milha-
res de mulheres que passam por isso. E 
que tem os mesmos medos que nós. Achei 
que o meu relato poderia também ajudar 
à causa das mulheres que sobrevivem 
ao câncer de mama – antes, durante, ou 
depois do tratamento. Que todo ele é 
invasivo, doído e simbolicamente arrasa-
dor. Mas que a medicina avançou muito 
e tem-nos poupado com tratamentos e 
cirurgias mais precisas, cura e qualidade 
de vida. Também, para compartilhar com 
os leitores que, sempre perguntavam 
por onde eu andava. Agora vocês sabem. 
Cuidando de mim!

Agradeço muito a toda equipe já 
citada e também a: enfermeira Esme-
ralda, Dr. João Vinagre (ginecologista e 
obstetra), Dra. Marluce Castor (psiquia-
tra), e Dr. Saulo Londres (diagnóstica). E 
quero agradecer, também, a este jornal 
e espaço, que me deu a oportunidade de 
me afastar e voltar restabelecida. Cada 
um no seu pedaço, me deram ciência, 
força e carinho. Sou muito grata e feliz 
de ter esse acesso. Pensei muito nas 
mulheres pobres que, pelo SUS, mesmo 
com todos os tratamentos, ainda tem 
que esperar tanto.

E que o mês de outubro acenda luz 
para essa doença tão cruel, e tão pre-
sente na vida das mulheres de todas as 
idades. Se cuidem. Se autoexaminem. Vão 
ao médico. Façam prevenção. Ela faz toda 
a diferença. Entre a vida e a morte.

Gracias a la vida. Que me ha dado 
tanto!

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

Câncer de mama
Crônica

 Que o mês de outubro 
acenda luz para essa doença tão 
cruel, e tão presente na vida das 
mulheres de todas as idades. Se 
cuidem. Se autoexaminem 

Imagem: Divulgação

Capa do livro ‘Código Machado de Assis’, do jornalista Miguel Matos
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Audiovisual

...queremos um mundo colorido, onde haja sempre es-
paço para o vermelho, o azul, o amarelo, o verde, o cinza... 

(Edison Borba. Apresentação dos 40 anos da publi-
cação do livro Flicts.)

Há livros que nos cativam pela beleza do texto, 
outros, pela ilustração, e existem aqueles que se ca-
racterizam pela ousadia do projeto gráfico; quando 
escritores e artistas plásticos conseguem reunir es-
ses três elementos, o leitor se sente recompensado. 
Ler livros bons e bonitos ainda é um dos maiores pra-
zeres para os amantes da literatura.

Guardo na minha estante, reservada aos livros in-
fantojuvenis, cinco relíquias que estou sempre retor-
nando e fazendo uma releitura. São eles: Flicts, texto e 
ilustração de Ziraldo, edição comemorativa dos 40 anos 
de publicação; Um gato chamado gatinho, de Ferreira 
Gullar, ilustrações de Ângela Lago; Um livro de horas, 
poemas de Emily Dickison, traduzidos e ilustrados por 
Ângela Lago, e Tempo de voo, texto de Bartolomeu Cam-
pos de Queirós, ilustrações de Alfonso Ruano.

Será que esses livros foram realmente escritos para 
crianças? O bom livro não tem idade, já apregoava Anto-
nio Candido. Se o livro é bom serve para todas as idades. 
Quem não se sente atraído pela beleza plástica de um li-
vro? Somente os insensíveis, aqueles que não leem e não 
gostam de livros. São os insensíveis/insensatos. 

Comecemos por Flicts. A edição comemorativa dos 
40 anos deste livro (Editora Melhoramentos, 2009) é 
primorosa, mereceu até a transcrição de uma crônica 
de Drummond, Flicts, o coração da cor, publicada no 
jornal Correio da Manhã (RJ), em 1969. Vale transcre-
ver o último parágrafo dessa crônica: “Flicts é ilumina-
ção – afinal, brotou a palavra – mais fascinante de um 
achado: a cor, muito além de fenômeno visual, é estado 
de ser, e é a própria imagem”.

Ziraldo brinca com as cores e as palavras o tempo 
todo. A linguagem é poética e as cores aparecem em 
forma de quadrados, círculos, arco-íris, bandeira do 
Brasil, círculo cromático das cores. As cores primá-
rias e secundárias são apresentadas em círculo e em 
forma de listras. Cada cor tem uma voz e fala da sua 
representatividade no universo cromático. Esta edi-
ção merece ser revisitada. Flicts é uma poesia visual. 
Dom Hélder Câmara era tão fascinado por este livro 
que o recitava de cor.

Os gatófilos amam o livro Um gato chamado gati-
nho (Editora Salamandra, 2000), poemas de Ferreira 
Gullar e ilustrações de Ângela Lago. É livro cheio de 
amor pelos bichinhos que dizem amar mais a casa do 
que seus donos. A reunião dos dois grandes artistas re-
sultou em uma obra de arte. 

Para ilustrar este livro, Angela Lago se inspirou 
no seu gatinho de estimação e nos poemas de Gullar. 
Considerava seu gato um filósofo, estava sempre imó-
vel, meditando, tinha um ar de sábio. Gullar contestava 
a afirmativa de que gato não gosta de gente. No poema 
O gato é ingrato? Ele afirma que “quem isso inventou/
não gosta de gato”. Deixo a palavra com meus amigos 
gatófilos Yó e Cláudio Limeira.

Um livro de horas (Editora Scipione, 2007) reúne 
poemas de Emily Dickinson, com seleção, tradução 
e ilustrações de Angela Lago. É um livro duplamente 
bonito. A capa é em papel cartonado na cor vermelha 
e iluminuras contornam os pequenos poemas. Ilumi-
nuras são ilustrações com contornos de flores e volu-
tas que, como bordados, circundavam os manuscritos 
antigos. Ao lado das iluminuras, Lago apresenta uma 
pequena ilustração ligada à natureza. Cada poema vem 
determinado para a hora que deve ser lido – Hora sem 
luz, Hora da dor, Hora do amor.

Emily Dickinson (1830-1886) nasceu em Amherst, 
Massachusetts, EUA, é considerada uma das figuras mais 
relevantes da poesia americana. Dickinson gostava de 
enviar seus poemas para os leitores mais próximos, eles 
seguiam na companhia de cartas com flores e tecidos 
bordados por ela. Os temas das flores e dos bordados 
eram recorrentes em sua poesia. Acrescentava, em seus 
manuscritos, o uso de travessões e outros sinais gráficos 
para lembrar alinhavos, pontos de cruz, pontos cheios. 
Todos esses detalhes foram assimilados por Angela Lago 
que, com grande sensibilidade artística, transformou 
este livro em um objeto de arte. É ler e conferir.

Tempo de voo (Editora SM, 2009), texto de Bartolo-
meu Campos de Queirós e ilustrações do artista plástico 
espanhol Alfonso Ruano, ganhou, em 2010, o Prêmio de 
Melhor Livro da Fundação Biblioteca Nacional. É um li-
vro que fala sobre o tempo. As ilustrações de relógios e 
de olhos parecem acompanhar o deslizar do tempo. Rua-
no é um ilustrador surrealista que representa objetos e 
pessoas em suas formas reais de forma caótica.

Embora o texto de Bartolomeu seja uma reflexão 
sobre o tempo, o ilustrador criou vários objetos que es-
tão ligados à tessitura do tempo: sol, ninho, novelos de 
linhas, malas de viagem. O texto verbal é um diálogo en-
tre uma criança e um velho, mas o velho está contido na 
criança que ele foi um dia. Criança e velho se unificam 
e dialogam. Para Julián Fuks, o romance moderno reve-
la uma tendência para a autoficção. Esse livro juvenil de 
Bartolomeu se situa nessa nova linha do romance. É bo-
nito de ver, a leitura é poética, filosófica e reflexiva.

Livros artísticos

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Até novembro, a MPC Filmes está 
realizando o ‘Cinema nas Redes’, pro-
jeto com exibições e debates pelo Bra-
sil, com produção de estudantes uni-
versitários. Com a temática “Mulher”, 
a programação completa das exibi-
ções e debates pode ser vista através 
do perfil da produtora de cinema e TV 
no Instagram (@mpcfilmes).

Na Paraíba, a agente mobilizado-
ra é a estudante de Antropologia Ana 
Margarida. Hoje, a partir das 19h, no 
perfil dela (@anasantosresistencia), 
será debatido o filme Seremos ouvi-
das, com a diretora Larissa Nepomu-
ceno. A produção audiovisual mostra 
três mulheres surdas com realidades 
diferentes, que compartilham suas 
lutas e trajetórias no movimento fe-
minista surdo.

No ‘Cinema nas Redes’, todos os 
filmes disponíveis têm recursos de 
acessibilidade, a fim de gerar maior 
autonomia e participação em igual-
dade de condições a cada público es-
pecífico. Contudo, há uma proposta 
de atividade do projeto: fazer com 
que o espectador tentar assistir sem 
a legenda pela primeira vez e obser-
var quais são as impressões do filme 
sem esse recurso.

Ana Margarida é concluinte em 
Antropologia e integrante do NENN/
CCAE, do Fórum de Mulheres em Luta 
da UFPB e do Movimento de Mulheres 

Negras (MMN-PB). Pra ela, o cinema 
tem o papel de reconhecimento, de 
educação e de conhecimento. Sendo 
assim, o que motiva a estudante pa-
raibana em trabalhar no ‘Cinema nas 
Redes’, sobretudo na pandemia da 
covid-19, é trazer de volta o gosto do 
reencontro, como também dos deba-
tes relevantes.

O projeto ‘Cinema nas Redes’ 
conta com patrocínio do Instituto 
CNP Brasil, da Secretaria Especial de 
Cultura, Ministério do Turismo e Go-
verno Federal.

Projeto ‘Cinema nas Redes’ 
debate o feminismo surdo

Foto: Divulgação

Na Paraíba, agente mobilizadora do projeto é 
a estudante de Antropologia Ana Margarida, 
que falará sobre o filme ‘Seremos ouvidas’

Da Redação

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 procura 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 traiçoeira 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. CENTERPLEX MAG 4: 16h (dub.) - 19h 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D, dub.): 13h30 - 17h 
- 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h - 17h30 - 21h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 16h15; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 1 (3D, dub.): 14h - 17h30 - 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
5 (dub.): 13h30 - 17h - 20h30 (exceto qua.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 2: 18h (dub.) - 21h (leg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 
17h - 19h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h - 20h; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 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: Richard 
Claus. Animação e Aventura. Livre). Uma jovem garota que nas-
ceu e cresceu na selva da Amazônia na aldeia de Candamo. Um 
dia ela descobre que sua terra natal está sendo ameaçada e per-
cebe que há outros humanos além de seu povo no mundo. Usando 
a ajuda de seus guias espirituais, 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 tarta-
ruga “Motelo Mama”. Enquanto ela luta para salvar seu paraíso 
contra 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 (ex-
ceto sáb. e dom.) - 16h30 - 18h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 14h15 (exceto sáb. e dom.) - 16h30 - 18h40.

VEnom: tEmpo dE CarnifiCina (Ve-
nom: 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 jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus 
Kasady, também portando um symbiote chamado Carnage e que 
acaba escapando da prisão após sua execução falhada. CENTER-
PLEX MAG 4 (leg.): 21h (somente qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 
(dub.): 21h (somente qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 
21h (somente qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 21h (somen-
te 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: Da-
vid 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 melhor 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 descobre são se-
gredos terríveis e um mistério que está determinada a resolver. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 19h - 21h20; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 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 professor 
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 Pa-
trol: The Movie. EUA. Dir: Callan Brunker. Animação. Livre). O 
filhote Ryder e seus amigos têm um grande desafio: impedir 
o novo prefeito da cidade, Humdinger, de causar muitos pro-
blemas. Juntos e equipados com muita tecnologia, a Patrulha 
Canina luta para salvar os moradores da Cidade da Aventura. 
CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 15h30 - 17h30; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 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 SER-
CLA 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). Shan-
g-Chi (Simu Liu) é um jovem 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. CENTERPLEX MAG 2 (leg.): 19h45; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 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.

Em ‘Patrulha Canina - O filme’, os cachorrinhos vão impedir que o novo prefeito crie problemas para a cidade

Foto: Divulgação

Em cartaz
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Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]
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Através do QR Code acima, 
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Cultura

O Instituto Históri-
co e Geográfico Paraiba-
no (IHGP) tem dois novos 
sócios efetivos, eleitos no 
último sábado (dia 2). São 
os historiadores Francis-
co Cartaxo Rolim, que ob-
teve 25 votos e ocupará a 
Cadeira 13, anteriormente 
pertencente ao padre Er-
mando Teixeira de Carvalho, 
e a professora Eliete Gurjão, 
que recebeu 21 votos, e as-
sumirá a Cadeira 36, que foi 
ocupada até recentemente 
pela historiadora Natércia 
Suassuna.

As posses de ambos 
ainda não foram marcadas. 
Participaram da votação 28 
sócios efetivos, que come-
çou às 8h e foi concluída 
às 11h30. “A posse solene 
desses dois novos sócios, 
Francisco Cartaxo e Eliete 
Gurjão, deverá ocorrer até 
o final do ano, com os ou-
tros quatro sócios já eleitos 
recentemente, que são Sér-
gio Rolim, Thomas Bruno 
Oliveira, Sebastião Ferreira 
e Flávio Ramalho de Brito, 
que já foram empossados 
virtualmente”, explicou o 
presidente do IHGP, Rama-
lho Leite. “Mas, como manda 
a tradição do IHGP, espera-
mos que a realização da pos-
se desses seis novos sócios 
venha a ocorrer de forma 
presencial, com a entrega de 
comendas e medalhas”.

Na ocasião, o presidente 
do IHGP anunciou que havia 
sido aprovado o título de 
sócio honorário ao jornalista 
Gonzaga Rodrigues e ao pa-
dre José Floren. “A aprovação 
do título de sócio honorário 
do IHGP ao jornalista Gon-
zaga Rodrigues é uma ho-
menagem a um cronista de 
renome, membro e ex-pre-
sidente da Academia Parai-
bana de Letras e que, apesar 

de não ser considerado um 
historiador, tem contribuído 
para a cultura, a ciência e as 
artes da Paraíba”, pontuou 
Ramalho Leite. “Outro que 
recebe o mesmo título é o 
padre belga José Floren, que 
há mais de 30 anos vive no 
Brasil, ex-reitor do Santuário 
Padre Ibiapina, de quem é 
biógrafo, e, por conta disso, 
tem uma relação com a histó-
ria da Paraíba”.

O padre José Floren, na-
tural da Bélgica e residente 
na Paraíba há décadas, con-
siderou que a distinção do 
IHGP é um reconhecimento 
pelo trabalho de divulgação 
da obra do missionário pa-
dre Ibiapina, sobretudo no 
meio popular e eclesial.

A professora Eliete Gur-
jão afirmou que decidiu pela 
sua candidatura atendendo 
ao chamamento de antigos 
colegas. Esse gesto a sensi-
bilizou como uma demons-
tração de reconhecimento 
pelo seu trabalho como pro-
fessora e historiadora ago-
ra aposentada. “Ao mesmo 
tempo, um estímulo para o 
prosseguimento de minhas 
pesquisas”.

Sobre sua atuação como 
sócia efetiva, ela afirmou: 
“Trata-se de uma grande 
oportunidade, considerando 
a relevância do IHGP, de seu 
rico acervo, verdadeiro ma-
nancial para a história e geo-
grafia, e do intercâmbio com 

a comunidade de estudiosos 
que congrega”, apontou Gur-
jão. “Minha gratidão pela 
confiança dos que sufraga-
ram meu nome e minha pre-
tensão de, em consonância 
com minhas possibilidades, 
honrar os nomes do patro-
no Francisco Retumba e da 
minha antecessora Natércia 
Suassuna”, disse ela.

O escritor Francisco 
Cartaxo, que é presidente da 
Academia Cajazeirense de 
Artes e Letras (Acal), falou 
de seu ingresso no IHGP com 
alegria de quem aspirava 
essa honra, há muito tempo. 
“Não tanto pelos aspectos 
pessoais que alimentam a 
vaidade de cada um. Isso 
conta e é real. Muito mais 
relevante, porém, é o signifi-
cado para Cajazeiras e para a 
Ribeira do Rio do Peixe, ob-
jeto maior de minhas preo-
cupações intelectuais. Ima-
gino que parte dos votos que 
recebi teve essa dimensão. A 
todos agradeço com profun-
do respeito”, comentou.

Sempre lembrando da 
cidade onde nasceu, Cartaxo 
lembrou que a sua chegada 
ao IHGP coincide com o mo-
mento vivido por Cajazeiras 
na área artística, educacio-
nal, cultural, representado 
pela recente criação da Acal 
e pela ativa participação do 
meio universitário local nos 
estudos históricos. “A Paraí-
ba vai se surpreender, muito 
em breve, quando vier à pú-
blico o resultado de estudos, 
em gestação, no âmbito da 
história paraibana, feitos 
com seriedade e respeito 
aos fatos do passado”, afir-
mou ele.

Concorreram a Cadeira 
de nº 13, os escritores Aroal-
do Sorrentino Maia, Eliete da 
Silva Gurjão e Francisco de 
Paula Melo Aguiar. A Cadeira 
n° 36 teve como candidatos 
Francisco Cartaxo Rolim e 
Irani da Silva Medeiros.
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Instituto Histórico e Geográfico Paraibano convidou Gonzaga 
Rodrigues e José Floren para se tornarem sócios honorários 

IHGP elege dois 
novos membros 
efetivos

Historiador Francisco Cartaxo 
Rolim (foto maior, à esq.) ocupará 
a Cadeira 13, que era do padre 
Ermando Teixeira de Carvalho, e a 
professora Eliete Gurjão (foto maior, 
à dir.) assumirá a Cadeira 36, 
que foi ocupada pela historiadora 
Natércia Suassuna; título de sócio 
honorário foi outorgado ao jorna-
lista Gonzaga Rodrigues (ao lado, 
à dir.) e ao padre José Floren (ao 
lado, à esq.)

Foto: Divulgação Foto: Evandro Pereira

Foto: Divulgação

 Trata-se de uma grande 
oportunidade, considerando 
a relevância do IHGP, de seu 

rico acervo, verdadeiro 
manancial para a história e 
geografia, e do intercâmbio 

com a comunidade de 
estudiosos que congrega 

Nobel de Literatura deve privilegiar nome fora do eixo

O prêmio Nobel de Litera-
tura, que deverá ser anunciado 
na próxima quinta-feira (dia 
7), em Oslo, na Noruega, pode-
rá privilegiar um autor fora do 
tradicional mercado literário. 
Com exceção do vencedor bri-
tânico de 2017, Kazuo Ishigu-
ro, que nasceu no Japão, todos 
os laureados dos últimos nove 
anos foram europeus ou nor-
te-americanos, de Bob Dylan 
a Peter Handke ou a condeco-
rada poeta americana do ano 
passado, Louise Glück.

“Acho que eles querem 
descobrir um gênio de um lu-
gar que foi marginalizado até 
agora. Poderíamos chamá-lo 
de colonialismo positivo”, disse 
Jonas Thente, crítico literário 
do diário sueco Dagens Nyhe-
ter, à agência France Presse, 
referindo-se à nigeriana Chi-
mamanda Ngozi Adichie.

Outras apostas indicam 
o sul-coreano Ko Un, o que-

niano Ngugiwa Thiong'o e o 
chinês Can Xue, além de alguns 
estreantes como o indiano 
Vikram Seth, o moçambicano 
lusófono Mia Couto e o opo-
nente chinês Liao Yiwu.

Em uma época que ques-
tiona o pós-colonialismo, tam-
bém são citadas a caribenha
-americana Jamaica Kincaid e 
a francesa da Ilha de Guadalu-
pe Maryse Condé.

O japonês Haruki Mu-
rakami, sempre citado e 
nunca premiado, seguirá os 
passos do americano Philip 
Roth, que morreu sem o 
Prêmio Nobel?

Na Europa, a russa Lud-
mila Ulitskaya, o húngaro 
Peter Nadas, o francês Michel 
Houellebecq e o albanês Is-
maëlKadaré voltam a figu-
rar entre os favoritos, assim 
como as canadenses Anne 
Carson e Margaret Atwood 
e as americanas Joyce Carol 
Oates e Joan Didion.

Como no ano passado, 
por conta da covid, o vencedor 

receberá seu prêmio em seu 
país de residência.

Em uma recente ava-
liação feita entre os ganha-
dores ao longo dos anos, 
percebeu-se que o Nobel de 
Literatura é notadamente 
masculino: apenas 13,7% 
dos eleitos são mulheres.

Mas há outros fatores 
ainda que têm contribuído 
para que prêmio seja cercado 
de controvérsias. Em 2017, 
o marido de uma afiliada foi 
acusado e depois condena-
do a dois anos de prisão por 
abuso sexual, a participação 
de sua mulher em esquemas 
de vazamentos de nomes para 
casas de apostas foi revelada e 
diversos membros deixaram 
seus postos na entidade, que 
foi reformulada.

Em 2019, o então presi-
dente Anders Olsson deu inú-
meras entrevistas dizendo 
que a Academia sabia do seu 
histórico díspar em relação 
a gênero e raça, bem como 
em estar largamente concen-

trada em autores europeus 
– para então no mês seguinte 
dar o prêmio a dois escrito-
res europeus, um deles, Peter 
Handke, um autor austríaco 
igualmente admirado pe-

los seus escritos cerebrais e 
odiado por seu apoio ao ge-
nocídio na Bósnia na Guerra 
da Sérvia.

O escritor e dramaturgo 
foi alvo de críticas por ter 

discursado no funeral de Mi-
losevic em 2006, depois que 
o líder sérvio morreu detido 
em Haia, enquanto enfrenta-
va julgamento por crimes de 
guerra.

Foto: Divulgação

Ubiratan Brasil 
Agência Estado

Exceto Kazuo Ishiguro, que nasceu no Japão, todos os laureados dos últimos nove anos foram europeus ou norte-americanos
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Governador vai assinar quinta-feira a autorização para implantação de novos parques, com geração de 1,5 mil empregos

O governador da Paraí-
ba, João Azevêdo (Cidada-
nia), acompanhará a Aneel 
no município de Santa Luzia, 
na próxima quinta-feira (7), 
onde será assinada a outorga 
de autorização para a implan-
tação de novas usinas de ener-
gia renovável. Ao todo serão 
investidos R$ 2,4 bilhões, com 
a expectativa de gerar cerca 
de 1,5 mil novos empregos. 

A expectativa é que a Pa-
raíba passe da produção de 
331 megawatts para cerca de 
600 megawatts. Atualmente, 
o Estado tem oito parques de 
geração de energia solar e 21 
parques eólicos. 

“Vejam como é impor-
tante essa expansão que 
estamos fazendo. Eu tenho 
certeza que em breve esta-
remos produzindo mais de 
600 megawatts, atingindo 

um patamar tranquilo de ge-
ração e tentando economizar 
aquilo que nos é muito caro, a 
água”, disse o governador du-
rante o programa Conversa 
com o Governador, veiculado 
ontem, a nível regional pela 
Rádio Tabajara,  

Na opinião de João Aze-
vêdo, as fontes renováveis 
precisam ser o futuro da ge-
ração de energia no Brasil, 
principalmente na região 
Nordeste. “Estamos vendo o 
que acontece, no Sul e Sudeste 
principalmente, por conta da 
falta de chuvas. As barragens 
estão secando e como nós 
usamos as águas das barra-
gens para a geração de ener-
gia, não podemos acumular 
água para abastecimento hu-
mano, e essa é uma questão 
que precisa ser repensada”, 
comentou. 

O governador completou 
ressaltando que, apesar do 
Nordeste ter pouca água, é 

um lugar rico em sol e vento, 
o que deve ser aproveitado. 
“Aqui temos pouca água, mas 
temos muito vento e muito 
sol, então é bom que se gere 
energia com o sol e o vento, 
deixando as águas para pro-
teger a garantia hídrica das 
pessoas, animais e produção 
agrícola”, ressaltou. 

Para isso, a Paraíba tem 
recebido cada vez mais em-
presas que querem inves-
tir nesse tipo de energia. “A 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica e com os estados rea-
liza os leilões, a partir daí as 
empresas apresentam os seus 
projetos e buscam o status 
para implantação. Cabe ao 
Estado facilitar e criar cami-
nhos mais rápidos para que a 
gente possa implantar os no-
vos parques, porque a ener-
gia solar e os parques eólicos 
é que salvaram o país dessa 
crise de energia que hoje nós 
vivemos”, concluiu.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Paraíba ganhará usinas de 
energia renovável no Sertão

Para o governador, as fontes renováveis precisam ser o futuro da geração de energia no Brasil, principalmente no NE

Foto: Secom-PB

Ministério Público Federal

Novo procurador-chefe vai 
assumir o cargo amanhã

O Ministério Público 
Federal (MPF) na Paraíba 
terá novo procurador-che-
fe e procuradores regionais 
eleitoral e dos direitos do 
cidadão a partir deste mês 
de outubro. José Guilher-
me Ferraz da Costa, Acácia 
Soares Peixoto Suassuna e 
Janaina Andrade de Sousa, 
respectivamente, assumi-
rão o cargo. A solenidade 
de transmissão das funções 
será amanhã, a partir das 18 
horas, no canal MPFPB no 
YouTube.

Eleitos pelos pares, os 
procuradores titulares e 
substitutos com as referi-
das funções têm mandatos 
de dois anos, podendo ser 
reconduzidos por igual pe-
ríodo.

Segundo o novo procu-
rador-chefe, Guilherme Fer-
raz, são desafios para o MPF 
nos próximos anos: acom-
panhar os tempos de trans-
formação e modernização 
das práticas da administra-
ção pública, especialmente 
nesta fase pós-pandemia; e 
aperfeiçoar instrumentos de 
avaliação de produtividade 
e entrega de resultados da 
atuação institucional, assim 
como os canais de comuni-
cação com a sociedade.

“A função da chefia ad-
ministrativa local é propor-
cionar aos integrantes do 
órgão os meios necessários 
para que sigam prestando 
serviços à sociedade com o 
máximo de eficiência e em 
busca de excelência, num 
ambiente organizacional 
adequadamente estrutura-
do”, disse. 

Já Acácia Suassuna res-
saltou que, para ela, é uma 
honra assumir a PRE na 
Paraíba, destacando que a 
função eleitoral é de extrema 
importância para a concreti-

zação da democracia. “Nosso 
objetivo maior é zelar pela 
lisura e equilíbrio na disputa 
eleitoral, evitando e comba-
tendo a influência do poder 
econômico e o abuso do po-
der político, tudo de forma 
a garantir a normalidade e 
a legitimidade das eleições”, 
disse.

Janaina Andrade, que 
também é coordenadora do 
Fórum Paraibano de Comba-
te à Corrupção (Focco-PB), 
enfatizou que “ao assumir 
a função de PRDC, trago o 
compromisso do diálogo 

contínuo com todas e todos: 
representantes da sociedade 
civil, de movimentos sociais, 
órgãos e instituições do Po-
der Público, organismos na-
cionais e internacionais”. 

“Destaco que a atua-
ção em direitos humanos 
não é sinônimo de ‘postura 
ideológica’, mas de cumpri-
mento de um dever constitu-
cional. A defesa de minorias 
e grupos vulneráveis pelo 
Ministério Público possibi-
lita a efetivação dos direitos 
fundamentais, ainda que a 

atuação tenha caráter con-
tramajoritário”, acrescentou 
Janaina.

Eleição e nomeação 
José Guilherme sucede 

Sérgio Rodrigo Pimentel de 
Castro Pinto, durante os úl-
timos dois anos, chefiou o 
órgão no Estado. Já Acácia 
sucede Rodolfo Alves Silva 
na Procuradoria Regional 
Eleitoral (PRE), enquanto 
Janaina assume a Procura-
doria Regional dos Direitos 
do Cidadão (PRDC), suce-
dendo Guilherme. Os novos 
substitutos dos três cargos 
são, respectivamente, os 
procuradores Rodrigo Go-
mes Teixeira, Sérgio Castro 
Pinto e José Godoy Bezerra 
de Souza.

A escolha do procura-
dor-chefe, do procurador 
regional eleitoral e do procu-
rador regional dos direitos 
do cidadão tem sido feita, 
de forma autônoma, bienal-
mente, pelos membros do 
MPF em cada estado. Eles 
foram nomeados pelo pro-
curador-geral da República, 
Augusto Aras, esta semana.

O procurador-chefe é 
responsável pela chefia ad-
ministrativa da unidade, ca-
bendo a ele atos como dar 
posse a novos servidores, 
ordenar despesas e editar 
normas de funcionamento 
do órgão. Já o PRE atua pe-
rante o Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) e o PRDC 
é responsável pela defesa 
dos direitos constitucionais 
dos cidadãos, entre eles a 
liberdade (de expressão, de 
trabalho e de associação), 
não discriminação, saúde, 
educação, assistência social, 
proteção de crianças, ado-
lescentes e idosos, acessibi-
lidade, segurança pública e 
direito à informação.

Nosso objetivo 
maior é zelar pela 

lisura e equilíbrio na 
disputa eleitoral, 

evitando e 
combatendo a 

influência do poder 
econômico e o abuso 

do poder político, tudo 
de forma a garantir a 

normalidade e a 
legitimidade das 

eleições 

Solução para falta d’água no Brejo

“Vamos apresentar uma 
solução definitiva para a 
região do Brejo”, disse o go-
vernador da Paraíba, João 
Azevêdo (Cidadania), sobre 
a solução emergencial para 
a crise hídrica no Brejo do 
Estado. A fala, que ocorreu 
durante o programa Conver-
sa com o Governador, veicu-
lado ontem, a nível regional 
pela Rádio Tabajara, ressal-
tou a adutora emergencial de 

Guarabira e Pirpirituba que 
teve obra iniciada na última 
semana. 

De acordo com João 
Azevêdo, várias ações serão 
realizadas desde a perfura-
ção de poços, a locação de ca-
minhões-pipa, instalação de 
caixas d’água e reservatório, 
além da estrutura definiti-
va que a adutora levará para 
essa população. “Essa adu-
tora vai garantir água para 
Duas Estradas, Lagoa de Den-
tro, Pirpirituba, Sertãozinho, 
Serra da Raiz”, comentou. 

A  obra, que teve início 
na última semana, contou 
com um investimento de R$ 
10 milhões. “Vamos apresen-
tar uma solução definitiva 
para essa região, para que 
quando tivermos um pro-
blema como esse, de pouca 
chuva, ter a garantia da água. 
Já começamos as obras, de-
finitivamente, desde a últi-
ma semana e o mais breve 
possível teremos essa água 
sendo lançada e encaminha-
da para todas essas cidades”, 
concluiu o governador. 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Os auditores do Tribu-
nal de Contas da Paraíba 
(TCE-PB), Eduardo Ferrei-
ra Albuquerque e Sara Ma-
ria Rufino de Sousa, foram 
selecionados entre os três 
vencedores do VIII Con-
gresso Nacional de Pesqui-
sa Previdenciária, realizado 
pela ABIPEM – Associação 
Brasileira de Instituições 
de Previdência Estaduais e 
Municipais.

O trabalho dos audi-
tores, com o tema de mo-
nografia “Federalismo nos 
Regimes Próprios dos en-
tes subnacionais a partir da 
Nova Previdência”, foi classi-
ficado em 2º lugar. Ele será 
apresentado durante o 54º 

Congresso Nacional da ABI-
PEM/2021, a ser realizado 
em novembro próximo, na 
cidade de Goiânia, Goiás. O 
estudo aborda o modelo de 
federalismo previdenciário, 
a partir das recentes mudan-
ças advindas da reforma de-
corrente da Emenda Consti-
tucional nº 103/2019. 

O presidente do Tribu-
nal de Contas, conselheiro 

Fernando Catão disse que 
“esse reconhecimento na-
cional confirma a certeza 
de que o estudo aprofunda-
do do tema é consequência 
do trabalho sério, compro-
metido e, principalmente, 
eficiente dos auditores da 
Corte de Contas da Paraíba”. 

O estudo destaca ain-
da a aplicação das normas 
para os regimes próprios de 
Previdência Social a partir 
da Emenda Constitucional, 
evidenciando a descentra-
lização legislativa de temas 
aplicáveis aos estados e mu-
nicípios, além de apresentar 
um diagnóstico da situação 
atual da previdência dos ser-
vidores públicos.

Auditores do TCE recebem 
prêmio sobre previdência

O trabalho dos 
auditores será 

apresentado em Goiás, 
em novembro

Medidor para internet
Professor cobra transparência na Internet e sugere medidor para 
que o usuário tenha uma informação precisa sobre quanto consumiu 
na utilização do serviço de banda larga . Página 14
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O presidente do 
Tribunal de Contas 

do Estado, Fernando 
Catão, destaca 

a seriedade e o 
compromisso dos 
auditores com o 
trabalho sobre a 

previdência
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Políticas

Guido Lemos diz que instrumento já existe, mas consumidor não tem informações sobre como fazer a leitura

Professor cobra transparência 
na internet e sugere medidor
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O professor Guido Le-
mos, da UFPB, sugeriu ontem 
a implantação de um medidor 
de internet nas residências 
com informações acessíveis 
ao cliente. O pesquisador de 
tecnologia da Informação 
participou da quinta reunião 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que investi-
ga a qualidade da prestação 
de serviços de internet banda 
larga na capital (CPI da Banda 
Larga). Outra sugestão do pro-
fessor foi o investimento em 
educação e propaganda para 
fornecer mais informações à 
população sobre o tema.

“A internet é um serviço 
muito importante, sobretudo 
neste período de pandemia, 
em que ela se tornou essencial. 
Houve novas configurações na 
forma de executar as ativida-
des e de interagir entre as pes-
soas que estão se reinventando 
através da Rede. Minhas consi-
derações são mais no contexto 
a CPI olhar para o consumidor, 
que não sabe a fundo sobre a 
internet”, destacou.

Doutor em Informática, 
Guido Lemos exemplificou a 
relação entre as operadoras e 
os clientes explicando que ao 
se contratar uma quantida-
de específica de megabytes a 
empresa, pela legislação vi-
gente, é obrigada a fornecer 
apenas 80% desta quantidade 
em tráfego agregado e 40%, 
em tráfego instantâneo. Ele 
acrescentou que essas deter-
minações foram definidas à 
luz das dimensões dos equipa-
mentos e do não uso simultâ-
neo dos serviços pelo usuário. 

“Existe um alto investimento 
no setor, então os órgãos e os 
poderes públicos tentam fazer 
com que esses serviços sejam 
viáveis sem gerarem prejuí-
zos aos investidores. Mas à luz 
do consumidor significa que 
ele pode receber até 80% ou 
40% do serviço contratado”, 
especificou. Ele sugeriu que as 
operadoras forneçam internet 
da forma que são mensurados 
o consumo de energia elétrica 
e água. “Você contrata o serviço 
sem especificações e no final 
do mês paga o que consumiu. 
Atualmente, não existem parâ-
metros e são termos complica-
dos para entender, se recebe-
mos o que contratamos”, disse.

Outra sugestão do pesqui-
sador foi a implantação de um 
medidor ao modo dos existen-
tes para energia elétrica e para 
água, no qual o consumidor 
tenha acesso a informações ob-
jetivas e simples sobre os servi-
ços prestados mensalmente. “O 
medidor já existe. São os rotea-
dores de internet que ficam nas 
residências, só que o consumi-
dor não consegue acessar de 
forma efetiva as informações 
que também não são acessí-
veis aos não estudiosos sobre 
o assunto. Os consumidores 
devem receber mensalmente 
relatórios mais transparentes 
sobre os serviços prestados 
pela operadora, numa lingua-
gem fácil”, explicou.  

De acordo com o profes-
sor, para a banda larga precisa 
haver uma efetivação de cam-
panhas de marketing. “Deve-se 
informar o que estão venden-
do para que se gerenciem as 

expectativas. As informações 
precisam ser fornecidas com 
companhas de marketing e 
inclusive com educação da 
população. É essencial que 
esse tema seja encaixado nas 
escolas da mesma forma que 
a educação financeira ou até 
mesmo em conjunto”, sugeriu.

Alguns membros da Co-
missão apresentaram ques-
tionamentos ao professor: o 
Coronel Sobreira pediu mais 
esclarecimento sobre o me-
didor sugerido e questionou 
sobre o papel da Anatel; já Bis-

po José Luiz perguntou se o 
não fornecimento do serviço 
prometido não configurava 
propaganda enganosa.

“O medidor é o roteador, 
mas o usuário leigo não con-
segue acessar e ver as infor-
mações. É preciso que haja a 
liberação de acesso e as infor-
mações sejam prestadas de for-
ma simples e clara aos leigos. 
Sobre a Anatel, acredito que 
ela cumpre seu papel; só sugiro 
que haja um trabalho mais efe-
tivo de informação à população 
sobre o assunto. Quanto à pro-

paganda enganosa, podemos 
dizer que o processo beira isso, 
mas se estão no contrato as 
limitações no fornecimento, 
não se pode dizer que é en-
ganosa. O necessário é fazer 
com que sejam mais claras as 
informações e trabalhar para 
que o usuário passe a pagar 
pelo que consumir”, respondeu 
o professor. Ele se prontificou 
a contribuir ainda mais com a 
CPI. “Estou aqui como um dos 
milhares servidores da UFPB, a 
serviço da comunidade. Estou 
à disposição para contribuir 

com o que for possível, assim 
como toda nossa universidade 
que está à disposição da po-
pulação, que só precisa chegar 
mais próximo e buscar auxílio”, 
asseverou.

Ainda participaram da 
reunião dessa segunda-feira 
os representantes da Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), Thiago Botelho e do 
Sindicato do Trabalhadores 
em Telecomunicações da Pa-
raíba (Sinttel), Marta Sena, que 
auxiliam com informações ne-
cessárias às investigações.

Guido Lemos, que participou da CPI de forma remota, também defendeu o investimento em educação e propaganda para proteger os consumidores contra abusos
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Anatel estimula a competição
A Comissão Parlamentar de Inqué-

rito (CPI) que investiga a prestação de 
serviços de internet Banda Larga na Ca-
pital, ouviu ontem o gerente regional da 
Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) responsável pelas regiões da 
Paraíba, Pernambuco e Alagoas, Thiago 
Botelho. Ele falou sobre o papel regulador 
do órgão, adiantou novas normas que 
estão sendo pensadas para aprimorar a 
aferição de qualidade dos serviços presta-
dos e respondeu a questionamentos dos 
vereadores.

Thiago Botelho ressaltou que a Anatel 
tem a missão de regular as telecomuni-
cações e que o serviço de comunicações 
multimídia, que é a banda larga fixa, é um 
serviço prestado dentro do setor de serviço 
privado, no qual a “liberdade é a regra”. 
“A Anatel coloca parâmetros mínimos e 
vai regulando na medida dos excessos”, 
explicou, ressaltando que o guia utiliza-
do é a Lei Geral de Telecomunicações, 
composta por regulamentos que tratam 
da relação consumerista e de qualidade.

De acordo com Thiago, há um movi-
mento de mudanças regulatórias com foco 
no estímulo à competição. “Acreditamos 
que a competição é o melhor regulador de 
mercado e nele o cliente passa a ser ativo 
principal. Hoje, pequenos provedores têm 
quase 50% do mercado, e as regras gerais 
não se aplicam a esses provedores de 
pequeno porte. Em João Pessoa, o maior 
fornecedor é a Brisanet, considerada de 
pequeno porte por representar menos de 
5% do mercado nacional”, afirmou.

Selos de Qualidade
Thiago Botelho explicou que a Re-

solução 504/2011 estabelece metas de 
qualidade do serviço de internet banda 

larga, como a medição dos indicadores 
por meio de selos de qualidade para faci-
litar a percepção de qual a melhor presta-
dora por município, mas a medida ainda 
não está plenamente em vigor. “Temos a 
ferramenta, mas o manual operacional e 
as questões técnicas pormenorizadas não 
estão publicados. Falta concluir para que 
esse processo seja averiguado”, afirmou, 
respondendo a um questionamento do 
relator da CPI, vereador Odon Bezerra 
(Cidadania).

“Estamos mudando essa forma de 
regular com foco na qualidade percebida 
com a questão do selo. A primeira grande 
sanção seria que a empresa que tivesse 
o selo mais baixo não teria direito de co-
brar multa por fidelidade. Vamos traçar 
um plano de ação para que a empresa 
prestadora se desenvolva”, adiantou o 
gerente regional da Anatel. “Na resolu-
ção nova, vai importar apenas o selo de 
qualidade A, B, C ou D e o consumidor 
não vai se preocupar com o índice da en-
trega”, explicou, acrescentando que com a 
implantação dos selos, o consumidor não 
vai precisar entender fórmulas técnicas de 
aferição de qualidade.

“A ideia é que com a transparência 
haja o poder de escolha do consumidor 
para que ele saiba o que está contratan-
do, fazer a medição e dar uma garantia 
de qualidade do serviço prestado. O selo 
de qualidade A é bom, mas também vai 
ter o C, presume-se que o preço não seja 
o mesmo cobrado pela prestadora de selo 
A. Maior qualidade significa maior investi-
mento e um preço maior. Toda prestadora 
vai correr para ter o selo A e com muitas 
prestadoras com o selo A, espera-se que 
o preço caia com a concorrência”, explicou 
a sistemática dos selos.

Sinttel vê clamor da sociedade
A presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores em Tele-
comunicações do Estado da 
Paraíba (Sinttel-PB), Marta 
Sena, participou ontem dos 
debates da CPI da Banda Larga, 
na Câmara Municipal de João 
Pessoa. No depoimento, Sena 
disse entender que o Sinttel é 
uma representação da catego-
ria e destacou a importância de 
estar participando dos debates 
da CPI. “É gritante o clamor da 
sociedade. Entendemos que 
precisamos cada dia mais unir 
as forças”, afirmou.

A presidente do Sinttel se 
posicionou sobre alguns temas 
levantados no decorrer da CPI. 
Um deles foi a inclusão na gra-
de curricular do Código de De-
fesa do Consumidor. Para ela, 
a sociedade precisa entender 
melhor o que está contratando: 
“Não adianta celebrar um con-
trato só com termos técnicos. A 
vulnerabilidade não é apenas 
econômica; é técnica, é jurídica. 
E precisamos romper isso”. So-
bre o desafio de empresas para 
alcançar selos de qualidade, ela 
alertou: “Quando uma empre-
sa recebe esse desafio de alcan-
çar um selo, com certeza ela vai 
pisar no acelerador, pisando no 
trabalhador como se fosse uma 
escada. É preocupante”.

“O trabalhador faz o seu 
papel, cumpre sua responsabi-
lidade e tem seus direitos viola-
dos. Só não podemos deixar os 
trabalhadores terem seus di-
reitos violados”, enfatizou Sena. 
Ainda de acordo com ela, du-
rante a pandemia da covid-19, 
um dos pleitos levantados pelo 

Sinttel foi que os trabalhadores 
de telecomunicações de cida-
des como Cabedelo, Campina 
Grande, João Pessoa e outra, 
tivessem prioridade na fila de 
vacinação, tendo em vista que 
a internet se tornou fundamen-
tal neste período e que a classe 
continuou trabalhando. 

Marta também pediu leis 
que solucionassem o problema 
do “emaranhado de fios” na 
posteação, que dificulta, segun-
do disse, até mesmo o uso do 
cinto de segurança para o tra-
balhador de telecomunicações, 
que, para ela, não é o único pre-
judicado, pois é um problema 
que atinge a sociedade.

Questionamentos
Alguns questionamentos 

importantes foram feitos pe-
los vereadores. Odon Bezerra 
(Cidadania) pediu a Marta que 
fornecesse o número de traba-
lhadores na capital paraiba-
na que atuam em serviços de 
telefonia móvel. “Muita gente 
pode estar se perguntando o 
que tem a ver o Sindicato dos 
Trabalhadores com o serviço 
de qualidade de uma empresa. 
E eu respondo ‘tudo’, porque o 
direito do consumidor nasceu 

no instante em que os traba-
lhadores se sentiram prejudi-
cados e fizeram boicotes”. Para 
ele, tem correlação o direito do 
trabalho com o direito do con-
sumidor: “não que eu esteja 
desacreditando nos trabalha-
dores das empresas, longe de 
mim isso, mas, logicamente, se 
não se respeita, o trabalhador 
vai insatisfeito para o meio da 
rua”. À pergunta, Marta Sena 
afirmou que, em João Pessoa, 
há mais de 3 mil trabalhadores 
da área.

A vereadora Eliza Virgínia 
(PP) indagou sobre as princi-
pais reclamações dos funcio-
nários no Sinttel e a respeito da 
existência de preocupação em 
relação à capacitação. Sena res-
pondeu que a principal queixa 
diz respeito a horas-extras não 
pagas, mas citou também me-
tas inatingíveis e falta de pausa 
para descanso. 

À segunda questão, ex-
plicou que, embora o Sindi-
cato cobre, esse controle é 
realizado pelas próprias em-
presas: “Não temos um acom-
panhamento direto, embora 
requeiramos esse controle e 
conversemos com os traba-
lhadores, que nos passam que 
os treinamentos estão sendo 
aplicados. Porém, existe algo 
agravante que é o desvio de 
função”. Marta acrescentou 
que: “Mas é lamentável que 
tenha essa prática ainda por 
parte da empresa, é uma exi-
gência legal de treinar, mas 
tem o desvio de função que 
nós tomamos conhecimento 
através das demandas”.

Marta também pediu 
leis que solucionassem 

o problema do 
“emaranhado de fios” 

na posteação



Brasil

Senador também entrou com notícia-crime contra o presidente do Banco Central por ter empresa em paraíso fiscal

O líder da Oposição no 
Senado, Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), apresen-
tou ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) ontem um 
pedido de abertura de in-
vestigação preliminar con-
tra o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e o presiden-
te do Banco Central (BC), 
Roberto Campos Neto, após 
documentos que os relacio-
nam com empresas em pa-
raísos fiscais, as chamadas 
“offshores”.

“Solicitamos à Vossa 
Excelência, na qualidade 
de ministro responsável 
pela condução do presente 
caso, deveras grave, oficie 
à Procuradoria-Geral da 
República para que aque-
la promova a abertura de 
investigação preliminar, 
consequente instauração 
de inquérito e eventual 
posterior denúncia com 
vistas à persecução cri-
minal ou demais procedi-
mentos cabíveis”, reque-
reu Randolfe.

No documento, obtido 
pelo Broadcast Político, o 
senador sustenta que as acu-
sações contra Guedes e Cam-
pos Neto contemplam “abu-
so de direito, fraude à lei e 
desvio de finalidade/poder”.

“É possível que o pre-
sidente do Banco Central 
e o Ministro da Economia, 
ao manterem suas offsho-
res em paraísos fiscais no 
exterior, tenham se apro-
veitado de suas condições 

de gestores das políticas 
públicas econômicas no 
Brasil para eventual enri-
quecimento, ou benefício 
lato sensu, próprio”, diz 
Randolfe. O líder da oposi-
ção no Senado pontua que, 
em tese, a denúncia contra 
Guedes configura o come-
timento de crime de res-
ponsabilidade.

“Há indícios de seve-
ras irregularidades, de toda 
ordem, aptas a gerarem a 
necessidade de apuração 
mais detalhada pelo emi-
nente Parquet Federal e 
eventual tentativa poste-
rior de responsabilização 
dos culpados - se realmente 
se comprovar sua culpa no 
decorrer do devido proces-
so legal”, destaca.

Pandora Papers
No domingo (3), foram 

divulgadas informações 
pelo Consórcio Internacio-
nal de Jornalistas Inves-
tigativos (ICIJ) dentro do 
projeto Pandora Papers 
que denunciam a existência 
de empresas “offshore” no 
nome de Guedes e de Cam-
pos Neto. De acordo com 
documentos, são 330 polí-
ticos, funcionários públicos 
de alto escalão, empresá-
rios e artistas de 91 países 
e territórios que têm ou 
tinham empresas offshore, 
ou seja, fora de seu domicí-
lio fiscal e abertas em locais 
conhecidos como paraísos 
fiscais, pois cobram pouco 
ou nenhum imposto e pro-
tegem o sigilo bancário do 
cliente.

Sofia Aguiar
Agência Estado

Randolfe pede ao Supremo que 
investigue Guedes por offshores
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PSOL quer abertura de CPI para apurar irregularidade
A bancada do PSOL na Câma-

ra dos Deputados vai apresentar 
requerimento e iniciar a coleta 
de assinaturas para a abertura 
de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) que investigue 
empresa offshore do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, em pa-
raíso fiscal. A informação foi dada 
pela líder da sigla na Câmara, 
Talíria Petrone (RJ).

“É inadmissível que enquanto 

o povo passa fome, o braço direito 
de Bolsonaro lucre com inflação e 
alta do dólar”, declarou a depu-
tada nas redes sociais. O docu-
mento está sendo elaborado e a 
perspectiva é que seja concluído 
o mais rápido possível.

De acordo com informações 
obtidas pelo Broadcast Político, 
sistema de notícias em tempo 
real do Grupo Estado,  a coleta 
de assinaturas para a abertura da 

CPI será a prioridade da bancada 
do  partido. 

Além do pedido de abertura de 
uma CPI, o PSOL, junto com os parti-
dos de oposição, também vai acionar 
o Ministério Público Federal (MPF) 
para que se investigue um possível 
conflito de interesses de Guedes e do 
presidente do Banco Central, Roberto 
Campos Neto. Um pedido de convo-
cação de ambos na Câmara também 
foi apresentado pela oposição.

A Procuradoria-Geral 
da República (PGR) pediu 
a reabertura do inquérito 
que investigou o ministro 
das Comunicações, Fábio 
Faria (PSD-RN), sob sus-
peita de receber propinas 
da Odebrecht na eleição 
de 2010.

Em manifestação en-
viada ao gabinete da minis-
tra Rosa Weber, relatora do 
caso no Supremo Tribunal 
Federal (STF), o vice-pro-
curador-geral Humberto 
Jacques de Medeiros diz 
que ‘novos elementos de 
prova’ justificam a retoma-
da da investigação

Medeiros cita um 
laudo feito pela Polícia 
Federal a partir de uma 
inspeção nos sistemas de 
contabilidade paralela do 
Grupo Odebrecht, que só 
ficou pronto após o arqui-
vamento do inquérito, em-
bora tenha sido solicitado 
antes disso. A PF encon-
trou menções a pagamen-
tos que teriam beneficiado 
o grupo político do depu-
tado e a endereços que 
podem estar ligados a ele. 
De acordo com o relatório, 
Fábio Faria recebeu os co-
dinomes de ‘Garanhão’ e 
‘Bonitinho’. Já ao pai dele, 

o ex-governador potiguar 
Robinson Faria (PSD), é 
atribuída a alcunha de 
‘Bonitão’.

O vice-procurador de-
fende que o caso seja en-
caminhado para a Justiça 
Eleitoral do Rio Grande do 
Norte. Em 2019, o plená-
rio do STF decidiu que a 
competência para julgar 
casos de corrupção e lava-
gem de dinheiro conexos a 
crimes eleitorais é da Jus-
tiça Eleitoral.

“O juízo de reabertura 
de investigações é próprio 
do juízo natural para a ação 
penal. Quando foi feito o 
arquivamento, o Supremo 
Tribunal Federal não havia 
firmado a competência da 
Justiça Eleitoral para tais 
casos. Assim, o Supremo 
Tribunal Federal foi o juízo 
do arquivamento, mas não 
seria hoje o juízo para o 
caso”, diz um trecho da ma-
nifestação da PGR.

Aberta a partir da de-
lação do Grupo Odebrecht, 
a investigação mirou in-
dícios dos crimes de caixa 
dois e corrupção ativa. Foi 
arquivada em fevereiro de 
2019 a pedido da própria 
Procuradoria-Geral da Re-
pública. Na época, o órgão 
considerou que não havia 
provas para o oferecimento 
de denúncia contra o então 
deputado federal.

Fábio Faria: a PGR 
quer reabrir inquérito
Rayssa Motta e 
Fausto Macedo
Npon npo nop pno npo

Petrobras paga US$ 853,2 milhões aos 
EUA e conclui acordo sobre corrupção

A Petrobras informou 
que concluiu as obrigações 
previstas em acordo com 
o Departamento de Justiça 
dos Estados Unidos (DoJ), 
em 2018, decorrentes das 
irregularidades investi-
gadas pela Operação Lava 
Jato, o qual assim está en-
cerrado.

Segundo comunicado 
da companhia, o acordo 
reconheceu que, além das 
condutas que foram obje-
to do acordo, a Petrobras 
foi vítima dos esquemas 

de corrupção desvendados 
pela Justiça brasileira.

“Com a conclusão das 
obrigações previstas no 
acordo, a Petrobras encerra 
uma importante etapa de 
sua trajetória de recupera-
ção. Viramos, enfim, essa 
página e o fim do acompa-
nhamento do DoJ comprova 
que vivemos novos tempos, 
com nosso sistema de con-
formidade sendo fortaleci-
do dia após dia. Temos hoje 
um sistema robusto de con-
trole e medidas anticorrup-
ção que vão além das exigi-
das pela legislação”, afirmou 

por meio de nota o diretor 
executivo de Governança 
e Conformidade da Petro-
bras, Salvador Dahan.

A Petrobras pagou US$ 
853,2 milhões: 10% como 
multa criminal para o DoJ, 
10% como multa civil para 
a Securities and Exchan-
ge Comission - SEC e 80% 
como pagamentos às auto-
ridades brasileiras. A com-
panhia informou que se 
comprometeu com o apri-
moramento de seus contro-
les internos por meio de um 
sistema de conformidade e 
de concordar em cooperar 

com as agências america-
nas, incluindo a prestação 
de informações em relató-
rios anuais ao DoJ.

A Petrobras destaca 
ainda que possui um Canal 
de Denúncia independente, 
a avaliação dos mecanis-
mos de combate à fraude e 
à corrupção das empresas 
com as quais faz negócios 
(“due diligence”) e a análi-
se de integridade de todos 
os gestores, administra-
dores e empregados que 
atuam em processos críti-
cos (“Background Check de 
Integridade”).

Queiroga chega ao Brasil após cumprir
quarentena por covid em Nova York

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, retornou 
ontem ao Brasil. Quatorze 
dias após anunciar que ti-
nha contraído a covid-19 e 
de cumprir o isolamento em 
um hotel de Nova York, nos 
Estados Unidos, Queiroga 
desembarcou no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, 
no início da manhã. Da ci-
dade paulista, ele seguiu em 
outro voo para Brasília.

O ministério não infor-
mou se ele deve retomar as 
atividades oficiais já a par-
tir desta terça-feira. Ao de-
sembarcar, em São Paulo, o 
ministro se limitou a dizer a 
jornalistas que o aguardavam 
no aeroporto que, ontem, des-
cansaria da viagem.

Queiroga anunciou que 
tinha sido infectado pelo 
novo coronavírus no dia 
21 de agosto, quando inte-
grava a comitiva brasileira 
que viajou a Nova York para 
participar da 76ª Assem-

bleia Geral das Nações Uni-
das (ONU).

Além do ministro, ao me-
nos outros três membros da 
comitiva testaram positivo 
para a covid-19: um funcioná-
rio do cerimonial do Palácio 
do Planalto que chegou dias 
antes a Nova York a fim de 
cuidar dos preparativos para 
a chegada do presidente Jair 
Bolsonaro e equipe; o deputa-
do federal Eduardo Bolsona-
ro (PSL-SP) e o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães.

Devido à doença e em 

respeito às regras sanitárias 
dos Estados Unidos, Queiroga 
teve que permanecer isolado 
em um hotel até testar nega-
tivo para a doença. No domin-
go (3), o ministro divulgou 
em sua conta no Twitter que 
havia testado negativo e que 
retornaria em breve ao Brasil.

“Meu novo exame de 
RT-PCR deu negativo para a 
covid-19. Em breve retorno 
ao Brasil! Agradeço a todos 
que enviaram boas vibra-
ções. Vamos em frente!”, 
escreveu.

Agência Estado

Alex Rodrigues
Agência Brasil

No ação, Randolfe Rodrigues (foto) 
sustenta que as acusações contra 
Guedes e Campos Neto contemplam 
“abuso de direito, fraude à lei e 
desvio de finalidade/poder”

Foto: Agência Senado
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Documento, assinado também por cientistas, pede que o mundo zere emissões de carbono para limitar aumento da temperatura

Papa e outros líderes religiosos 
fazem apelo urgente à COP26
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Agência Brasil 

O papa Francisco, ou-
tros líderes religiosos e 
cientistas apelaram ontem  
à Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudanças 
Climáticas de 2021 (COP26) 
para agir “com urgência e 
oferecer respostas eficazes 
à crise ecológica sem pre-
cedentes”.

O papa proferiu o seu 
discurso durante encontro 
organizado no Vaticano so-
bre o tema “Fé e ciência: 
rumo à COP26”, que aconte-
cerá em Glas-
gow (Reino 
Unido) de 31 
de outubro a 
12 de novem-
bro.

Cerca de 
4 0  l í d e r e s 
religiosos e 
uma dezena 
de cientistas 
assinaram o 
documento, que foi apresen-
tado por Francisco ao presi-
dente designado da COP26, 
Alok Sharma, e ao ministro 
dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação Internacional da 
Itália, Luigi Di Maio.

No documento, eles pe-
dem “que o mundo chegue 
a zero emissões líquidas de 
carbono o mais rápido pos-
sível para limitar o aumento 
da temperatura média global 
a 1,5 graus acima dos níveis 
pré-industriais”.

O líder do Vaticano 
afirmou que “a humanida-
de nunca teve tantos meios 
para alcançar esse objetivo 
como os que tem hoje” e ape-
lou ao “respeito mútuo entre 

fé e ciência para estabele-
cer um diálogo entre elas, 
orientando o cuidado da na-
tureza, a defesa dos pobres, 
a construção de uma rede 
de respeito e fraternidade”.

Os signatários do do-
cumento destacaram que 
as nações mais ricas, com 
maiores responsabilidades, 
devem “assumir a lideran-
ça, intensificando a sua ação 
climática em casa e apoian-
do financeiramente os pa-
íses vulneráveis “para que 
se adaptem e lidem com a 
mudança climática”.

D e s t a -
cando que o 
tempo está 
se esgotando, 
imploraram à 
comunidade 
i n te r n a c i o -
nal “que aja 
rapidamen-
te, porque as 
gerações fu-
turas nunca 

perdoarão se for perdida a 
oportunidade de proteger” 
o planeta.

“Herdamos um jardim: 
não devemos deixar um 
deserto aos nossos filhos”, 
concluíram.

Após receber o docu-
mento, Alok Sharma afirmou 
que é uma honra “receber 
esse apelo conjunto histó-
rico” e que se devem “ouvir 
as vozes das pessoas mais 
afetadas pela mudança cli-
mática”.

“Espero que as pessoas 
de fé continuem a ser parte 
fundamental desse diálogo, 
enquanto trabalhamos jun-
tos para fazer avançar a ação 
climática”, acrescentou.

Expo 2020 em Dubai

Brasileiros se sentem em casa em 
pavilhões de língua portuguesa
Por Vitor Abdala  
Enviado especial

Todos os países de língua 
portuguesa estão representa-
dos na Expo 2020, que acon-
tece em Dubai, nos Emirados 
Árabes. Visitar os pavilhões 
dessas nações é um alento para 
o viajante brasileiro que sente 
falta de se comunicar em por-
tuguês na exposição mundial, 
que tem como idiomas francos 
o árabe e o inglês.

Bem próximo ao pavilhão 
do Brasil, está o edifício portu-
guês que tem o formato de uma 
caravela, o meio de transpor-
te que fez Portugal construir 
um dos maiores impérios da 
história e foi responsável pela 
expansão do idioma pelos qua-
tro cantos do mundo.

As visitas ao pavilhão são 
feitas em grupos e é preciso 
esperar que o grupo anterior 
termine sua visita para que o 
outro comece, já que a primeira 
atração é uma sala de projeção 
em 360 graus, que mostra um 
pouco da cultura e das imagens 
de Portugal.

Em seguida, os visitantes 
passam por uma sala de expo-
sições onde há muitas informa-
ções sobre o país. “Queremos 
representar Portugal da me-
lhor maneira. Mostrar aquilo 
que nós temos na nossa cultu-
ra, na nossa gastronomia, nas 
nossas paisagens e acima de 
tudo em nosso empreendedo-
rismo e nossa inovação”, conta 
Rafael Antunes, um dos portu-
gueses que recebem o público 
na entrada do pavilhão. Assim 
como Brasil e Portugal, Angola 
também investiu em um pavi-
lhão enorme, em abóbada, que 
traz uma experiência imersiva 
e leva os visitantes a conhecer 

Agência Brasil 

Militares britânicos em 
uniforme de combate chega-
ram a um depósito da British 
Petroleum ontem, depois que 
o governo determinou que 
o Exército ajude a distribuir 
combustíveis para enfrentar 
uma grande falta de caminho-
neiros, informou um repórter 
da Reuters.

Todas 
as cadeias 
de supri-
mento do 
Reino Uni-
do, da car-
ne de porco 
e de ave à 
ga s o l i n a , 
aos remé-
dios e ao 
leite, estão 
à beira do 
colapso de-
vido à carência de mão de 
obra decorrente do Brexit e 
da pandemia.

As compras de combus-
tível por impulso, em meio à 
falta de caminhoneiros, pro-
vocaram cenas de caos em 
grandes cidades na semana 
passada, com longas filas de 
motoristas. Alguns trocaram 
socos nas bombas, enquanto 
outros armazenaram com-
bustível em garrafas velhas 

de água. “Como precaução, 
convocamos os motoristas 
extras”, disse o ministro das 
Finanças britânico, Rishi Su-
nak, à rádio LBC.

“A situação está melho-
rando agora, acho, há mais 
de uma semana todos os 
dias está melhorando, e à 
medida que a procura volta 
a níveis mais normais, a gran-

de expecta-
tiva é que 
as coisas se 
resolverão.” 
Repórteres 
da Reuters 
disseram 
ter visto ao 
menos duas 
dezenas de 
postos de 
combustí-
vel ainda 
fe c h a d o s 
em Londres 

e no sul da Inglaterra. Moto-
ristas ainda faziam fila diante 
dos postos abertos.

A Associação de Vare-
jistas de Petróleo disse que 
cerca de 22% dos postos da 
capital inglesa e do sudeste 
ainda estão sem combustível, 
e seu diretor executivo, Gor-
don Balmer, disse que pode 
levar de uma semana a dez 
dias para os estoques volta-
rem ao normal.

Reino Unido tem crise 
de falta de combustível

o passado e vislumbrar o futuro 
do país sul-africano. Há ainda 
uma praça com um palco onde, 
ao longo da Expo 2020, serão 
feitas apresentações artísticas.

“O que nos interessa nessa 
exposição é, primeiro, nossa 
conexão com o mundo, con-
tactar outras culturas, adquirir 
outras experiências, quer no 
sentido de boas tecnologias, de 
boas práticas, quer no sentido 
de relações econômicas inter-
nacionais”, explicou a comissá-
ria-geral de Angola para a Expo 
2020, Albina Assis.

Os demais países estão 
presentes em pavilhões co-
letivos, prédios que reúnem 
espaços de diferentes nações, 
como é o caso de Timor-Leste, 
que trouxe para a feira inter-
nacional réplicas de embarca-
ções e construções tradicionais, 
além de uma delegação de 14 
pessoas, com vestimentas tra-
dicionais. Aqui o português é 
compreendido, mas não tanto 
falado, já que a língua mais fa-

lada é o tetum. O vice-diretor 
do pavilhão timorense, Edson 
Robert, por exemplo, começou 
a conversar com a reportagem 
em português, mas logo mudou 
para o inglês, idioma com o qual 
ele se sente mais à vontade para 
conversar: “O português é lín-
gua oficial, mas a gente se comu-
nica em tetum. Ainda estamos 
aprendendo o português”.

Segundo ele, o país quer 
aproveitar a Expo 2020 para se 
apresentar ao mundo, já que é 
um país relativamente recente, 
com apenas 19 anos de inde-
pendência. Cabo Verde ainda 
estava preparando a monta-
gem de seu pavilhão, quando a 
reportagem da Agência Brasil o 
visitou. Boa parte dos objetos 
que pretende mostrar ainda 
não chegou a Dubai. “O que nós 
queremos trazer ao nosso pa-
vilhão é demonstrar que a pos-
sibilidade de financiar algum 
projeto ou ter algum negócio 
em Cabo Verde é bastante am-
pla, em setores como turismo e 

hotelaria. E também queríamos 
mostrar aquilo que é cultura 
do nosso povo, desde trabalho 
em barro, em tapeçarias, artes 
plásticas e até a música antiga e 
recente dos artistas que temos 
nesse momento”, disse a dire-
tora do pavilhão, Luhena de Sá.

São Tomé e Príncipe, um 
arquipélago no Oceano Atlân-
tico, assim como Cabo Verde, 
também veio para mostrar fotos 
da fauna, flora e paisagens, além 
de produtos típicos, alguns, in-
clusive, à venda para os visi-
tantes que quiserem levar para 
casa um pouco do país africano. 

Na mostra de Guiné-Bis-
sau, também é possível encon-
trar artesanato e vestimentas 
do país, assim como em Mo-
çambique, que, além disso, 
expõe uma galeria de alguns 
de seus personagens mais 
icônicos, como o jogador de 
futebol Eusébio, artilheiro da 
Copa do Mundo de 1966 pela 
seleção portuguesa, e o poeta 
Mia Couto.

Todos os países de língua portuguesa estão representados na Expo 2020, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As cadeias de 
suprimento do Reino 

Unido, da carne  
de porco e de ave  

à gasolina, aos  
remédios e ao leite, 

estão à beira do colapso

David Julius e Ardem Patapoutian 
vencem o Nobel de Medicina
Agência Brasil/RTP 

Os neurocientistas nor-
te-americanos David Julius 
e Ardem Patapoutian foram 
os laureados com o Prêmio 
Nobel da Medicina, pelo seu 
trabalho na descoberta dos 
receptores da temperatura e 
do toque. O anúncio foi feito 
pelo Comitê Nobel, em Esto-
colmo.

Segundo o comitê, “as 
suas descobertas tornaram 
possível entender o calor, o 
frio e a força mecânica que 
pode iniciar os impulsos 
nervosos, que nos permitem 
perceber e adaptar-nos ao 
mundo”.

“Esse conhecimento está 
sendo usado para desenvol-
ver tratamentos para ampla 
gama de doença, incluindo 
a dor crônica”, acrescenta 
o comitê. Os cientistas que 
trabalham em centros na Ca-
lifórnia descobriram o meca-
nismo de termossensibilida-
de com os poros no cérebro, 

que desencadeiam sensações 
de dor e reflexos motores de 
proteção.

“A nossa capacidade para 
sentir calor, frio e o toque é 
essencial para a sobrevivên-
cia e está na base da nossa 
interação com o mundo. Na 
nossa vida cotidiana toma-
mos essas sensações como 
garantidas, mas como são os 
impulsos nervosos iniciados 
para que a temperatura e a 
pressão possam ser percebi-
das? A questão foi resolvida 
pelos neurocientistas norte
-americanos”, diz ainda Co-
mitê Nobel.

David Julius, professor 
da Universidade da Califór-
nia, 65 anos, usou a capsaici-
na, um componente ativo da 
pimenta que a torna picante, 
induzindo uma sensação de 
ardor, para identificar um 
sensor nas terminações ner-
vosas da pele que responde 
ao calor.

Ardem Patapoutian nas-
ceu em Beirute, no Líbano, 

em 1967, mas mudou-se 
durante a juventude para 
os Estados Unidos e é agora 
cientista do instituto Scripps 
Research, em La Jolla, na Cali-
fórnia. Usou células sensíveis 
à pressão para descobrir uma 
nova classe de sensores que 
respondem a estímulos me-
cânicos na pele e nos órgãos. 
No ano passado, o Prêmio 
Nobel de Medicina foi para 
três cientistas, pela desco-
berta do vírus da hepatite C.

História do Nobel
Alfred Nobel foi o cien-

tista e industrial sueco res-
ponsável pela iniciativa da 
entrega dos prêmios Nobel, 
que distinguem pessoas ou 
instituições pelas suas des-
cobertas ou contribuições 
notáveis para as diferen-
tes áreas. Em 1985, um ano 
antes da sua morte, Alfred 
Nobel determinou essa ini-
ciativa no seu testamento.

Segundo os termos do 
testamento, cerca de 31,5 

milhões de coroas suecas, 
o equivalente a 2,2 mil mi-
lhões de coroas na atualida-
de (203 milhões de euros), 
foram alocados a uma es-
pécie de fundo, cujos juros 
deviam ser redistribuídos 
anualmente “àqueles que, 
durante o ano, tenham pres-
tado os maiores serviços à 
humanidade”.

O testamento previa que 
os juros do capital investido 
fossem distribuídos ao autor 
da descoberta ou invenção 
mais importante do ano no 
campo da física, química, fi-
siologia ou medicina, e da 
obra de literatura de inspira-
ção idealista que mais tenha 
se destacado.

Uma última parte seria 
atribuída à personalidade 
que mais ou melhor contri-
buísse para “a aproximação 
dos povos”. A cerimônia de 
entrega dos prémios ocorre 
anualmente em 10 de de-
zembro, data de aniversário 
da morte de Alfred Nobel.

A humanidade 
nunca teve tantos  

meios para  
alcançar esse  

objetivo como os  
que tem hoje 
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Entre maio e julho deste ano, o número de reservas no setor foi maior do que o registrado em 2019, segundo a ABIH-PB

O avanço da campanha de 
vacinação na Paraíba, seguin-
do uma tendência vista tam-
bém em outros estados, tem 
refletido na queda dos núme-
ros relacionados à pandemia 
e na retomada gradativa de 
vários setores. Um exemplo é 
o turismo. Dados da Associa-
ção Brasileira da Indústria de 
Hotéis da Paraíba (ABIH-PB), 
dos meses de maio a julho 
deste ano, apresentaram ocu-
pação nos hotéis e pousadas 
superior ao mesmo período 
de 2019, antes da pandemia 
chegar ao nosso país.

Ainda de acordo com o 
levantamento divulgado pela 
ABIH-PB, em agosto, o dado 
mais recente disponível, a 
Paraíba registrou 55,3% de 
ocupação na rede hoteleira, 
um percentual aproximado 
do que havia sido contabili-
zado em 2019 no período pré
-pandemia, com 58,5% para 
o mesmo mês naquele ano. O 
presidente da ABIH-PB, Ro-
drigo Pinto, comenta que os 
números alcançados são po-
sitivos.

“A nossa expectativa é 

boa. A última semana de de-
zembro, devido a alta gerada 
pelo Revéillon, é o período de 
maior aquecimento, mas pre-
cisamos esperar para conside-
rarmos que houve de fato uma 
retomada. Nossos voos ainda 
não foram 100% restabele-
cidos e pode ser um grande 
gargalo para o resultado dessa 
alta estação”, avaliou.

Ainda que o percentual 
registrado em 2021 para o 
mês de agosto tenha sido 
abaixo da ocupação de 2019, 
o percentual foi superior ao 
mesmo mês de 2018, quando 
houve o registro de 53,65% 
dos leitos de hotéis paraiba-
nos ocupados. O momento de 
retomada é visível também 
pelo aumento no volume de 
voos dentro do Brasil. 

Turismo doméstico
Um dado divulgado pelo 

ministro do Turismo, Gilson 
Machado, deu conta de que 
os voos para destinos dentro 
do próprio país já são cerca de 
80% do volume de embarques 
e desembarques no período 
pré-pandemia.

“O Hub de Recife, por 
exemplo, já está com 115% de 
fluxo aéreo. A gente vê tam-

bém as reservas nos hotéis no 
final do ano, não tem mais ho-
tel praticamente no Nordeste 
brasileiro, nos endereços de 
ecoturismo, no Natal Luz em 
Gramado e Canela”, afirmou 
o ministro em entrevista à 
Agência Brasil. Dentro desse 
crescimento do turismo do-
méstico, a Paraíba, que sem-
pre é um destino muito pro-
curado, largou na frente dos 
concorrentes.

No último sábado (2), o 
Estado foi destaque da revis-
ta de bordo da companhia 
aérea brasileira Azul. Com 
o título da reportagem “Joia 
Rara”, a revista indica o esta-
do como o destino ideal para 
quem quer aproveitar as altas 
temperaturas do ano em uma 
praia com coqueiros e água 
cristalina. Ainda há menções 
ao Centro Histórico de João 
Pessoa, à cultura gastronô-
mica do estado e também ao 
artesanato.

A ação é parte do traba-
lho feito pela Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur) 
para divulgar cada vez mais a 
Paraíba como principal des-
tino turístico no Nordeste do 
país. A PBTur também tem 
realizado uma série de ações 

em parceria com a ABIH (As-
sociação Brasileira da Indús-
tria Hoteleira, seccional Paraí-
ba) para incentivar a venda de 
bilhetes aéreos da Azul, que, 
em dezembro, irá operar voos 
fretados para João Pessoa com 
saída de Uberlândia e Belo Ho-
rizonte (MG) até o final da alta 
estação. Conforme o resultado 
das vendas, de acordo com 
a presidente da PBTur, Ruth 
Avelino, esse voo poderá ser 
regular. 

Divulgação de roteiros
Durante duas semanas, 

a PBTur e a ABIH-PB fizeram 
visitas às principais agências 
de viagens das duas cidades 
mineiras, divulgando os rotei-
ros pela Paraíba, entregando 
material institucional e brin-
des especiais. A receptividade 
tem sido muito grande, se-
gundo Ruth Avelino, que re-
velou que os voos estão pra-
ticamente lotados em todas 
as suas saídas. “Teremos um 
retorno importante no verão, 
com muitos turistas mineiros 
circulando pela Paraíba”, en-
fatiza a executiva.

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Ocupação de hotéis no Estado 
supera período pré-pandemia

Ibovespa 

1,44%
R$ 5,447

1,62%
R$ 6,329

1,96%
R$ 7,412

-2,22%
110.393 pts

Você e seu dinheiro, quem possui 
quem? Como é esta relação?

Tenho a certeza de que não é fácil 
cumprir todo nosso cotidiano. Trabalho, 
metas, relacionamento com o chefe, com 
colegas, clientes, fornecedores, trânsito, etc. 

A agenda profissional toma 
proporções que acarreta a falta de tempo 
para valorizar e aproveitar a família que, 
somadas a tantas outras dificuldades, não 
abrem espaço para o lazer: uma viagem, 
apreciar um restaurante, ou um simples 
passeio com os filhos numa praça ou 
parque.  

São nestes momentos que alguns 
ficam mencionando constantemente 
aquela máxima de que a grama do vizinho 
parece mais verde que a sua, mas a 

maioria, nestes casos, não sabe é cuidar 
da própria grama.  

Começamos a encontrar parte da 
resposta do ponto de vista racional para 
este questionamento, quando verificamos 
o resultado da última pesquisa divulgada 
pela Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em 
que 72,9% das famílias estão endividadas 
e um a cada quatro brasileiros não está 
conseguindo quitar as dívidas no prazo. 

Pode até ser complicado ou traumático 
para alguns, mas podemos afirmar que, 
nestas situações, você não possui o 
dinheiro, ele é quem possui você!

Quero revelar para você que é possível 
sim, viver uma vida confortável dentro dos 
limites do seu poder aquisitivo, e aqui não 

menciono as famílias que “sobrevivem” 
do salário mínimo ou de auxílios 
governamentais, mas de você que possui 
emprego formal da iniciativa privada ou 
concursado em órgão público.  

Para este último segmento, pagar 
contas em dia,  possuir bens e aumentar 
o patrimônio pode ser algo impossível e 
na maioria das vezes estes passam a vida 
somente com todo o estresse do cotidiano! 

E você quer saber mais? 
Não precisa ganhar rios de dinheiro 

para isso! Você só tem que virar a chave 
e ativar sua inteligência financeira. O 
primeiro passo é decidir de vez a executar 
um processo para ter definitivamente uma 
vida com educação financeira, e eu sei que 
não é fácil, mas que é necessário a fim de 

que você e sua família tenham uma melhor 
qualidade de vida. 

O resultado da manutenção de uma 
vida familiar ansiosa e inquieta por conta 
de problemas financeiros é a separação 
dos casais. Diversas pesquisas confirmam 
a causa da dificuldade financeira como 
um dos principais motivos de divórcios no 
Brasil.

Talvez a experiência da pandemia 
e que ainda não acabou, e que levou a 
todos nós uma reflexão de como andava 
nossas vidas, seja o momento ideal de você 
repensar sua vida financeira, e tomar a 
coragem de mudar, iniciando com atitudes 
que possam te colocar novamente como 
possuidor do seu dinheiro!

A decisão está nas suas mãos!

Quem possui quem?

Ponto de equilíbrio Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador
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A Companhia Paraiba-
na de Gás (PBGás) vai rea-
lizar uma audiência pública 
no dia 20 de outubro, às 10h, 
para discutir o reajuste das 
tarifas do serviço de distri-
buição do gás canalizado na 
Paraíba, utilizado em indús-
trias, edifícios residenciais e 
gás veicular. Representantes 
da indústria de gás natural, 
comerciantes e sociedade 
civil poderão participar da 
reunião através do link dis-
ponibilizado no site da PB-
Gás (www.pbgas.com.br).

A tarifa de reajuste de 
caráter trimestral ainda não 
foi definida, uma vez que a 
Petrobras deverá indicar o 
valor do reajuste na próxi-
ma semana. O presidente 
da PBGás, Jailson Galvão, 
adianta que a distribuidora 
estadual não será beneficia-

da com o reajuste, pois não 
terá acréscimo na margem 
de lucro. Ao que tudo indica, 
o novo valor deverá entrar 
em vigor a partir de 1º de 
novembro. 

Jailson Galvão firmou 
que se solidariza com o con-
sumidor por mais um au-
mento. “Infelizmente é mais 
um reajuste de combustí-
veis. Como tem um vínculo 
com o câmbio e o preço do 
barril internacional, esse fe-
nômeno acaba atingindo o 
gás natural”, contextualizou.

Gás de cozinha
O preço do botijão de 

gás de cozinha, que já pas-
sou dos R$ 100, pode sofrer 
novo reajuste. O presidente 
do Sindicato de Revendedo-
res de Gás GLP, Marcos An-
tônio Bezerra, lamentou e 
questionou como as famílias 
poderão adquirir o produto 
que acumula oito reajustes.

PBGás irá debater 
reajuste das tarifas 
Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com

No mês de agosto, a Paraíba 
obteve 55,3% de ocupação 
na rede hoteleira
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A partir de hoje até o dia 27, será possível solicitar uma redução que pode chegar a 70% no pagamento à vista
O programa Empreen-

der Paraíba irá contemplar, 
esta semana, 194 paraiba-
nos com assinaturas de no-
vos contratos. Além disso, a 
partir de hoje até o próximo 
dia 27, será realizado o muti-
rão de renegociação de dívi-
das voltado para os clientes 
inadimplentes que desejam 
renegociar o seu débito.

A assinatura dos 194 
novos contratos teve início 
ontem e segue até a próxima 
sexta-feira (8), e irá injetar 
recursos na ordem de R$ 1,3 
milhão nos municípios de 
Curral Velho, Igaracy, Olho 
d’água, São José de Caiana, 
Santana dos Garrotes, Ita-
poranga, Brejo dos Santos, 
Catolé do Rocha, Jericó, São 
José de Princesa e Tavares.

 Já a renegociação de 
dívidas irá oferecer uma re-
dução de 20% a 50% nos 
parcelamentos. Para quem 
deseja pagar o débito à vista 
poderá ter um desconto de 
até 70% no valor dos juros e 
multas. 

A ação irá contemplar 
os municípios de Lagoa de 
Dentro, Rio Tinto, Baía da 
Traição, Marcação, Santana 
de Mangueira, Diamante, 
Ibiara, Boa Ventura, Serra 
Grande, Teixeira, Cacimbas 
e Patos. 

A renegociação tam-
bém poderá ser solicitada, 
em qualquer período, por 
meio dos telefones/What-
sApp do setor: 98760-5155/ 
98600-7805/ 98600-8058/  
99189-8734.

Empreender assina contratos e 
abre renegociação de dívidas
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As transferências e 
pagamentos feitos por 
pessoas físicas entre as 
20h e as 6h passaram a ter 
limite de R$ 1 mil desde a 
noite de ontem. A medida 
foi aprovada pelo Banco 
Central (BC) em setembro, 
com o objetivo de coibir os 
casos de fraudes, seques-
tros e roubos noturnos.

As contas de pessoas 
jurídicas não foram afeta-
das pelas novas regras. A 
restrição vale tanto para 
transações por Pix, siste-
ma de pagamento instan-
tâneo, quanto para ou-
tros meios de pagamento, 
como transferências intra-
bancárias, via Transferên-
cia Eletrônica Disponível 
(TED) e Documento de 
Ordem de Crédito (DOC), 
pagamentos de boletos e 
compras com cartões de 
débitos.

O cliente poderá alte-
rar os limites das transa-
ções por meio dos canais 
de atendimento eletrônico 
das instituições financei-
ras. No entanto, os aumen-
tos serão efetivados de 

24 horas a 48 horas após 
o pedido, em vez de ser 
concedidos instantanea-
mente, como era feito por 
alguns bancos.

Contas laranjas
O presidente do Ban-

co Central (BC), Roberto 
Campos Neto, disse on-
tem que está havendo um 
esforço para combater 
contas laranjas – contas 
bancárias abertas por 
criminosos em nome de 
outras pessoas. A medida 
busca aumentar a segu-
rança do sistema de paga-
mento instantâneo, o Pix. 

Campos explicou que 
no caso de fraude ou até 
sequestro, os criminosos 
precisam de uma conta 
bancária sem os próprios 
dados pessoais para movi-
mentar recursos. Daí a im-
portância em identificar 
e fechar essas contas. “A 
gente precisa atacar esse 
movimento de conta la-
ranja. Precisa que os ban-
cos se sintam muito res-
ponsáveis quando alguma 
conta laranja no sistema 
deles é usada para algum 
ato ilícito”, explicou.

Limite em operações 
do Pix entra em vigor
Agência Brasil

Total de brasileiros com dívida sobe 
para 74%, mas inadimplência diminui

O total de brasileiros 
endividados ficou em 74% 
da população em setembro, 
1,1 ponto porcentual (p.p.) 
acima de agosto, conforme 
a Pesquisa de Endividamen-
to e Inadimplência do Con-
sumidor (Peic), divulgada 
ontem pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). Na comparação com 

setembro de 2020, o nível 
do endividamento está 6,8 
p.p. acima.

Com a alta de setem-
bro, o indicador de endivi-
damento renovou o nível 
recorde, mas houve queda 
na inadimplência, o que si-
naliza um quadro menos 
negativo - a Peic mede todos 
os tipos de endividamento, 
incluindo cartão de crédito, 
e o crescimento do endivida-
mento não implica, necessa-
riamente, contas em atraso.

O porcentual de famí-
lias com dívidas ou contas 
em atraso atingiu 25,5% 
do total de famílias, 0,1 p.p. 
abaixo do nível de agosto, e 
1 ponto abaixo do apurado 
em setembro de 2020.

Para a CNC, a diminuição 
da inadimplência “tende a se 
consolidar ao longo do ano, 
mostrando o esforço das fa-
mílias em manter seus com-
promissos financeiros em dia, 
seja por meio da renegocia-
ção, seja por maior controle 

dos gastos ou evitando o con-
sumo de supérfluos”.

Por outro lado, o ciclo 
de alta dos juros básicos pelo 
Banco Central (BC) poderá 
ser um obstáculo, já que “ten-
de a encarecer as dívidas e 
demais despesas em aberto”.

“O recente aumento 
da alíquota do Imposto so-
bre Operações Financeiras 
(IOF), mesmo que temporá-
rio, acirra ainda mais esse 
custo”, diz a nota divulgada 
pela CNC.

Vinicius Neder
Agência Estado

As vendas de motos ti-
veram crescimento de 9,26% 
em setembro, na compara-
ção com igual período do ano 
passado, informou ontem a 
Fenabrave, entidade que re-
presenta as concessionárias. 

No total, 108,8 mil unidades 
foram vendidas no mês, úni-
co segmento do setor auto-
motivo a ter alta ante agosto, 
de 5,98%.

Em um cenário em que 
o setor automotivo tem tido 
dificuldades de ofertar carros 
nas concessionárias, por uma 
escassez mundial de semicon-

dutores, que afeta as linhas de 
montagem, as vendas de mo-
tos têm se destacado.

“A produção está sen-
do absorvida pelo mercado. 
A procura por motocicletas 
cresceu na pandemia e é inte-
ressante observar como essa 
tendência ficará no futuro, 
especialmente, nas grandes 

cidades”, diz, em nota, o pre-
sidente da Fenabrave, Alarico 
Assumpção Júnior.

Por isso, a federação 
revisou para cima a proje-
ção de venda de novas mo-
tos neste ano. A estimativa 
subiu de um crescimento de 
16,2% ante 2020, previstos 
em julho, para 22,9%.

Vendas de motos sobem 9,26% em 
relação a 2020, informa Fenabrave 
Bárbara Nascimento
Agência Estado

Incentivo

Na Paraíba, Banco do Nordeste aplica 
69% dos recursos do FNE no Semiárido

Na Paraíba, 69% dos 
recursos do Fundo Consti-
tucional de Financiamento 
do Nordeste (FNE), opera-
cionalizado com exclusivi-
dade pelo Banco do Nordes-
te, foram destinados para o 
Semiárido. O percentual 
representa quase R$ 430 
milhões somente na região, 
delimitada geograficamen-
te pela Superintendência 
de Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene) e carac-
terizada por altas tempera-
turas, além de baixo índice 
pluviométrico.

Um exemplo de pro-

dutor que aproveitou as 
vantagens do FNE para co-
meçar um negócio inova-
dor foi o cliente Stênio An-
drey Guedes. Em 2017, ele 
adquiriu uma estufa para 
produção de morangos hi-
dropônicos, num sistema 
com reaproveitamento da 
água e sem uso de agro-
tóxico. Em Nova Floresta, 
no Semiárido paraibano, o 
engenheiro agrônomo tem 
produzido 6 mil plantas de 
morangos, com vendas di-
retas da fruta nas cidades 
de Cuité, Santa Cruz, Picuí 
e Nova Floresta.

“Fizemos um estudo de 
mercado e vimos que o mo-
rango utiliza pouca água no 
sistema hidropônico, inclu-
sive com reaproveitamento 
da água. Além disso, nos-
sa região é serrana, o que 
também favorece a cultura. 
Então a aceitação tem sido 
positiva, não utilizamos 
agrotóxicos e a durabilida-
de do produto também é 
muito boa”, destaca o clien-
te do programa Agroamigo. 
O produtor cultiva ainda 
outras hortaliças e possui 
um ponto de venda, o Can-
teiro Cheiro Verde.

Agroamigo
O gerente de micro-

finança rural Agroamigo, 
Adoniran Viana, ressalta a 
importância da consolida-
ção de empreendimentos 
no Semiárido de forma a 
impulsionar a economia. 
“Temos a pulverização de 
recursos com a microfinan-
ça e os exemplos de clientes 
que buscam modernizar 
a produção, revisam suas 
práticas e melhoram pro-
cessos. Tudo isso impacta 
para que o desenvolvimen-
to regional ocorra de forma 
distribuída”, avalia.

Foto: Embrapa

Produção de morangos hidropônicos 
tem se destacado na região a 

partir dos investimentos do BNB

A alta da inflação deve 
ter chegado ao seu maior ní-
vel em setembro, na avalia-
ção do presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Cam-
pos Neto. “Nós entendemos 
que, em termos de inflação 
de 12 meses, setembro deve 
ser o pico. A gente ainda tem 
uma inflação alta”, disse em 
palestra na Associação Co-
mercial de São Paulo. 

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo 15 (IPCA-15), que mede 
a prévia da inflação oficial 
no país, chegou a 1,14% em 
setembro. A taxa é superior 
ao resultado de 0,89% de 
agosto e a 0,45% de setem-
bro do ano passado. Com o 
resultado, a prévia da infla-

ção oficial acumula taxas de 
7,02% no ano e de 10,05% 
em 12 meses. 

Campos atribuiu a alta 
da inflação a “dois choques” 
ocorridos em 2020 e 2021. 
Segundo o presidente do BC, 
no ano passado o país sofreu 
com forte alta dos preços 
dos alimentos associado a 
uma grande perda de valor 
do real em relação ao dólar. 

Neste ano, a inflação 
está sendo puxada, de acor-
do com a análise de Campos, 
pelo aumento dos preços 
da energia. A gasolina, se-
gundo o presidente do BC, 
continua subindo, apesar da 
quase estabilidade do preço 
do combustível a nível inter-
nacional, pela alta do etanol, 
que faz parte da composição 
vendida no Brasil.

BC: inflação teve pico 
no mês de setembro
Agência Brasil
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Dinheiro, que havia sido depositado em 21 de setembro, pode ser transferido para uma conta-corrente, sem custos para o usuário

Trabalhadores informais 
e inscritos no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) 
nascidos em janeiro já podem 
sacar, desde ontem, a sexta 
parcela do auxílio emergen-
cial 2021. O dinheiro havia 
sido depositado na conta 
poupança digital da Caixa em 
21 de setembro.

Os recursos também po-
derão ser transferidos para 
uma conta-corrente, sem cus-
tos para o usuário. Até agora, 
o dinheiro apenas podia ser 
movimentado por meio do 
aplicativo Caixa Tem, que per-
mite o pagamento de contas 
domésticas (água, luz, telefo-
ne e gás), de boletos, compras 
em lojas virtuais ou compras 
com o código QR (versão 
avançada do código de bar-
ras) em maquininhas de esta-
belecimentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a 
central telefônica 111 da Cai-
xa funciona de segunda-feira 
a domingo, das 7h às 22h. 
Além disso, o beneficiário 
pode consultar o site auxilio.
caixa.gov.br.

O auxílio emergencial foi 
criado em abril do ano passa-
do pelo Governo Federal para 
atender pessoas vulneráveis 
afetadas pela pandemia da co-
vid-19. Ele foi pago em cinco 
parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2 
mil para mães chefes de fa-
mília monoparental e, depois, 
estendido até 31 de dezembro 
de 2020 em até quatro parce-
las de R$ 300 ou R$ 600 cada.

Neste ano, a nova rodada 
de pagamentos, durante sete 
meses, prevê parcelas de R$ 
150 a R$ 375, dependendo 
do perfil: as famílias, em ge-
ral, recebem R$ 250; a família 
monoparental, chefiada por 

Wellton Máximo 
Agência Brasil

Trabalhadores nascidos em 
janeiro podem sacar auxílio
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se encerraria com 
a quarta parcela, 

depositada em julho e 
sacada em agosto, 
mas foi prorrogado 

até outubro

Programa

uma mulher, recebe R$ 375; e 
pessoas que moram sozinhas 
recebem R$ 150.

Regras
Pelas regras estabele-

cidas, o auxílio será pago às 
famílias com renda mensal 
total de até três salários mí-
nimos, desde que a renda por 
pessoa seja inferior a meio 
salário mínimo. É necessário 
que o beneficiário já tenha 
sido considerado elegível até 
o mês de dezembro de 2020, 
pois não há nova fase de ins-
crições. Para quem recebe o 
Bolsa Família, continua va-
lendo a regra do valor mais 
vantajoso, seja a parcela paga 
no programa social, seja a do 
auxílio emergencial.

O programa se encerra-
ria com a quarta parcela, de-
positada em julho e sacada 
em agosto, mas foi prorroga-
do até outubro, com os mes-
mos valores para o benefício.

A Agência Brasil elabo-
rou um guia de perguntas 
e respostas sobre o auxílio 
emergencial. Entre as dúvidas 
que o beneficiário pode tirar 
estão os critérios para receber 
o benefício, a regularização do 
CPF e os critérios de desem-
pate dentro da mesma família 
para ter acesso ao auxílio.

USP: aula presencial  
começa para vacinados

A Universidade de São 
Paulo (USP) retomou ontem 
as aulas presenciais para to-
dos os professores e alunos 
que estiverem imunizados 
contra a covid-19. Devido 
à pandemia de covid-19, a 
instituição havia suspendi-
do as atividades presenciais, 
restringindo a entrada nos 
campi e implementado um 
sistema de aulas on-line des-
de março de 2020.

Segundo a portaria, pu-
blicada em agosto no Diário 
Oficial, são consideradas 
imunizadas as pessoas que 
receberam as duas doses 
da vacina há pelo menos 14 
dias.

O semestre letivo da gra-
duação foi iniciado de forma 
remota em agosto. Nessa 
etapa de retomada das ativi-
dades presenciais, a Reitoria 
recomenda que sejam pri-
vilegiadas as atividades de 
laboratório ou de campo. As 
aulas teóricas podem conti-
nuar de forma remota.

A USP investiu, desde 

junho, R$ 150 milhões para 
reforma dos ambientes de 
ensino e na melhora da in-
fraestrutura para o ensino 
remoto. Foram reformadas 
salas de aula, laboratórios e 
bibliotecas para atender às 
novas exigências sanitárias.

Além da exigência de 
vacinação, serão mantidos 
os protocolos de segurança 
sanitária, como uso de más-
caras e distanciamento social 
de pelo menos um metro.

Ao justificar o retorno 
ao ensino e atividades pre-
senciais, a portaria do reitor 
Vahan Agopyan citou diver-
sos prejuízos causados pelo 
prolongamento das ativi-
dades de forma remota. Se-
gundo o texto, o afastamento 
dos alunos, em vigor desde 
março de 2020, pode causar 
prejuízos à formação e preju-
dicar especialmente aqueles 
que necessitam de apoio da 
instituição.

A Reitoria argumentou 
ainda que a situação tem 
causado a interrupção das 
atividades de laboratório e 
práticas, importantes para a 
formação dos estudantes.

Voos domésticos atingem 
80% do nível pré-pandemia

Os voos domésticos 
já recuperaram 80% dos 
níveis de passageiros que 
havia antes da pandemia 
de covid-19 no Brasil, se-
gundo o ministro do Turis-
mo, Gilson Machado. Em 
entrevista à Agência Brasil, 
durante visita à Expo 2020 
em Dubai, nos Emirados 
Árabes, Machado disse que 
a companhia aérea Azul já 
até superou seus números 
pré-pandemia.

“O hub de Recife, 
por exemplo, já está com 
115% de fluxo aéreo. A 
gente vê também as reser-
vas nos hotéis no final do 
ano, não tem mais hotel 
praticamente no Nordeste 
brasileiro, nos endereços 
de ecoturismo, no Natal 
Luz de Gramado e Canela”, 
afirmou o ministro.

Os voos internacio-
nais, no entanto, ainda es-
tão longe da recuperação. 
De acordo com Machado, 
as ligações aéreas com 

o exterior movimentam 
atualmente apenas 30% 
dos passageiros de antes 
da covid-19.

Gilson Machado che-
gou a Dubai com a mensa-
gem de que pretende am-
pliar o número de turistas 
internacionais que viajam 
ao Brasil e aumentar os 
investimentos estrangei-
ros na infraestrutura de 
turismo do país. Ele acre-
dita que depois da pan-
demia, muitos vão querer 
ter contato com a nature-
za, que seria um forte ati-
vo brasileiro.

Mas, para isso, seria 
preciso investir na pro-
moção do Brasil no ex-
terior. “Estamos lutando 
por recursos para isso, 
porque a briga pelo turis-
ta internacional é briga de 
cachorro grande. O turis-
mo é dinheiro na veia da 
economia. A gente vê hoje 
um país como o México, 
que tem US$ 500 milhões 
para divulgar seu país lá 
fora. Por isso que o Mé-
xico recebe praticamente 

quase 10 vezes mais tu-
ristas estrangeiros que o 
Brasil. Nós estamos lutan-
do junto com o Congresso 
Nacional, para que a Em-
bratur tenha mais recur-
sos”, acrescentou.

A meta é atingir um 
patamar de 12 milhões 
de visitantes internacio-
nais, o dobro do recorde 
já registrado no país, que 
foi atingido em 2018, com 
6,62 milhões. Nos dois 
anos anteriores, os nú-
meros também ficaram 
próximos de 6,6 milhões. 
Em 2019, se esperava ba-
ter a marca de 7 milhões, 
devido à isenção de vistos 
para americanos, cana-
denses, japoneses e aus-
tralianos.

Segundo o ministro, 
no entanto, a crise econô-
mica na Argentina, prin-
cipal emissor de turistas 
para o Brasil, represen-
tando mais de um terço do 
total, frustrou as expecta-
tivas, e o Brasil recebeu 
apenas 6,35 milhões de 
visitantes internacionais.

 
A partir de agora, 

os órgãos públicos e en-
tidades conveniadas ao 
governo podem com-
partilhar dados de con-
tribuintes por meio de 
uma plataforma lançada 
pela Receita Federal e 
pelo Serviço Federal de 
Processamento de Dados 
(Serpro). Chamada de 
B-Cadastro, a ferramen-
ta permite a inserção e a 
consulta de informações 
como CPF, CNPJ e dados 
do Simples Nacional por 
meio da tecnologia block-
chain, tida como à prova 
de hackers.

Com informações 
que não podem ser alte-
radas, o blockchain é de-
finido como uma espécie 
de banco de dados ou de 
livro-razão com dados 
inseridos e transmitidos 
com segurança, rapidez e 
transparência. 

Receita e 
Serpro 
lançam 
plataformaVitor Abdala

Agência Brasil

Daniel Mello
Agência Brasil

Novo projeto

Cientistas desenvolvem tecnologia 
de energia eólica inédita no Brasil

Para transformar ven-
to em eletricidade de forma 
mais econômica e eficien-
te, uma nova tecnologia de 
energia eólica está em de-
senvolvimento na Universi-
dade Federal de Santa Ca-
tarina (UFSC). Cientistas do 
grupo UFSCkite trabalham 
em um protótipo que subs-
titui as torres convencionais 
por um cabo e, no lugar das 
pás, é usado um tipo de asa.

De acordo com o pro-
fessor Alexandre Trofino, 
que coordena o projeto, 
dessa forma, é possível ex-
plorar a energia dos ven-

tos em altitudes bastante 
elevadas, inacessíveis para 
as torres convencionais. 
Segundo ele, a altura pode 
chegar a cerca de 600 me-
tros com os cabos. 

“Com uso de cabos, a 
asa pode operar em alturas 
elevadas, no caso da tec-
nologia que a gente adota, 
600 metros, onde um gran-
de números de localidades 
apresenta ventos mais for-
tes e mais frequentes.”

Além de reduzir custos 
de produção, instalação e 
ainda tornar a energia re-
novável mais barata. A fau-
na também é beneficiada 
com essa nova tecnologia.

“Também é possível, 

com a tecnologia existente, 
detectar a chegada de pás-
saros e desviar a operação  
da asa da rota de migração 
evitando a morte de muitos 
pássaros”, afirma Trofino.  

Existem 55 grupos de 
pesquisa no mundo que es-
tudam esse tipo de geração 
de energia eólica. O grupo 
UFSCkite é pioneiro e úni-
co na América Latina. Os 
testes com os protótipos já 
estão na fase final. O pro-
fessor Alexandre Trofino 
conta que investimentos 
são fundamentais para a 
continuidade do projeto. O 
grupo busca parcerias e vê 
potencial para alimentar o 
mercado interno. “Segundo 

empresas e universidades 
europeias, [essa tecnologia] 
deve chegar ao mercado no 
horizonte de 5 a 10 anos. A 
questão é: vamos comprar 
ou vender essa tecnologia 
quando ela estiver no mer-
cado? Se quisermos vender, 
o momento de investir é 
agora.”

Segundo o Governo Fe-
deral, há uma estimativa de 
que o uso da energia eólica 
como matriz elétrica alcan-
ce a marca de 17% até 2029. 
Atualmente, está em cerca 
de 10%. O Brasil depende 
em grande parte das hi-
drelétricas que correspon-
dem a mais de dois terços da 
geração de energia do país.

Beatriz Evaristo
Rádio Nacional

Foto: Divulgação

Projeto da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) explora 
a energia dos ventos em altitudes 

bastante elevadas, inacessíveis 
para as torres convencionais 

Wellton Máximo
Da Agência Brasil
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Recursos para chamadas públicas são provenientes do acordo de empréstimo firmado entre o Governo da Paraíba e o Banco Mundial

Os agricultores familiares 
têm até o dia 14 novembro - 
prazo máximo de 45 dias - para 
realizarem suas inscrições nas 
chamadas públicas do progra-
ma PB Rural Sustentável, que 
tem o objetivo de realizar o 
levantamento de demandas 
para execução de subprojetos 
de acesso à água, de melhorias 
pontuais de acesso rural – pas-
sagem molhada, e para imple-
mentação de subprojetos de 
Alianças Produtivas.  Os editais 
foram publicados no Diário 
Oficial do Estado, no dia 30 de 
setembro.

 Os interessados deverão 
retirar o edital de chamada 
pública divulgado no site do 
Projeto Cooperar e que pode-
rá ser acessado no seguinte 
endereço eletrônico: https://
www.cooperar.pb.gov.br/do-
wnloads. Dúvidas e demais 
informações poderão ser ob-
tidas nos seguintes contatos: 
Gerência de Patos (83) 9.9865-
2329, Gerência de Soledade 
(83) 9.9866-3858, Gerência 
de Sousa (83) 9.9632-1038, 
Gerência de Sumé (83) 9.9684-
4039 e Região do Litoral / UGP 
(83) 9. 9895-7095, com sede 
na Av. Epitácio Pessoa, nº 4756, 
Cabo Branco, João Pessoa-PB.

 O PB Rural Sustentável é 
executado pelo Projeto Coope-
rar, o qual tem vínculo institu-
cional com a Secretaria de Es-
tado da Agricultura Familiar e 
Desenvolvimento do Semiári-

PB Rural Sustentável: mais de 
44 mil famílias beneficiadas

do (Seafds), e tem por objetivo 
apoiar Entidades Associativas 
Rurais, beneficiando, direta-
mente, 44.600 famílias. Conta, 
também, com a participação 
dos Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento Rural Sus-
tentável (CMDRS), instituições 
parceiras e prestadores de ser-
viços especializados.

O Programa atuará na 
zona rural ou em pequenos 
aglomerados urbanos com 
população de até 2.500 habi-
tantes, em 222 municípios do 
Estado da Paraíba. As popula-

ções indígenas, quilombolas 
e atingidas por barragem no 
Estado, constituem grupos 
prioritários na apresentação 
de demandas. Os recursos para 
estas chamadas públicas são 
provenientes do acordo de 
empréstimo firmado entre o 
Governo do Estado da Paraíba 
e o Banco Mundial. 

O acesso à água foi a pri-
meira chamada pública e ob-
jetiva selecionar manifestações 
de interesse para apoio finan-
ceiro de subprojetos como 
Sistema de Abastecimento de 

Água Completo – ADC; Recu-
peração/Adequação de Siste-
ma de Abastecimento de Água 
Completo – ADC; Sistema de 
Abastecimento de Água Sin-
gelo – ADS; Recuperação/Ade-
quação de Sistema de Abasteci-
mento de Água Singelo – ADS; 
Sistema de Abastecimento de 
Água com Dessalinizador e Cis-
ternas para reserva de água 
para consumo humano.  

A segunda chamada tem 
por finalidade selecionar ma-
nifestação de interesse para 
apoio financeiro de Melhorias 

Pontuais de Acesso Rural/Pas-
sagem Molhada. Poderão par-
ticipar dessas chamadas públi-
cas Associações Comunitárias 
que atendam aos seguintes 
requisitos: a Associação deve 
estar legalmente constituída 
há, no mínimo, dois anos; não 
deve estar inadimplente junto 
ao Cooperar e outros órgãos 
públicos nas esferas municipal, 
estadual e federal; os benefi-
ciários devem pertencer for-
malmente ao quadro de sócios 
da Associação Comunitária; e 
representar comunidades ru-

rais ou pequenos aglomerados 
urbanos com população de até 
2.500 habitantes.

 As Alianças Produtivas 
são a terceira chamada pú-
blica que visa selecionar ma-
nifestações de interesse para 
apoio financeiro a subprojetos, 
buscando fortalecer as diver-
sas cadeias produtivas agro-
pecuárias, agroindustriais e/
ou não-agrícolas (a exemplo 
de artesanato, turismo rural 
e atividades afins), do Estado 
da Paraíba, contribuindo para 
o fortalecimento das capaci-
dades de gestão das Organi-
zações de Produtores e, con-
sequentemente, o incentivo 
econômico-social através da 
promoção e/ou ampliação do 
acesso aos mercados. 

 O objetivo dessa chama-
da pública é contribuir para a 
qualificação da gestão, do pro-
cesso produtivo, da regulari-
dade da entrega de produtos e 
escala de produção, condições 
essenciais para atendimento e 
permanência no mercado, em 
todo o Estado da Paraíba. 

O PB Rural Sustentável 
é executado pelo 

Projeto Cooperar, que 
tem vínculo institucional 

com a Seafds

Programa atuará na zona rural ou em pequenos aglomerados urbanos com população de até 2.500 habitantes, em 222 municípios do Estado da Paraíba

São 771 vagas disponíveis em 58 turmas, contemplando as mais diversas linguagens, faixas etárias e perfis

Foto: Marcos Russo

Cearte-PB abre vagas para cursos EaD em seis áreas
O Centro Estadual de 

Arte da Paraíba (Cearte-PB) 
está com matrículas abertas 
para 43 cursos no 4º Ciclo 
de Minicursos EaD em seis 
áreas artísticas: dança, mú-
sica, teatro, audiovisual, li-
teratura e artes visuais. São 
771 vagas disponíveis em 
58 turmas, contemplando 
as mais diversas linguagens, 
faixas etárias e perfis. As ins-
crições vão até o dia 15 de 
outubro e podem ser feitas 
no endereço eletrônico cear-
tepb.com, onde as pessoas 
interessadas também po-
dem conferir detalhes sobre 
cada curso e escolher qual 
mais se identificam. Devi-
do à pandemia do covid-19, 
as atividades do Cearte têm 
sido realizadas de maneira 
remota.

Depois do sucesso do 
3º Ciclo, que teve quase 
500 matrículas nos cursos 
ofertados pelo Cearte-PB, 
praticamente dobrando o 
número de inscritos do 2º, as 
expectativas para o 4º ciclo 
são as melhores. Para Laura 
Moreno, diretora do Centro, 

fatores como organização, 
constância e qualidade do 
ensino ajudam a explicar o 
alto número de pessoas ma-
triculadas

“O êxito [no número de 
matrículas] se explica pri-
meiro porque a prática que 
nós tivemos nos dois pri-
meiros ciclos, de analisar e 
estruturar bem a oferta dos 
cursos, foi mantida. Ainda 
temos muito que aprender, 
pois isso nunca se esgota, 
somos seres inacabados, 
como nos diz o mestre Paulo 
Freire! Para avançar é pre-
ciso dar muita atenção às 
questões referentes ao su-
jeito e às sociais. Precisamos 
ouvir nossa gente. Segundo 
porque o ensino que oferta-
mos no Cearte é de excelente 
qualidade, com professoras 
e professores especializados 
em suas áreas de linguagem, 
criativos e dedicados a pro-
porcionar uma experiência 
diferenciada aos alunos e 
alunas. Outro fator que aju-
da a explicar esse sucesso é 
que o acesso ao ensino da 
arte se faz cada vez mais ne-
cessário nesse mundo onde 
os valores estão, muitas ve-
zes, invertidos. A arte é um 
respiro!”, pontuou Laura.

Cursos
Entre os minicursos 

ofertados no 4º Ciclo EAD, 
se destacam propostas como 
Cinema: vivências com cine-
clube para crianças, destina-
do à faixa etária dos 8 aos 14 
anos, na área de Audiovisual; 
Escrita criativa: prosa e poe-
sia, para pessoas a partir dos 
16 anos, contemplando a Li-
teratura; Teatro para atores 

e (não) atores, para inscritos 
a partir dos 13 anos, dentro 
do campo do Teatro;  Foto-
grafia e visualidades: olho, 
cérebro e intenção, para cur-
sistas a partir dos 16 anos, 
nas Artes Visuais; Iniciação 
ao violão - método de cifra-
gem e Iniciação ao Ukelele, 
ambos para pessoas a partir 
dos 18 anos, na Música.

Ao todo, são ofertadas 
771 vagas em 43 cursos, com 
58 turmas. O público-alvo 
compreende faixas etárias 
que vão desde bebês de 11 
meses de idade, acompa-
nhados dos pais, até pessoas 
idosas, de qualquer lugar, 
já que acontecem de forma 
remota. Para Laura Moreno, 

os critérios para oferta dos 
minicursos EAD do 4º ciclo 
observaram a relevância de 
cada proposta bem como a 
demanda gerada pelos pró-
prios estudantes do Cear-
te-PB.

“A escolha dos minicur-
sos foi feita fundamental-
mente fazendo a avaliação 
das necessidades de cada 
curso dentro das áreas artís-
ticas que nós trabalhamos e 
da procura dos nossos estu-
dantes”, justificou a diretora 
do Cearte-PB.

Laura complementa 
destacando que houve aper-
feiçoamento dos cursos a 
partir das ferramentas do 
ensino EAD e on-line que 

foram sendo absorvidas 
pela equipe do Cearte-PB ao 
longo do ano. Segundo ela, 
as pessoas podem esperar 
mais empenho e qualidade 
nas ações do Centro.

“Houve melhora na qua-
lidade a partir do processo 
iniciado no 1º ciclo, já que 
fomos aprendendo novas 
estratégias para formatar 
os minicursos EAD de arte, 
nos apropriando melhor das 
Tecnologias da Informação e 
Comunicação. Acho que po-
dem esperar mais experiên-
cia e dedicação dos nossos 
professores e professoras e 
de toda a equipe, algo que se 
reflete na qualidade de todas 
as nossas ações!”, enfatizou a 

diretora do Cearte-PB.
Para conferir todos os 

minicursos ofertados e in-
formações como plano de 
curso vagas e faixa etária, 
acesse: https://ceartepb.
com/matriculas/

Matrículas e inscrição
No 4º Ciclo são 43 mi-

nicursos transdisciplinares 
a distância, sendo 58 tur-
mas e 771 vagas ofertadas, 
para qualquer pessoa e em 
qualquer lugar. As matrícu-
las estarão abertas até 15 de 
outubro e o valor em cada 
curso é de R$ 65,00, sendo 
esta uma contribuição única. 
Alunos da rede pública de 
ensino (estadual ou munici-
pal) e funcionários públicos 
do Estado da Paraíba, com 
remuneração até 2 salários 
mínimos, têm um desconto 
de 50% na taxa de contribui-
ção. Beneficiários do progra-
ma Bolsa Família e pessoas 
com deficiência são isentas 
desta taxa de matrícula. O 
período para solicitar a isen-
ção ou o desconto vai até o 
dia 10 de outubro.

Foto: Secom-PB

 A escolha dos 
minicursos foi feita 
fundamentalmente 

fazendo a avaliação das 
necessidades de cada 

curso dentro das áreas 
artísticas que nós 
trabalhamos e da 
procura dos nossos 

estudantes 

Acesse o QR Code acima, para 
conferir todos os minicursos 

ofertados e informações como 
plano de curso vagas e faixa etária



Campinense passa pela segunda eliminatória e agora precisa superar o América-RN com o jogo de volta em casa

O torcedor do Cam-
pinense tem motivos de 
sobra para estar feliz e oti-
mista. A Raposa caminha a 
passos largos para chegar 
às semifinais da Série D e 
consequentemente conse-
guir uma das quatro vagas 
para a Série C do próximo 
ano. A passagem para as 
quartas de final, com duas 
vitórias sobre o Guarany 
de Sobral é uma prova de 
que o time tem condições 
de passar por mais um 
mata-mata. Desta vez, o 
adversário será o América, 
equipe que já venceu na 
fase de classificação. 

Como o Campinense 
tem uma melhor campa-
nha do que o América (33 
pontos contra 32), con-
quistou o direito de deci-
dir a vaga em casa, agora 
com o apoio do seu tor-
cedor, que já se prepara 
para comparecer em bom 
número ao Amigão. Será o 
primeiro encontro da equi-
pe com a sua torcida, após 
mais de um ano. O primei-
ro jogo será no domingo, 
em Natal, e o jogo da volta 
será no próximo dia 17, 
no Amigão, em Campina 
Grande.

Nessa busca para che-
gar à Série C, que já dura 
anos,  essa é a segunda 
vez que a Raposa chega às 
quartas de final. A primei-
ra foi em 2018, quando o 
clube acabou sendo eli-
minado pelo Ferroviário, 
após vencer por 1 a 0 em 
Campina Grande e perder 
por 3 a 2, em Fortaleza. 
A eliminação do time pa-
raibano foi nos pênaltis, 

pelo placar de 5 a 4. Este 
ano, o Campinense chegou 
às quartas de final, após 
ser segundo colocado no 
grupo mais difícil de toda 
a competição, disputan-
do com ABC, América-RN, 
Treze, Sousa, Central, Atlé-
tico-CE e Caucaia-CE. Dos 
oito clubes, quatro deles 
estão nas quartas de final: 
o próprio Campinense, o 
América, o ABC e o Atlé-
tico-CE. Veio o primeiro 
mata-mata e o Campinen-
se eliminou o Sergipe nos 
pênaltis, após empatar em 
2 a 2, em Aracaju e em 1 
a 1, em Campina Grande. 
Vencendo nos pênaltis. 
E no último domingo, o 

rubro-negro carimbou o 
passaporte para as quar-
tas de final, após vencer 
o Guarany, em Sobral, por 
2 a 0. No jogo de ida, em 
Campina Grande, já tinha 
vencido por 2 a 1. 

Para o técnico Raniel-
le Ribeiro, a conquista do 
Campinense deve-se ao 
trabalho de conjunto e de 
valorizar também os as-
pectos individuais de cada 
jogador. 

“Olha,  pouca gente 
acreditava na nossa classi-
ficação para as quartas de 
final, porque o Guarany era 
o quarto lugar no número 
de pontos em toda a com-

petição e ainda não tinha 
perdido jogando em casa. 
Nós conseguimos vencer 
duas vezes e no jogo de 
Sobral enfrentamos um 
calor terrível, e mesmo as-
sim, já merecíamos estar 
na frente do placar desde 
o primeiro tempo, quando 
perdemos duas chances 
claras de gol. Todos estão 
de parabéns porque con-
seguimos anular todas as 
iniciativas do adversário”, 
disse o treinador.

Sobre a próxima fase, 
que vale uma vaga para a 
Série C, Ranielle mostrou 
otimismo, mas fez ques-
tão de enfatizar que vai 
enfrentar um adversário 
duríssimo.

“ T r a t a - s e  d e  u m a 
equipe muito forte, de ca-
misa e muito bem treinada 
por Fernandinho Potiguar. 
É uma equipe que já co-
nhecemos e que já nos 
conhece e acho que tere-
mos dois grandes jogos. 
Serão dois jogos de xadrez 
e decididos nos detalhes”, 
acrescentou o treinador 
da Raposa.

Uma equipe aguarda 
com muita ansiedade o 
acesso do Campinense à 
Série C. Trata-se do São 
Paulo de Cruz do Espírito 
Santo. Isto porque nesse 
caso, a Paraíba terá Cam-
pinense e Botafogo na Sé-
rie C, ou o Botafogo na B e 
abre uma vaga para mais 
uma equipe do Estado na 
Série D do próximo ano. 
Como Campinense e Sousa 
já estão garantidos, por 
terem sido primeiro e se-
gundo colocados do Parai-
bano, a terceira vaga será 
do São Paulo, pelo critério 
técnico.

A dois jogos do

acesso
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Natação
As equipes de natação da Vila Olímpica Parahyba e 
da Fúria/Acqua R1 se destacaram no Troféu Norte e 
Nordeste de Natação, em Maceió-AL. Página 22

Foto: divulgação/Vila Parahyba
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Brasileiro da Série C

Botafogo volta aos treinos
já pensando no Paysandu

O elenco do Botafogo 
retornou ontem aos treinos, 
após a derrota para o Ituano, 
por 1 a 0, no último sába-
do, no Almeidão, na estréia 
na segunda fase da Série C. 
Apesar da derrota, o clima 
não era de pessimismo en-
tre os jogadores e a comis-
são técnica, sobretudo após 
o empate entre Criciúma e 
Paysandu, que deixou o Belo 
a apenas um ponto do se-
gundo e terceiro colocados. 
Na próxima segunda feira, 
o Botafogo vai até Belém do 
Pará enfrentar o Paysandu, 
precisando somar pontos 
para continuar com chances 
de classificação para as se-
mifinais.

Sobre a derrota na 
estreia, o técnico Gerson 
Gusmão lamentou bastante, 
sobretudo diante da torcida. 
Ele acha que a equipe teve 
problemas nas partes cru-
ciais do jogo, mas mesmo 
assim não merecia perder.

“Foi um grande jogo, 
muito disputado. Pena, que 
perdemos o Sávio, logo no 
início da partida, e nós tí-
nhamos trabalhado com o 
Sávio, numa proposta bem 
ofensiva e tivemos que mu-
dar inclusive a forma de 
jogar. A equipe demorou 
um pouco para assimilar. 
No segundo tempo, viemos 
mais agressivos para cima, 
mas tomamos o gol e sen-

timos o impacto. Tentamos 
reagir, mas nossos atacantes 
estavam com azar e não con-
seguimos o nosso objetivo”, 
afirmou o treinador.

Sobre o futuro da equi-
pe na competição, Gerson 
disse que é continuar traba-
lhando e dá para reverter os 
pontos perdidos na estreia.

“Ainda temos cinco jo-
gos e podemos perfeitamen-
te reverter essa situação. 
Só depende de nós. Vamos 
para Belém em busca de um 
resultado positivo. Temos 
sentido muito a falta de um 
jogador grande de área, um 
goleador, mas as nossas ten-
tativas acabaram não dando 
certo. Perdemos Bruno, de-
pois Rafael e por último Ita-

mar. Não encontramos mais 
ninguém para substituí-los, 
antes do prazo de contrata-
ções acabar. Então, cabe a 
nós encontrar alternativas 
para suprir essa nossa falha 
e trabalhar bastante finali-
zação. Os números por si só 
mostram isso, que o ataque 
vem devendo muito. Nossa 
equipe consegue criar, mas 
pecamos nas finalizações e 
isso tem sido decisivo em 
algumas partidas”, disse o 
treinador.

Amanhã, o elenco vai 
treinar nos dois expedien-
tes. De quinta a sábado, os 
treinos serão sempre a par-
tir das 15h30 e a viagem 
para Belém está prevista 
para sábado, após o treino.

Atletas do Botafogo no jogo do último domingo contra o Ituano-SP

Foto: guilherme drovas/Botafogo
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No vestiário, após a classificação em 
Sobral, no Estádio do Junco, jogadores 

do Campinense comemoram a 
vitória sobre o Guarany

33
pontos tem o Campinense e 
a quarta melhor campanha 

entre os oito finalistas



Esportes

Atletas da Vila Olímpica Paraíba e Fúria/Acqua R1 são destaques em torneio realizado na cidade de Maceió-AL 

A natação paraibana se-
gue se destacando no ce-
nário regional e nacional. 
A última prova disso foi o 
“Troféu Norte e Nordeste 
de Natação Kako Caminha”, 
disputado em Maceió, capital 
de Alagoas, no último fim 
de semana. O evento, rea-
lizado no Parque Aquático 
do Sesi-AL, é o principal do 
esporte para as duas regiões 
nas categorias Mirim e Petiz 
(9 a 12 anos). A Paraíba ficou 
com o segundo e terceiro 
lugares gerais, graças aos re-
sultados obtidos pelos times 
da Vila Olímpica Parahyba e 
da Fúria/Acqua R1, respecti-
vamente.

Para Rivaldo Cavalcan-
ti, membro da comissão de 
atletas da Vila Parahyba, o 
resultado obtido em Maceió 
é a prova da qualidade da 
natação da Paraíba. Segundo 
o atleta, o esporte no estado 
segue em um momento de 
crescimento, mesmo diante 
da pandemia da covid-19. 
No período pandêmico, por 
exemplo, os atletas ficaram 
longos períodos sem locais 
de treinamento. Isso forçou 
as comissões técnicas a im-
provisarem métodos de trei-
namentos. Ainda assim, ago-
ra, no retorno das atividades, 
o nível de desempenho foi 
mantido e as medalhas e 
conquistas voltam a surgir.

“Nós estamos ocupando 
as melhores colocações nos 
campeonatos regionais e não 
é de hoje. e mesmo com a 
pandemia, onde os atletas 
da Vila, por exemplo, fica-
ram sem piscina por um bom 
tempo, conseguimos manter 
o desempenho. Foi um perío-
do difícil, onde nossos atletas 
tiveram que treinar on-line 
e no mar para manter a for-
ma. esse resultado foi muito 
especial por todas as dificul-
dades que tivemos. Ter a Vila 
Parahyba e a Acqua R1 no 
pódio da natação do Norte e 
Nordeste é muito importante 
para o desenvolvimento do 
esporte na Paraíba”, comen-
tou Rivaldo Cavalcanti.

Natação da Paraíba brilha 
no Troféu Norte e Nordeste
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Dois jogos para realizar o sonho
Não faz muito tempo que o Campinen-

se era considerado um time falido, com 
dívidas impagáveis e sem solução, para 
muitos. Até os grandes cartolas rubro-ne-
gros se afastaram do clube. eis que surgiu 
um tal jovem chamado Phelipe Cordeiro, 
que teve a coragem de assumir a presidên-
cia do clube, prometendo achar soluções 
para fazer com que o Campinense volte aos 
melhores dias. Na época, lembro bem que 
alguns rubro-negros achavam uma lou-
cura e diziam que Phelipe era apenas um 
grande torcedor, cheio de boas intenções 
e que sonhava com dias melhores, mas 
que não ia a lugar algum, e como não era 
um grande empresário, não tinha dinheiro 
para salvar o clube.

O discurso otimista de Phelipe foi 
para a prática e aos poucos, com ajuda de 
alguns abnegados, conseguiu enxergar 
uma luz no fim do túnel e uma maneira da 
Raposa ir aos poucos pagando suas dívi-
das e formando um elenco bom e barato, 
capaz de honrar as tradições do clube, que 
já foi inclusive campeão do Nordeste.

Depois de um ano de dificuldades, 
agravado pela pandemia do coronavírus 
e a proibição de público nos estádios, o 
rubro-negro renasceu das cinzas e este 
ano conseguiu o que parecia improvável, 
desbancar Treze e Botafogo, com elencos 
teoricamente mais fortes, e com premia-
ções da Copa do Nordeste. 

Após contratar o técnico Ranielle 
Ribeiro, o Campinense começou a crescer, 
conquistou com méritos o título do Cam-
peonato Paraibano e garantiu presença 
na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste 
de 2022. Veio o Brasileiro da Série D, e 
a Raposa deu o azar de pegar o grupo 
mais forte da competição. Outra vez, o 
clube contrariou as previsões pessimistas 
de que não passaria da primeira fase. A 
Raposa ficou em segundo em grupo que 
tinha ABC, América-RN, Atlético-Ce, Sousa, 
Central, Treze e Caucaia.

Veio a segunda fase e o rubro-negro 
passou no primeiro mata-mata, com dois 
empates contra o Sergipe e uma vitória 
nos pênaltis. Na terceira fase, encarou o 

Guarany de Sobral, que tinha uma melhor 
campanha, mas o Campinense se impôs 
vencendo dentro e fora de casa. Agora a 
Raposa está a apenas dois jogos de conse-
guir o tão sonhado acesso para a Série C, 
um antigo sonho, que quase foi realizado 
em 2018. O adversário será o América de 
Natal, time que o Campinense enfrentou 
duas vezes na primeira fase, vencendo por 
3 a 0 em Campina Grande, e empatando em 
0 a 0, em Natal.

Tudo indica que a Raposa vai chegar lá. 
Não será fácil, porque o América também é 
um grande clube, tendo já sido campeão da 
Copa do Nordeste e até jogado nas séries 
A e B. Mas acredito, que o rubro-negro tem 
amplas condições de chegar às semifinais e 
consequentemente conseguir o acesso.

Série C
estava tudo pronto para uma festa, no 

reencontro do Botafogo com a sua torci-
da. Mas o Belo decepcionou. Nem venceu 
para fazer o dever de casa, e pior, acabou 
perdendo. O time mostrou outra vez que o 

setor ofensivo é o calo do time. A falta de 
um número 9 é uma coisa clara até mesmo 
para o torcedor menos familiarizado com 
o clube. A parte defensiva é perfeita, o 
meio campo consegue até criar oportuni-
dades, mas os atacantes não têm intimida-
de com os quesitos definição e localização 
dentro da área, para aproveitar as bolas 
que chegam.

Agora terá de buscar lá fora os pontos 
que perdeu em casa. Ainda bem que houve 
empate entre Criciúma e Paysandu e a dis-
tância do Botafogo para estes dois clubes 
é de apenas um ponto. eu acredito, porque 
tenho razões para acreditar. Afinal, o Bota-
fogo joga muito melhor quando é atacado. 
e por isso, tem conseguido grandes resul-
tados lá fora. Não será nenhuma surpresa 
para mim se o Belo conseguir trazer pontos 
dos jogos contra o Paysandu e Criciúma, no 
Pará e em Santa Catarina respectivamente. 
Mas se quiser se classificar para as semifi-
nais, terá de aprender também vencer em 
casa, superar os clubes que jogam mais 
fechados explorando o contra-ataque.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Foto: Divulgação/Vila Parahyba

A paraibana Bethe Cor-
reias anunciou a sua aposen-
tadoria na carreira profis-
sional de lutadora de Artes 
Marciais Mistas (MMA em 
inglês). A agora, ex-atleta, 
aos 38 anos, finalizou sua 
participação como competi-
dora no mundo das lutas, en-
frentando a também brasi-
leira, Karol Rosa, em evento 
do UFC - principal  de MMA 
do mundo. No combate, a 

campinense acabou sendo 
derrotada, em sua despedi-
da, em um resultado defini-
do por pontos.

No UFC, desde 2013, a 
paraibana iniciou sua carreira 
profissional lutando no First 
Fight, em 2012, com uma vi-
tória diante de Daniela Ma-
ria da Silva. Desde então, ela 
acumulou um cartel com 11 
vitórias, 6 derrotas e 1 empa-
te. Nos 9 anos em que atuou 
como profissional de MMA, 
Bethe Correia se transformou 
em uma das lutadoras mais 

importantes do Brasil. ela se 
tornou parte fundamental e 
referência no desenvolvimen-
to e fortalecimento do esporte 
entre as mulheres.

Mesmo encerrando sua 
carreira como lutadora, Bethe 
Correia não deve se afastar do 
MMA, pelo contrário, agora 
ela deve focar suas atenções 
no desenvolvimento da mo-
dalidade e na descoberta de 
novos talentos na Paraíba, já 
que abriu, em João Pessoa, a 
sua própria academia. Sobre 
a aposentadoria e o futuro, a 

paraibana agora só pensa em 
descansar corpo e mente, focar 
em novos projetos e agradecer 
pelo que viveu.

“Chegou a hora de parar, 
mudar o foco e começar um 
novo ciclo. É um momento de 
muita emoção. esses últimos 
dias antes do combate, passava 
um filme na minha cabeça, 
dese a minha primeira luta 
até hoje, por tudo que passei 
e vivi, só tenho que agradecer 
as oportunidades. Não tenho 
nada a reclamar, apenas grati-
dão”, afirmou.

Paraibana encerra carreira no MMA
Foto: Divulgação/UFC

Bethe agora vai trabalhar em busca 
de novos talentos para o MMA

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Os jovens nadadores ganharam 
várias medalhas e conquistaram 
o segundo lugar no Troféu Kako 

Caminha, em Maceió

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Abertura da competição será no estádio Ivan Thomaz, a partir das 20h15, com o jogo entre Roger e Cidade Verde

A Copa João Pessoa de 
Futebol começa hoje, com a 
participação de 64 equipes 
na briga pelo título de cam-
peão municipal. O torneio, 
anteriormente era deno-
minado de “Copa de Sele-
ções de Bairros”. O jogo de 
abertura, na edição deste 
ano, a primeira após a pan-
demia, está previsto para as 
20h15 no CT Ivan Tomas. 
O jogo que abre o campeo-
nato será entre a equipe do 
Roger - última vencedora da 
disputa, em 2019 - e o time 
de Cidade Verde.  

Na última edição da tra-
dicional disputa de bairros, 

em 2019, o campeonato con-
tou com 54 equipes partici-
pando. Dessa vez, após um 
ano de hiato entre o último 
torneio e o que agora se ini-
cia, por conta da pandemia da 
covid-19, serão 64 times. Ou-
tra mudança é que, na disputa 
de 2021, além do primeiro e 
segundo colocados definidos 
na decisão, também haverá 
disputa pelo 3º lugar. 

Na disputa onde todas 
as seleções de bairro que 
jogam o torneio recebem 
kit com uniforme e bolas, o 
foco é descobrir talentos e 

estimular a prática esporti-
va na cidade. Segundo Kaio 
Márcio, secretário de Juven-
tude, Esporte e Recreação 
(Sejer), a expectativa é por 
grandes jogos e uma com-
petição de qualidade. 

“Estamos com recorde 
de participação. A prefeitura 
está se esforçando muito para 
fazer um grande evento. Esta-
mos trabalhando para entre-
gar o melhor possível para os 
jogadores e a torcida, que será 
pequena, mas já vai poder es-
tar presente. Esperamos que 
quem for apoie muito os seus 
times. Com certeza vamos fa-
zer um campeonato entre os 
bairros de muita qualidade e 
vamos tirar dessa competição 
ótimos jogadores”, comentou 
Kaio Márcio.

Técnico da equipe do 
Roger, Rodrigo Alves, foi o 
comandante do time cam-
peão da última edição do 
torneio e agora retorna para 
comandar a equipe. Ele ex-
plicou que o time está pronto 
para a disputa. A expectativa 
para o torneio é positiva e os 
representantes do Roger vão 
brigar pelo bicampeonato. 

“A responsabilidade será 
grande para fazer esse jogo 
de abertura. Estamos há cer-
ca de dois meses treinando, 
desde que ficou definido que 
a prefeitura iria retornar 
com o campeonato. A gente 
vem treinando forte, três, 
quatro vezes na semana.”, 
disse Rodrigo Alves. 

Com previsão de térmi-
no para o dia 5 de dezembro, 
a Copa João Pessoa de Fute-
bol contará com seis fases, 
todas definidas em jogos úni-
cos. Além do Ivan Tomaz, as 
partidas também vão ser dis-
putadas no Estádio da Graça, 
em Cruz das Armas, e no Wil-
são, em Mangabeira.

Iago Sarinho 
iagosarinho@gmail.com

Copa João Pessoa começa 
com 64 seleções de bairros
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Vasco inicia reação em busca do acesso

Atlético Mineiro amplia a vantagem

Seleção Brasileira
já na Colômbia 

Ferrão termina como artilheiro do Mundial de Futsal

O Vasco inicia grande reação na 
Série B do Campeonato Brasileiro 
após três vitórias consecutivas e se 
aproxima do G4. No último domin-
go, o time comandado por Fernando 
Diniz derrotou o Confiança, em Ser-
gipe , por 2 a 1, e agora está a cinco 
pontos da primeira equipe que abre 
a zona de classificação que é o Goiás 
com 48 pontos, mesma pontuação 
do Botafogo, o terceiro colocado. O 

segundo é o Avai com 49 pontos e 
na liderança folgada está o Coritiba 
com 53 pontos. O próximo adversá-
rio do Vasco será o Sampaio Correa, 
fora de casa, no dia 9 de outubro, no 
Castelão. Segundo o site chancede-
gol, a probabilidade do Vasco chegar 
ao acesso é de apenas 12%, mas 
deve mudar nas próxima rodadas 
se o time mantiver essa reação com 
vitórias seguidas na competição.

O empate do Palmeiras diante do Ju-
ventude, domingo passado, em 1 a 
1, deixou o Atlético Mineiro - venceu 
o  Internacional no sábado por 1 a 0 
- mais folgado na liderança e agora 
está a 10 pontos do alviverde paulista, 
o segundo colocado e a 11 pontos do 
terceiro que é o Flamengo, porém este 
tem dois jogos a menos, e que não 
encontrou dificuldades para vencer o 
Athletico-PR por 3 a 0 no Maracanã. 

Quem se complicou na rodada foi o 
Grêmio, que tinha tudo para deixar a 
zona de rebaixamento e perdeu em casa 
para o Sport Recife por 2 a 1. O curioso 
é que o adversário estava há mais de 
800 minutos sem fazer um gol. Outro 
clube que vai mal na competição é o 
São Paulo depois do empate de 1 a 1 
com o lanterna Chapecoense. A surpre-
sa da rodada foi a derrota em casa do 
Fortaleza para o Atlético-GO por 3 a 0.

Dos 25 jogadores convocados pelo 
técnico Tite para a Data Fifa de ou-
tubro, cinco deles já se encontraram 
na Colômbia, no domingo, local onde 
a seleção brasileira se preparará para 
o confronto contra a Venezuela, nes-
ta quinta-feira, fora de casa, pelas 
Eliminatórias da Copa do Mundo de 
2022, às 20h30. O zagueiro Thiago 
Silva, os laterais Danilo e Alex Sandro, 
o volante Fred e o atacante Raphinha 
se apresentaram ainda na noite de 
domingo, em Bogotá, e se juntaram 
à comissão técnica, que desembarcou 
na capital colombiana ainda pela ma-
nhã.  O primeiro jogo do Brasil neste 
período será contra a Venezuela. Na 
sequência, a seleção tem pela frente 
Colômbia e Uruguai. A partida contra 
os colombianos será no domingo, em 
Barranquilla, às 18 horas, enquanto 
que o duelo contra os uruguaios está 
marcado para as 21h30 do dia 14, na 
Arena Amazônia, em Manaus.

Ninguém fez mais gols no Mundial de Futsal, disputado na Lituânia, do que Ferrão. Com nove tentos marcados ao longo da 
competição, o pivô da seleção brasileira levou a Chuteira de Ouro, dada pela Fifa ao artilheiro do torneio. No domingo, ele marcou 
o seu nono e último gol na vitória do Brasil por 4 a 2 sobre o Casaquistão, que rendeu o terceiro lugar. Após receber a Chuteira 
de Ouro, Ferrão comemorou o feito individual, por mais que o grande objetivo não tenha sido alcançado. “É verdade que a gente 
veio em busca de outro prêmio, mas isso ajuda, é importante na carreira de um atleta. Principalmente para um pivô, que vive de 
gols. Fico muito feliz”, disse. O campeão do Mundial de Futsal foi o time de Portugal que derrotou a Argentina por 2 a 1 na final.

Curtas
Foto: Thais Magalhães

Cronograma da disPuta: 
1a fase – 5 a 31 de outubro
2a fase – 4 a 16 de novembro
Oitavas de final – 18 a 25 de novembro
Quartas de final – 27 e 28 de novembro
Semifinais – 30 de novembro e 2 de dezembro
Final – 5 de dezembro

de vários bairros de 
João Pessoa vão estar 
em ação de hoje até o 

dia 5 de dezembro

Seleções

Evento aprovado

maratona encerra as atividades no 
Jampa Beach games em tambaú

Mais de mil atletas 
passaram pelas areias da 
praia de Tambaú entre os 
dias 29 de setembro e  3 
de outubro, durante o Jam-
pa Beach Games, realizado 
com o apoio da Prefeitura 
de João Pessoa. Além de es-
timular a prática esportiva 
e descobrir novos atletas, 
o evento projeta a capital 
da Paraíba no cenário na-
cional e atrai novos turis-
tas. Com sete modalidades 
esportivas, entre elas, o 
beach tennis, o futevôlei 
e o handebol de areia, foi 
a maratona aquática que 
chamou a atenção, na ma-
nhã do último domingo, 
entre atletas e quem circu-
lava pela orla da capital.

“Foi um evento mara-

vilhoso que reuniu mais de 
mil atletas fazendo espor-
tes de areia com o apoio 
fundamental da Secretaria 
de Esporte de João Pessoa. 
Com certeza, no próximo 
ano, ele será ainda maior 
e com mais esportes. Esta-
mos atuando de forma mui-
to eficaz e trazendo grandes 
eventos para a nossa cidade 
e até dezembro deste ano, 
teremos 18 eventos espor-
tivos com a realização ou 
participação da Sejer”, ava-
liou o secretário de Juven-
tude, Esporte e Recreação 
da Capital, Kaio Márcio.

Com 80 nadadores, 
a maratona aquática ti-
nha distâncias de 500m e 
1.500m  e contou com a par-
ticipação do secretário Kaio 

Márcio, que não só com-
petiu, como também foi o 
campeão da modalidade 
1.500m. Quem também se 
destacou na competição 
foi Raiane de Albuquer-
que, de 8 anos, a atleta 
mais jovem da competi-
ção. “Ela nada desde os 3 
anos e é um orgulho muito 
grande vê-la participando 
destas competições”, disse 
o pai, Rosemberg Bezerra, 
que também participou da 
maratona.

Torneios
O Jampa Beach Games 

teve início com o Beach 
Tennis. Foram quatro dis-
putas simultâneas: BT10 
e BT200, que é nível in-
ternacional e teve mais de 

Foi um evento 
maravilhoso que 

reuniu mais de mil 
atletas fazendo 

esportes de areia. 
No próximo ano, 
será maior e com 
mais esportes 

R$ 80 mil em premiação; 
Brasileiro Infantojuvenil 
e Campeonato Brasileiro 
Open, aberto ao público em 
geral. O evento também se-
diou a etapa da Copa Brasil 
de Handebol de Areia, com 
a presença das principais 
equipes do país.

Foto: Sejer/PMJP

Atletas se preparam para entrar 
na água da Praia de Tambaú nas 

disputas da Maratona Aquática
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‘Meu Fim. Seu Começo’, da diretora alemã de ascendência japonesa Mariko Minoguchi, mostra ciência e arte na interação humana

Filme levanta questões de vida 
e morte sem enaltecer o terror

A alemã de ascendência 
japonesa Mariko Minoguchi, 
diretora de ‘Meu Fim. Seu 
Começo’, sempre foi atraída 
por arte e ciência. Seu irmão 
se tornou cientista, um físico 
quântico. Ela, cineasta. “Não 
teria feito a cena de abertura 
(do filme) sem ele (o irmão)”. 
Um jovem professor numa 
aula de física. Aron fala so-
bre probabilidades, discute o 
déjà vu e sua tese de que os 
seres humanos podem ser 
afetados tanto pelo passado 
quanto pelo futuro. Em busca 
do tempo perdido – do passa-
do, todos nos lembramos.

“Por que não do futuro?”. 
Entra em cena Nora, a aluna 
que também será a amada. Na 

discussão sobre o tempo, ela 
chega a dizer que nada é eter-
no. Ele retruca: “Tudo é eter-
no”. Mariko mora em Munique, 
mas está em Berlim para tratar 
de assuntos relativos ao próxi-
mo filme. Apesar de todas as 
diferenças, o repórter que a 
entrevistou diz que não pôde 
deixar de pensar em ‘Corpo e 
Alma’, assistindo ao filme dela.

No longa de Ildiko Enye-
di, indicado para o Oscar de 
melhor filme internacional 
– ainda era estrangeiro – de 
2018, um homem e uma mu-
lher sonham o mesmo sonho. 
Qual é a probabilidade de 
isso ocorrer? Um sonho que 
remete a amor e morte. “Não 
creio que exista semelhança, 
mas entendo o que você quer 
dizer. Não são muitos filmes 
que abordam questões meta-

físicas e nos confrontam com 
nossas escolhas”. Aron e Nora. 
O leitor talvez ainda não tenha 
se dado conta, mas os dois no-
mes compõem o que se chama 
de palíndromo. Onde termina 
o nome dele, começa o dela. 
São opostos, como o Tenet de 
Christopher Nolan. “Esse é 
mais diferente ainda do meu 
filme”, brinca Mariko.

Mas ela admite: “Como 
todo o cinema, meu filme foi 
afetado pela pandemia. A ver-
dade é que, no atual estado 
do mundo, creio que um fil-
me que levanta questões de 
vida e morte sem se reportar 
ao terror pode intrigar o pú-
blico. Espero que ocorra aí no 
Brasil. Na Alemanha, não hou-
ve meio-termo. As pessoas 
amaram com a mesma inten-
sidade que outras odiaram”. 

Não é que o filme tenha a ver 
exatamente com isso. Na polí-
tica, a Alemanha está vivendo 
o fim de uma era, a de Angela 
Merkel, no poder por 16 anos. 
“Angela foi importante e teve 
seu papel na defesa dos re-
fugiados, mas creio que sua 
aposentadoria poderá ser boa 
para a Alemanha. Precisamos 
de um recomeço”.

O mundo todo precisa, ela 
acrescenta. Na trama de ‘Meu 
Fim. Seu Começo’, e não vai 
spoiler nisso, porque ocorre 
rapidamente, no início, Aron 
morre durante a tentativa de 
assalto a um banco. Nora nem 
tem tempo de fazer seu luto. 
Talvez não queira, reage mal. 
E aí surge Natan, com sua fi-
lha que está hospitalizada, 
morrendo de câncer. A garo-
ta precisa de um transplante. 

Conseguirá sobreviver? Aca-
so, destino, muitos autores já 
abordaram esses temas. O es-
critor e cineasta Paul Auster, 
por exemplo.

A ciência e a arte têm in-
vestigado como as vidas hu-
manas interagem e como as 
ações de uma pessoa podem 
repercutir em outra, ou ou-
tras. “É tudo muito complexo, 
não verdadeiramente compli-
cado, e tentei tornar o meu 
roteiro o mais simples possí-
vel”. Mariko elogia a entrega 
de seus atores, Saskia Rosen-
dhal e Julius Feldmeier. A dor 
de Edin Hasanovic diante do 
sofrimento da filha parece ge-
nuína. São mais que bons, óti-
mos. Mariko diz que, às vezes, 
eles se sentiam confusos em 
relação ao tempo. “Quando 
isso está ocorrendo? É antes 

ou depois?”. Depois do quê?
A história de Aron e Nora 

é também a história de Nora e 
Natan. Parece que os dois úl-
timos são aproximados pela 
morte de Aron, mas já se co-
nheciam – preste atenção. Meu 
fim, seu começo. Não são só os 
nomes, é a vida. Todo o filme é 
o desenvolvimento das teses 
iniciais de Aron. Você não pre-
cisa ser místico para entrar no 
espírito. A vida vem.

Em ‘O Jardim Secreto de 
Mariana’, de Sérgio Rezende, 
que também acaba de estrear, 
o desejo de uma mulher de 
ser mãe encontra respaldo na 
natureza. Interessante como, a 
despeito das diferenças notá-
veis, todos esses filmes – ‘Jar-
dim Secreto’, ‘Sem Tempo para 
Morrer’ e ‘Meu Fim. Seu Come-
ço’ – conseguem dialogar.

578 — Justino II, imperador bizantino
1918 — Roland Garros, pioneiro da aviação francês
1952 — Álvaro Pereira de Carvalho, 
político e escritor (PB)
1966 — Ramalho Filho (José Pordeus Ramalho), 
radialista e jornalista (PB)
1994 — Manuel Vieira, escritor, educador, sacerdote 
católico e político (PB)
2011 — Steve Jobs, inventor, empresário e magnata 
norte-americano
2014 — Andrea de Cesaris, automobilista italiano
2017 — Ruth Escobar, 
atriz e produtora cultural luso-brasileira
2020 — Ricardo Prado, jornalista, professor de Educação 
Física e dirigente esportista (PB)

Mortes na História

Obituário

Waldênio da Silva Gonçalves
3/10/2021 – Aos 41 anos, em Patos (PB), 
de infarto. Tatuador deixa a viúva Riana 
Karla, com quem teve dois filhos: Wiliane e 
Manoel Neto. Seu corpo foi velado na Cen-
tral de Velórios Master Digna, em Patos, 
cidade em que foi sepultado.

Foto: Patosonline

Yza Silva
2/10/2021 – Aos 19 anos, em acidente 
de trânsito. Ela morreu e o marido ficou 
gravemente ferido após um acidente 
entre uma motocicleta e dois carros, na 
BR-104, entre as cidades de Lagoa Seca 
e Lagoa de Roça, interior da Paraíba. O 
casal seguia na motocicleta. Eles eram casados há três 
anos e ela deixa uma filha de 2 anos de idade.

Foto: Notícia Paraíba

Pedro Paulo Nascimento
(Paulistinha)
3/10/2021 – Aos 26 anos, em Sousa (PB), 
assassinado. Foi morto a tiros em via públi-
ca por um homem que chegou em um carro. 
Há 20 dias ele estava no Presídio de Sousa. 
O caso está sendo investigado pela polícia.

Foto: Redes Sociais

Aforismo
“O que não é terrível 

não é sofrer nem morrer, 
mas morrer em vão.”

(Jean-Paul Sartre)
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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.

Sebastião Tapajós
2/10/2021 – Aos 78 anos, em Santarém 
(PA), de mal súbito após uma cirurgia. Vio-
lonista nascido em 16 de abril de 1943 em 
Alenquer (PA). Gravou mais de 50 discos, 
sendo o primeiro de 1967, com o nome de 
‘Violão e Tapajós’, e o último, de 2014, com 
o título de ‘Violões do Pará’, em parceria com Salomão Habib. 
Ele foi estudar na Europa em 1964 e se formou no Conserva-
tório Nacional de Música de Lisboa. Estudou também na Es-
panha e, de volta ao Brasil, lecionou violão clássico no Con-
servatório Carlos Gomes de Belém (PA) e, no Rio de Janeiro 
(RJ), se dedicou à pesquisa de música popular e folclórica.

Foto: Marcos Barbosa

Bernard Tapie
3/10/2021 – Aos 78 anos, vítima de um cân-
cer. Magnata francês, ex-ministro, ator, em-
presário e dirigente esportivo. Sua trajetória 
na vida política, econômica e social francesa 
é vista como símbolo de sucesso, mas é tam-
bém marcada por problemas com a justiça e 
acusações de corrupção. Extravagante e polêmico, protagonizou 
uma trajetória de vida incomum, de ministro a cantor, passan-
do pelo cargo de presidente do Olympique de Marselha.

Foto: Jacques Brinon

José Francisco Soares Paulo
(Chico Soares)
30/9/2021 – Aos 62 anos, em Campina 
Grande (PB). Comerciante proprietário de 
tradicional bar e restaurante na feira do 
Mercado Central de Campina Grande. Foi 
sepultado na cidade de Olivedos (PB).

Foto: Carlos Magno

Caike Luna
3/10/2021 – Aos 42 anos, em Curitiba 
(PR), em decorrência de um câncer (Lin-
foma Não-Hodgkin). Ator e humorista 
paranaense que ficou nacionalmente 
conhecido pela personagem Cleitom, do 
programa ‘Zorra Total’, da TV Globo.

Foto: Blenda Gomes

Breves & Curtas
# Preso injustamente morre ao deixar penitenciária I
Um idoso de 63 anos, preso indevidamente, morreu no 
último dia 24, em Maceió (AL), no momento em que deixava 
a penitenciária. Cícero Maurício da Silva morreu em frente 
ao Presídio de Segurança Máxima da capital alagoana. Ele 
havia passado 32 dias detido e tinha sido libertado após a 
Justiça ter reconhecido como indevida sua detenção. Durante 
o período em que ficou preso, não teve contato com a família 
ou advogados. Havia um impedimento a visitas por causa de 
uma greve dos policiais penais.

# Preso injustamente morre ao deixar penitenciária II
A família do idoso disse que ele passou mal devido à ansie-
dade para deixar a penitenciária. Sua detenção ocorreu em 
23 de agosto. Ele foi tentar tirar um novo documento de 
identidade e a polícia anunciou que havia uma ordem de pri-
são contra ele por um processo de estelionato que começou 
a tramitar em 2010. A acusação era que ele teria vendido um 
mesmo terreno para mais de uma pessoa.

# Mausoléu exclusivo para padres e diáconos
A Prefeitura de Manaus (PMM), na capital do Amazonas, em 
parceria com a Arquidiocese local está construindo um mau-
soléu para padres e diáconos no Cemitério Nossa Senhora 
Aparecida, localizado na Zona Oeste da cidade. A justificativa 
é que há muitos padres enterrados em cemitérios de Manaus 
e, a partir de uma reunião do clero, foi decido fazer o pedido 
à prefeitura para a criação de um memorial. Serão construí-
das oito sepulturas e 31 gavetas para ossuário. A obra será 
entregue até o dia 2 de novembro, ‘Dia de Finados’.

# Rapaz acorda depois de “morte cerebral” 
O jovem Lewis Roberts, de 18 anos, que já estava com morte 
cerebral há seis meses e documentação registrada para doa-
ção de seus órgãos, acordou subitamente e disse “eu te amo” 
para a sua mãe. O registro para doação dos órgãos de Lewis 
atrasou, e foi isso que salvou a vida do rapaz. Horas antes da 
cirurgia, enquanto os pais resolviam as questões burocráti-
cas do procedimento, o jovem abriu os olhos, piscou e come-
çou a respirar sozinho. Em março deste ano, o garoto havia 
sido atropelado por uma van no condado de Staffordshire, na 
Inglaterra. Devido à gravidade dos ferimentos, quatro dias 
após o acidente foi declarada a sua morte cerebral.

# “Tribunal” vai investigar assassinatos de jornalistas
Três organizações que defendem a liberdade de imprensa, 
incluindo os Repórteres Sem Fronteiras (RSF), anunciaram a 
criação de um “tribunal” para investigar os assassinatos de jorna-
listas e responsabilizar governos considerados responsáveis por 
esses crimes. Trata-se, sobretudo, de denunciar a crescente vio-
lência contra essa profissão em todo o mundo. Desde 1992, mais 
de 1.400 jornalistas foram assassinados e, em oito dos dez casos 
em que um jornalista é assassinado, os autores não são detidos.

Luiz Carlos Merten
Agência Estado

ERRAMOS 

n Na edição do último sábado (2), na reportagem 
‘Cuidados paliativos não são só para pacientes 
terminais’, erramos ao informar que Sabrina Sa-
les Lins de Albuquerque, presidente da Comissão 
de Cuidados Paliativos do Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW), em João Pessoa, é mé-
dica. O correto é cirurgiã-dentista da Unidade de 
Saúde Bucal do HULW, com atuação na Unidade 
de Terapia Intensiva e com mestrado em Odonto-
logia Infantil. Ela também ocupa a Vice-Coorde-
nadoria da Residência Integrada Multiprofissional 
em Saúde Hospitalar (Rimush) do CCS/HULW; é 
preceptora da Rinush da Ênfase de Paciente Críti-
co do Núcleo de Odontologia; e especialista em 
Preceptoria em Saúde. Lamentamos o ocorrido, 
manifestando as nossas sinceras desculpas.

Jhonata Henrique
3/10/2021 – Aos 22 anos, em um acidente 
de motocicleta. Passista da Escola de Samba 
Nenê de Vila Matilde, de São Paulo. Ele foi 
‘Passista de Ouro 2019’ da UESP e partici-
pou do reality ‘Carnaval Wall’, em fevereiro.

Foto: Carnavalesco.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
A PrefeiturA MuniciPAl de AlAgoA grAnde, AtrAvés de suA cPl, tornA Público 

que reAlizArá licitAção nA ModAlidAde toMAdA de Preços n.º 002/2021, do tiPo Me-
nor Preço globAl, objetivAndo A contrAtAção de uMA eMPresA de construção 
civil, execução dAs obrAs de AMPliAção e reforMA dAs escolAs MuniciPAis de 
ensino fundAMentAl: Professor gerAldo costA (sede do MunicíPio) e joAquiM 
PereirA de MirAndA Henriques (sítio ribeiro), no MunicíPio de AlAgoA grAnde, 
no diA 21/10/2021 às 9:00 HorAs, nA sAlA de licitAções deste Órgão, situAdA A ruA 
cônego firMino cAvAlcAnte, s/n – centro – AlAgoA grAnde - Pb.

o editAl e deMAis inforMAções encontrAM-se à disPosição dos interessA-
dos no endereço AciMA citAdo, no Horário dAs 08:00 às 12:00 HorAs, Até o diA 
18/10/2021, no PortAl dA trAnsPArênciA do MunicíPio e no site do tribunAl de 
contAs do estAdo dA PArAíbA. inforMAções Pelo e-MAil: setordelicitAcAoAg@
gMAil.coM.

AlAgoA grAnde(Pb), 4 de outubro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE APOSTILAMENT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021 - : CT Nº 00072/2021
objeto: Aquisição PArcelAdA de coMbustíveis PArA Atender As necessidA-

des deste MunicíPio. fundAMento legAl: Pregão eletrônico nº 00011/2021. PArtes 
contrAtAntes: Prefeitura Municipal de Alagoa nova e: ct nº 00072/2021 - jaime t. Moura e 
cia ltda - Apostila 03 - acréscimo de 7,44%. AssinAturA: 01.10.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
A comissão Permanente de licitação comunica o adiamento da tomada de Preços nº 00001/2021, 

para adequação da planilha orçamentária, para o dia 21 de outubro de 2021 às 15:00 horas, no 
mesmo local inicialmente divulgado: rua francisco braga, s/n - centro - Algodão de jandaíra - Pb. 
informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. telefone: 
(83) 991242633. e-mail: adjcomissao2017@gmail.com. 

Algodão de jandaíra - Pb, 04 de outubro de 2021
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

olívio Maroja, 278 - bela vista - Araçagi - Pb, às 14:00 horas do dia 18 de outubro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de uniformes esco-
lares, visando atender os alunos da rede municipal de ensino do Município de Araçagi. 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 00003/17; 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) 99145–6044. 
e-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - Pb, 04 de outubro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

olívio Maroja, 278 - bela vista - Araçagi - Pb, às 15:30 horas do dia 18 de outubro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
empresas de Pequeno Porte e equiparados, para: Aquisição parcelada de Móveis e eletrodoméstico 
diversos, destinado a esta prefeitura. 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 00003/17; 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) 99145–6044. e-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - Pb, 04 de outubro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021

A comissão Permanente de licitação, da Prefeitura Municipal de Araruna/Pb, informa ao 
público em geral, em especial às empresas participantes da licitação em epígrafe, cujo objeto: 
contratação de Pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia civil, para executar a 
reforma e Ampliação do Prédio onde funciona o centro Administrativo Municipal de Araruna/Pb 
(Prefeitura Municipal), que as empresas: eKs construções e serviços ltdA, cnPj nº 
02.750.635/0001-31 e solAr engenHAriA eireli, cnPj nº 30.500.281/0001-02;, apresentaram 
recursos administrativo contra decisão desta comissão em inabilitá-las. informamos ainda, que a 
partir da publicação deste comunicado inicia o prazo de 05 (cinco) dias úteis para as contrarrazões 
do recurso, pelas empresas interessadas, por força do § 3º do art.109, i, da lei 8.666/1993. Maio-
res informações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação, rua Professor 
Moreira, 21 - centro - Araruna - Pb, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. telefone: 
(083) 3373-1010. e-mail: licita@araruna.pb.gov.br.

Araruna/Pb, 04 de outubro de 2021.
Marcielma Martins Cardoso

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

tereza balduino da nobrega, s/n - centro - Assunção - Pb, por meio do site www.comprasnet.gov.
br, licitação modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, empresas de Pequeno Porte e equiparados, visando formar sistema de registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: contrAtAção de eMPresA esPeciAlizAdA 
no forneciMento PArcelAdo de cArne, frAngo, ovos PArA coMPor o cArdáPio 
de MerendA dAs unidAdes escolAres e crecHes do MuniciPio de Assunção–Pb, 
conforMe terMo de refêrenciA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 18 de 
outubro de 2021. início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. referência: 
horário de brasília - df. recursos: previstos no orçamento vigente. fundamento legal: lei federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a lei federal nº 8.666/93; lei complementar nº 123/06; decreto 
federal nº 7.892/13; decreto federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. telefone: (83) 34661143. e-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. edital: 
www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.comprasnet.gov.br. 

Assunção - Pb, 01 de outubro de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
REVOGAÇÃO

CONCORRêNCIA Nº 00001/2021
com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria ju-

rídica, referente a concorrência nº 00001/2021, que objetiva: contrAtAção de eMPresA 
de engenHAriA PArA PrestAção de serviços esPeciAlizAdos, nA execução dA 
obrA: construção de escolA de 12 sAlAs ruA ProjetAdA (AntôniA cleMênciA 
de PAulA) - id siMec 1105676, situAdA no MunicíPio de bArrA de sAntAnA/Pb, nos 
terMos do Projeto básico e escoPo do Projeto Arquitetônico que fAzeM 
PArte integrAnte deste instruMento, e conforMe terMo de coMProMisso 
DE EMENDAS Nº 202102431–1; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: 
razões de interesse público.

barra de santana - Pb, 04 de outubro de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRêNCIA Nº 00002/2021
torna público que fará realizar através da comissão Permanente de licitação, sediada na Avenida 

liberdade, 45 - centro - barra de santana - Pb, às 10:00 horas do dia 04 de novembro de 2021, 
licitação modalidade concorrência, do tipo menor preço, para: contrAtAção de eMPresA 
de engenHAriA PArA PrestAção de serviços esPeciAlizAdos, nA execução dA 
obrA: construção de escolA de 12 sAlAs ruA ProjetAdA (AntôniA cleMênciA 
de PAulA) - id siMec 1105676, situAdA no MunicíPio de bArrA de sAntAnA/Pb, nos 
terMos do Projeto básico e escoPo do Projeto Arquitetônico que fAzeM 
PArte integrAnte deste instruMento, e conforMe terMo de coMProMisso 
de eMendAs nº 202102431–1. recursos: previstos no orçamento vigente. fundamento legal: 
lei federal nº 8.666/93; lei complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. telefone: (83) 3346–1066. e-mail: bsantana.licitacaocpl@
gmail.com. edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

barra de santana - Pb, 04 de outubro de 2021
EDNA MACEDO DE SOUSA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO

PRESENCIAL Nº 00052/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

setor de licitações e contratos, rua flávio ribeiro, 74 - centro - belém - Pb, às 09:00 horas do 
dia 18 de outubro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, empresas de Pequeno Porte e equiparados, para: Aquisição 
de MAteriAis de iluMinAção e elétrico destinAdos Ao Projeto de iluMinAção 
nAtAlinA deste MuniciPio. 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 31/15; 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: licitacaobelempb@gmail.com. 

belém - Pb, 04 de outubro de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

ADITAMENTO DE VALOR
Partes: PrefeiturA MuniciPAl de beléM/Pb e tAciel dA silvA cnPj nº 37.639.423/0001-

66. ref. PP 00024/2021. objeto: contrAtAção de eMPresA PArA forneciMento de 
forMA PArcelAdA de MAteriAl de construção, PArA Atender As necessidAdes 
dAs diversAs secretAriAs do MunicíPio de beléM Pb. extrato do 1º. terMo Aditivo 
ao contrato n.º 00080/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente ao AditAMento 
de vAlor r$ 107.649,10 (cento e sete Mil, seiscentos e quArentA e nove reAis e 
dez centAvos), serão pagas através da seguinte dotação orçamentária: 02.01 gAbinete dA 
PrefeitA 04 122 2002 2003 MAnutenção dAs AtividAdes do gAbinete dA PrefeitA 
0019 3390.30 00 1.001.0000 MAteriAl de consuMo 02.02 secretAriA de AdMinistrAção 
04 122 2009 2009 MAnutenção dAs AtividAdes dA secretAriA de AdMinistrAção 
0094 3390.30 00 1.001.0000 MAteriAl de consuMo 02.03 secretAriA de finAnçAs 04 
123 2006 2017 MAnutenção dAs AtividAdes dA secretAriA de finAnçAs 0137 3390.30 
00 1.001.0000 MAteriAl de consuMo 02.04 secretAriA de educAção 12 361 1001 
2023 MAnutenção dAs AtividAdes do ensino fundAMentAl – Mde 0212 3390.30 00 
1.111.0000 MAteriAl de consuMo 02.05 secretAriA de esPorte e turisMo 27 812 
2009 2036 MAnutenção dAs AtividAdes dA secretAriA de esPorte e turisMo 0367 
3390.30 00 1.001.0000 MAteriAl de consuMo 02.06 secretAriA de culturA 13 392 
2010 2062 MAnutenção dAs AtividAdes dA secretAriA de culturA 0436 3390.30 00 
1.001.0000 MAteriAl de consuMo 02.08 secretAriA de des. urbAno, infrAestru-
turA e trAnsPortes 15 451 2012 2082 MAnutenção dAs AtividAdes dA seinfrA 0734 
3390.30 00 1.001.0000 MAteriAl de consuMo 15 451 2012 2084 MAnutenção dA rede 
de iluMinAção PúblicA de beléM 0751 3390.30 00 1.001.0000 MAteriAl de consuMo 
0752 3390.30 00 1.620.0000 MAteriAl de consuMo 02.10 secretAriA de AgriculturA 
e Meio AMbiente 20 606 2014 2116 MAnutenção dAs AtividAdes dA secretAriA de 
AgriculturA e Meio AMbiernte 0917 3390.30 00 1.001.0000 MAteriAl de consuMo 
02.071 fundo MuniciPAl de sAude de beleM10 301 1008 2135 MAnutenção do fundo 
MuniciPAl de sAúde de beléM 0121 3390.30 00 1.211.0000 MAteriAl de consuMo 10 
301 1008 2141 MAnutenção dA estrAtégiA sAúde dA fAMíliA – esf 0149 3390.30 00 
1.214.0000 MAteriAl de consuMo 10 302 1007 2159 MAnutenção do serviço Médico 
de urgênciA e eMergênciA - sAMu 192 0171 3390.30 00 1.211.0000 MAteriAl de con-
suMo 0172 3390.30 00 1.214.0000 MAteriAl de consuMo 02.091 fundo MuniciPAl de 
AssistenciA sociAl de beleM 08 244 1013 1147 MAnutenção do serviço de convi-
vênciA e fortAleciMento de vínculos – scfv 0009 3390.30 00 1.311.0000 MAteriAl 
de consuMo. Assinaturas da prorrogação contratual em: 01/10/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATOS
objeto: contrAtAção de eMPresA PArA serviços esPeciAlizAdos de diAgrA-

MAção e confecção/execução de serviços gráficos diversos, destinAdos 
As diversAs secretAriAs do MunicíPio de beléM Pb. fundAMento legAl: Pregão 
Presencial nº 00043/2021. dotAção: 02.01 gAbinete dA PrefeitA 04.122.2002.2003 MAnu-
tenção dAs AtividAdes do gAbinete dA PrefeitA 001.000000 recursos ordinários 
23.33.90.39.00 outros serviços de terceiros PessoA juridicA 02.02 secretAriA 
de AdMinistrAção 04.122.2009.2009 MAnutenção dAs AtividAdes dA secretAriA de 
AdMinistrAção 001.000000 recursos ordinários 98. 33.90.39.00 outros serviços 
de terceiros PessoA juridicA 02.03 secretAriA de finAnçAs 04.123.2006.2017 
MAnutenção dAs AtividAdes dA secretAriA de finAnçAs 001.000000 recursos 
ordinários 142. 33.90.39.00 outros serviços de terceiros PessoA juridicA 02.04 
secretAriA de educAção 12.361.1001.2023 MAnutenção dAs AtividAdes do ensino 
fundAMentAl – Mde 111.000000 receitAs de iMPostos e de trAnsferenciAs de 
iMPostos – educAção 218. 33.90.39.00 outros serviços de terceiros PessoA 
juridicA 12.361.1001.2144 MAnutenção dAs AtividAdes do ensino fundAMentAl 
– qse 120.000000 trAnsferenciAs do sAlário–educAção 300. 33.90.39.00 outros 
serviços de terceiros PessoA juridicA 02.05 secretAriA de esPorte e turis-
Mo 27.812.2009.2036 MAnutenção dAs AtividAdes dqA secretAriA de esPorte e 
turisMo 001.000000 recursos ordinários 371. 33.90.39.00 outros serviços de 
terceiros PessoA juridicA 02.06 secretAriA de culturA 13.392.2010.2062 MAnuten-
ção dAs AtividAdes dA secretAriA de culturA 001.000000 recursos ordinários 
438. 33.90.39.00 outros serviços de terceiros PessoA juridicA 02.08 secretAriA 
de desenvolviMento uYrbAno, infrAestruturA e trAnsPorte 15.451.1011.2086 
MAnutenção do serviço de liMPezA urbAnA 001.000000 recursos ordinários 
766. 33.90.39.00 outros serviços de terceiros PessoA juridicA 15.451.2012.2082 
MAnutenção dAs AtividAdes dA seinfrA 001.000000 recursos ordinArios 739. 
33.90.39.00 outros serviços de terceiros PessoA juridicA 02.10 secretAriA de 
AgriculturA e Meio AMbiente 20.606.2014.2116 MAnutenção dAs AtividAdes dA 
secretAriA de AgriculturA e Meio AMbiente 001.000000 recursos ordinArios 921. 
33.90.39.00 outros serviços de terceiros PessoA juridicA 20.91 fundo MuniciPAl 
de AssistenciA sociAl de beleM 08.244.2011.2089 MAnutenção do fundo MuniciPAl 
de AAsistenciA sociAl de beleM – fMAs 001.000000 recursos ordinários 792. 
33.90.39.00 outros serviços de terceiros PessoA juridicA 20.71 fundo MuniciPAl 
de sAude de beleM 10.301.1008.2065 MAnutenção dA Atenção PriMáriA A sAude – APs 
214.000000 trAnsferenciAs fundo A fundo de recursos do sus Provenientes do 
governo federAl 487. 33.90.39.00 outros serviços de terceiros PessoA juridicA 
10.301.1008.2135 MAnutenção do fundo MuniciPAl de sAude de ebleM 211.000000 
receitAs de iMPostos e de trAnsferenciA de iMPostos– sAude 571. 33.90.39.00 
outros serviços de terceiros PessoA juridicA 10.301.1008.2141 MAnutenção 
dA estrAtegiA sAude dA fAMiliA – esf 214.000000 trAnsferenciAs fundo A fundo 
de recursos do sus Provenientes do governo federAl 595. 33.90.39.00 outros 
serviços de terceiros PessoA juridicA 10.302.1007.2213 MAnutenção de Proce-
diMentos de MediA e AltA coMPlexidAde – MAc 211.000000 receitAs de iMPostos e 
de trAnsferenciA de iMPostos – sAude 665. 33.90.39.00 outros serviços de ter-
ceiros PessoA juridicA 214.000000 trAnsferenciAs fundo A fundo de recursos 
do sus Provenientes do governo federAl 666. 33.90.39.00 outros serviços de 
TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
contrAtAntes: Prefeitura Municipal de belém e: ct nº 00166/2021 - 21.09.21 - grAficA e 
editorA ModernA ltdA - r$ 57.615,00; ct nº 00167/2021 - 21.09.21 - grAficA frei dAMiAo 
ltdA - r$ 540,00; ct nº 00168/2021 - 21.09.21 - luciAno bezerrA dA silvA - r$ 8.440,50; ct 
nº 00170/2021 - 21.09.21 - MAnoel jAnuArio dos sAntos filHo 18039634415 - r$ 5.000,00; 
ct nº 00171/2021 - 21.09.21 - MAriAnA goMes ferreirA - r$ 10.808,75.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

ADITAMENTO DE PRAZO
Partes: PrefeiturA MuniciPAl de beléM/Pb e PrefeiturA MuniciPAl de beléM 

e MontbrAvo construções e serviços eireli cnPj: 20.010.332.0001-64. ref. tP 
00004/2020. objeto: contrAtAção de eMPresA no rAMo Pertinente PArA os servi-
ços de reforMA e AMPliAção do centro de iMAgeM, locAlizAdo nA ruA feliciAno 
PedrosA, s/n - centro - beléM/Pb, conforMe oPerAção nº 0903.004718/2020. extrato 
do 4º. terMo Aditivo ao contrato n.º 00099/2020, com a empresa acima mencionada, corres-
pondente ao Aditivo de PrAzo 6 (seis) meses. passando sua vigência perdurar de 01/10/2021 
até 01/03/2022., sob a dotação orçamentária: 02.07 secretAriA de sAude  10.302.1007.1224 
reforMA e AMPliAção de Predio PArA instAlAção do centro de iMAgeM  001.000000 
recurso ordinários  443.4.4.90.51.00 obrAs e instAlAções  290.000000 outros 
recursos vinculAdos A sAude  444.4.4.90.51.00 obrAs e instAlAções. Assinaturas 
da prorrogação contratual em: 01/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

instruMento: contrAto AdMinistrAtivo n° 104/2021 – PMbv
objeto: contrAtAção de eMPresA esPeciAlizAdA nos serviços de exAMes 

lAborAtoriAis destinAdos à PrefeiturA MuniciPAl de boA venturA-Pb
ProcediMento de contrAtAção diretA: disPensA de licitAção nº 025/2021 – 

PMbv; Processo AdMinistrAtivo n° 086/2021 – PMbv
dotAção: recursos orçamentários oriundos do orçamento de 2021 – recursos ordinários.
vigênciA: de 01/10/2021 A 31/12/2021
contrAtAnte: MunicíPio de boA venturA-Pb, cnPj: 08.940.702/0001-67
contrAtAdo: MArcio jose MoreirA PereirA, cnPj: 08.771.318/0001-88
vAlor totAl estiMAdo: r$ 35.918,66 (trintA e cinco Mil novecentos e dezoito 

reAis e sessentA e seis centAvos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 025/2021 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 086/2021 – PMBV
A PrefeitA constitucionAl do MunicíPio de boA venturA, estAdo dA PArAíbA, 

no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na disPensA de li-
citAção nº 025/2021–PMbv, regido pelo Processo AdMinistrAtivo n° 086/2021–PMbv, 
embasado na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria jurídica do 
Município e em cumprimento ao Art. 75, inciso ii, da lei 14.133/2021, AutorizA e AdjudicA o 
procedimento de dispensa de licitação, em favor da empresa: MArcio jose MoreirA PereirA, 
cnPj: 08.771.318/0001-88, no valor total de r$ 35.918,66 (trintA e cinco Mil novecentos 
e dezoito reAis e sessentA e seis centAvos), cujo objeto é a contrAtAção de 
eMPresA esPeciAlizAdA nos serviços de exAMes lAborAtoriAis destinAdos à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB, em consequência, fica convocada a proponente 
para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 90, caput, do citado diploma legal.

boa ventura - Pb, 01 de outubro de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA

Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
EXTRATO DE CONTRATOS

objeto: Aquisição de boMbAs subMersAs, AcessÓrios e serviços de des-
MontAgeM, MontAgeM e reboMbinAMento PArA Atender As necessidAdes de 
AbAsteciMento de AguA do MunicíPio de boM jesus conforMe solicitAção. 
fundAMento legAl: Pregão Presencial nº 00018/2021. dotAção: recursos Próprios do 
Município de bom jesus. PArtes contrAtAntes: Prefeitura Municipal de bom jesus e: Milor 
PerfurAcoes e engenHAriA eireli - r$ 18.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO

PRESENCIAL Nº 13/2021
A PREFEITURA DE CABACEIRAS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos os 

interessados que no dia 20.10.2021 às 09h30min, fará realizar licitação na modalidade Pregão 
PresenciAl, licitAção exclusivA à PArticiPAção de Me e ePP, conforMe Previsto 
no Art. 48, inciso i, dA lc nº 123/2006 coM novA redAção dAdA PelA lc nº 147/2014, 
tendo por objeto a: contrAtAção de eMPresA do rAMo PArA: A eventuAl Aquisição 
de MAteriAl de construção, tipo menor preço por item, para atender as necessidades das 
secretarias, conforme consta do edital durante o exercício de 2021. As empresas interessadas 
poderão adquirir o edital gratuitamente através do telefone (83) 3356-1117, do portal do tce/Pb 
https://portal.tce.pb.gov.br/ via (sAgres cidAdão – Mural de licitações – licitações Previstas) 
e/ou por e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00min às 12h00min. Publicado na íntegra 
no diário da fAMuP do dia 05.10.2021.

cAbAceirAs Pb, 04 de outubro de 2021.
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00159/2021
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 19 de outubro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, empresas de Pequeno Porte e equiparados, visando formar sistema de registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: contrAtAção de eMPresA PArA A Aquisição 
de equiPAMentos PArA A iMPlAntAção dA unidAde de recePção e distruição de 
Produtos do PescAdo. recursos: previstos no orçamento vigente. fundamento legal: lei 
federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a lei federal nº 8.666/93; lei complementar nº 123/06; 
decreto Municipal nº 008/13; decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. telefone: (083) 3250–3222. e-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br. edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

cabedelo - Pb, 29 de setembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
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 15 de outubro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, empresas de Pequeno Porte e equiparados, visando formar sistema de registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Mobiliário, coM MontAgeM 
e instAlAção, quAndo necessário, PArA equiPAr e Atender As necessidAdes do 
HosPitAl gerAl, no ÂMbito dA secretAriA MuniciPAl de cAbedelo – sescAb/Pb. 
recursos: previstos no orçamento vigente. fundamento legal: lei federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a lei federal nº 8.666/93; lei complementar nº 123/06; decreto Municipal nº 008/13; 
decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. informações: no horário 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, 04 de outubro de 2021.
Renata Salgado Aragão

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00160/2021
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 19 de outubro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, empresas de Pequeno Porte e equiparados, visando formar sistema de registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: contratação de empresa para confecção e 
instalação de grades de ferro para o centro PoP, bolsa família e casa da criança e Adolescente 
– seMAs. recursos: previstos no orçamento vigente. fundamento legal: lei federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a lei federal nº 8.666/93; lei complementar nº 123/06; decreto Municipal nº 
008/13; decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. telefone: (083) 3250–3222. e-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

cabedelo - Pb, 04 de outubro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
benedito soares da silva, 131 - Monte castelo - cabedelo - Pb, por meio do site www.licitaca-
ocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
sistema de registro de Preços objetivando contratações futuras, para: contratação de empresa 
para o fornecimento de kit escolar destinados as escolas e creches da rede Municipal de ensino. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 20 de outubro de 2021. início da fase de lances: 
09:15 horas do dia 20 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; decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. informações: 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. telefone: (083) 3250–3222. e-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

cabedelo - Pb, 04 de outubro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA EMERGENCIAL
nº 2.05.073/2021/CSL/SEMAS/PMCG

o titular da pasta da secretaria Municipal de Assistência social da Prefeitura Municipal de 
campina grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomensu-
rável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa Emergencial nº 2.05.073/2021/CSL/
seMAs/PMcg, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: 
MegA MAster coMerciAl de AliMentos eireli – cnPj: 08.370.039/0001-02,  no valor  de 
r$ 20.147,60 (vinte mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta centavos), para a disPensA 
eMergenciAl PArA Aquisição de cArnes, derivAdos e ovos eM AtendiMento As 
cAsAs de AcolHiMento e o centro PoP, embasada no art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93, 
alterada, cujas despesas correrão á conta da dotação orçamentária: funcional Programática: 
08.243.1017.2115/ 08.244.1017.2116/ 08.244.1017.2118/ 08.244.1017.2121  elemento da despesa: 
3390.30. fonte de recursos: 1311.

campina grande, 01 de outubro  de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA
nº 2.05.070/2021/CSL/SEMAS/PMCG

o titular da pasta da secretaria Municipal de Assistência social da Prefeitura Municipal de 
campina grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomensurável 
interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.070/2021/CSL/SEMAS/PMCG, 
praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: josé rodri-
gues de lirA - Me – cnPj: 12.396.956/0001-33,  no valor  de r$ 16.743,00 (dezesseis mil, 
setecentos e quarenta e três reais), para aquisição de material para manutenção de piscinas   em 
atendimento as casas de acolhimento pertencentes a secretaria Municipal de Assistência social, 
embasada no art. 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93, alterada, cujas despesas correrão á conta da 
dotação orçamentária: funcional Programática: 08.243.1017.2115  elemento da despesa: 3390.30. 
fonte de recursos: 1311.

campina grande, 20 de setembro de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00025/2021

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 dv00025/2021, 
que objetiva: contratação de empresa para aqisição de equipamentos eletrodomésticos para atender 
as necessidades da sttP; rAtifico o correspondente procedimento e Adjudico o seu objeto 
a: cArAjAs MAteriAl de construcAo ltdA - r$ 7.027,00.

campina grande - Pb, 04 de outubro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA
nº 2.05.067/2021/CSL/SEMAS/PMCG

o titular da pasta da secretaria Municipal de Assistência social da Prefeitura Municipal de 
campina grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomensurável 
interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.067/2021/CSL/SEMAS/PMCG, 
praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: MAriA josé 
MArinHo de ArAújo souto 02168746451 – cnPj: 39.296.139/0001-60,  no valor  de r$ 
3.000,00 (três mil reais), para prestação de serviços de confecção de bottons de metal retangular 
resinado e personalizado em atendimento a secretaria Municipal de Assistência social, embasada 
no art. 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93, alterada, cujas despesas correrão á conta da dotação 
orçamentária: funcional Programática: 04.122.2001.2128  elemento da despesa: 3390.39. fonte 
de recursos: 1001.

campina grande, 20 de setembro de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA EMERGENCIAL
nº 2.05.072/2021/CSL/SEMAS/PMCG

o titular da pasta da secretaria Municipal de Assistência social da Prefeitura Municipal de 
campina grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomensu-
rável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa Emergencial nº 2.05.072/2021/CSL/
seMAs/PMcg, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: 
xAnd’s coMerciAl de AliMentos eireli – Me  – cnPj: 04.949.494/0001-06,  no valor  de 
r$ 26.569,35 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), para a 
disPensA eMergenciAl PArA Aquisição de fÓrMulAs infAntis PArA lActentes eM 
AtendiMento As cAsAs de AcolHiMento, embasada no art. 24, inciso iv, da lei nº 8.666/93, 
alterada, cujas despesas correrão á conta da dotação orçamentária: funcional Programática: 
08.243.1017.2115  elemento da despesa: 3390.30. fonte de recursos: 1311.

campina grande, 04 de outubro  de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA
Nº 2.05.068/2021/CSL/SEMAS/PMCG

o titular da pasta da secretaria Municipal de Assistência social da Prefeitura Municipal de 
campina grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomensurável 
interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.068/2021/CSL/SEMAS/PMCG, 
praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: MAriA josé 
MArinHo de ArAújo souto 02168746451 – cnPj: 39.296.139/0001-60,  no valor  de r$ 810,00 
(oitocentos e dez reais), para aquisição de carimbos automáticos em atendimento as demandas 
da secretaria Municipal de Assistência social, embasada no art. 24, inciso ii, da lei nº 8.666/93, 
alterada, cujas despesas correrão á conta da dotação orçamentária: funcional Programática: 
04.122.2001.2128  elemento da despesa: 3390.30. fonte de recursos: 1001.

campina grande, 20 de setembro de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Nº 2.05.113/2021/SEMAS/PMCG

instruMento: terMo de contrAto nº 2.05.113/2021/seMAs/PMcg. PArtes: fundo 
MuniciPAl de AssistênciA sociAl/seMAs/PMcg e xAndY’s coMerciAl de AliMen-
tos eireli - Me objeto contrAtuAl: disPensA eMergenciAl PArA Aquisição de 
fÓrMulAs infAntis PArA lActentes eM AtendiMento As cAsAs de AcolHiMento. 
vigênciA: Até 31 de dezembro de 2021. fundAMentAção: disPensA eMergenciAl de 
licitAção nº 2.05.072/2021/cPl/seMAs/PMcg, Art. 24, iv, lei nº 8.666/93, AlterAdA 
funcionAl ProgrAMáticA: 08.243.1017.2115. eleMento de desPesA: 3390-30. fonte 
de recursos: 1311. signAtários: vAlKer neves sAles  e frAncisco bArbozA dA 
silvA. vAlor globAl: r$ 26.569,35 (vinte e seis Mil, quinHentos e sessentA e nove 
reAis e trintA e cinco centAvos). dAtA de AssinAturA: 04/10/2021.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL

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

EXTRATO DE CONTRATO
objeto: contratação de empresa para aqisição de equipamentos eletrodomésticos para aten-

der as necessidades da sttP. fundAMento legAl: dispensa de licitação nº dv00025/2021. 
dotAção: recursos Próprios do Município de campina grande: 05.010 – superintendência de 
trânsito e transportes Públicos 04.122.2001.2092 – Ações administrativas da sttP 44.90.52.99 
– Equipamento e Material Permanente 1001 – Recursos ordinários. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Trans-
portes Publicos de campina grande e: ct nº 00117/2021 - 04.10.21 - cArAjAs MAteriAl de 
construcAo ltdA - r$ 7.027,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Nº 2.05.111/2021/SEMAS/PMCG

instruMento: terMo de contrAto nº 2.05.111/2021/seMAs/PMcg. PArtes:  fundo 
MuniciPAl de AssistênciA sociAl/seMAs/PMcg e josé rodrigues de lirA - Me. 
objeto contrAtuAl: Aquisição de MAteriAl PArA MAnutenção de PiscinAs   eM 
AtendiMento As cAsAs de AcolHiMento Pertencentes A secretAriA MuniciPAl 
de AssistênciA sociAl. fundAMentAção: disPensA de licitAção nº 2.05.070/2021/
cPl/seMAs/PMcg, Art. 24, ii, lei nº 8.666/93, AlterAdA. funcionAl ProgrAMáticA: 
08.243.1017.2115 eleMento de desPesA: 3390-30. fonte de recursos:1311. signAtá-
rios: vAlKer neves sAles e josé rodrigues de lirA. vAlor globAl: r$ 16.743,00 (de-
zesseis Mil, setecentos e quArentA e três reAis). dAtA de AssinAturA: 22/09/2021.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Nº 2.05.114/2021/SEMAS/PMCG

instruMento: terMo de contrAto nº 2.05.114/2021/seMAs/PMcg. PArtes: fundo 
MuniciPAl de AssistênciA sociAl/seMAs/PMcg e MegA MAster coMerciAl de Ali-
Mentos eireli. objeto contrAtuAl: disPensA eMergenciAl PArA Aquisição de 
cArnes, derivAdos e ovos eM AtendiMento As cAsAs de AcolHiMento e o centro 
PoP. vigênciA: Até 31 de dezembro de 2021. fundAMentAção: disPensA eMergenciAl 
de licitAção nº 2.05.073/2021/cPl/seMAs/PMcg, Art. 24, iv, lei nº 8.666/93, AlterAdA 
funcionAl ProgrAMáticA: 08.243.1017.2115/ 08.244.1017.2116/ 08.244.1017.2118 e 
08.244.1017.2121. eleMento de desPesA: 3390-30. fonte de recursos: 1311/1001. 
signAtários: vAlKer neves sAles  e Miguel Angelo fonsecA Pires. vAlor globAl: 
r$ 20.147,60 (vinte Mil, cento e quArentA e sete reAis e sessentA centAvos). 
dAtA de AssinAturA: 01/10/2021.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 5 de outubro de 2021 

Publicidades
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Nº 2.05.105/2021/SEMAS/PMCG
instruMento: terMo de contrAto nº 2.05.105/2021/seMAs/PMcg. PArtes:  

fundo MuniciPAl de AssistênciA sociAl/seMAs/PMcg e MAriA josé MArinHo de 
ArAújo souto 02168746451. objeto contrAtuAl: PArA PrestAção de serviços 
de confecção de bottons de MetAl retAngulAr resinAdo e PersonAlizAdo 
eM AtendiMento A secretAriA MuniciPAl de AssistênciA sociAl. fundAMentAção: 
disPensA de licitAção nº 2.05.067/2021/cPl/seMAs/PMcg, Art. 24, ii, lei nº 8.666/93, 
AlterAdA. funcionAl ProgrAMáticA: 04.122.200.2128 eleMento de desPesA: 3390-
39. fonte de recursos:1001. signAtários: vAlKer neves sAles e MAriA josé 
MArinHo de ArAújo souto 02168746451. vAlor globAl: r$ 3.000,00 (três reAis). 
dAtA de AssinAturA: 20/09/2021.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Nº 2.05.106/2021/SEMAS/PMCG

instruMento: terMo de contrAto nº 2.05.106/2021/seMAs/PMcg. PArtes:  fundo 
MuniciPAl de AssistênciA sociAl/seMAs/PMcg e MAriA josé MArinHo de ArAújo 
souto 02168746451. objeto contrAtuAl: PArA Aquisição de cAriMbos AutoMáti-
cos eM AtendiMento As deMAndAs dA secretAriA MuniciPAl de AssistênciA sociAl. 
fundAMentAção: disPensA de licitAção nº 2.05.068/2021/cPl/seMAs/PMcg, Art. 24, 
ii, lei nº 8.666/93, AlterAdA. funcionAl ProgrAMáticA: 04.122.2001.2128 eleMento 
de desPesA: 3390-30. fonte de recursos:1001. signAtários: vAlKer neves sAles 
e MAriA josé MArinHo de ArAújo souto 02168746451. vAlor globAl: r$ 810,00 
(oitocentos e dez reAis). dAtA de AssinAturA: 20/09/2021.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
DECRETO MUNICIPAL Nº 376 DE 01 DE OUTUBRO DE 2021

eMentA: Autoriza abertura de credenciamento de Propostas referentes as ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural, conforme lei federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, alterada pela 
lei federal 14.150 de 12 de maio de 2021 – lei Aldir blanc e dá outras providências.

o Prefeito MuniciPAl do congo, estAdo dA PArAíbA, no uso das suas atribuições 
constitucionais e legais:

considerAndo o estado de calamidade Pública reconhecido pelo decreto legislativo nº 
06, de 20 de março de 2020;

considerAndo o reconhecimento do estado de calamidade Pública no estado da Paraíba, 
através do decreto nº 40.134, de 21 de março de 2020, com base no estado de emergência em 
saúde Pública de importância nacional, decretado pelo Ministério da saúde, e a declaração da 
condição de transmissão pandêmica, sustentada da infecção humana pela covid-19, anunciada 
pela organização Mundial da saúde - oMs;

considerAndo a redação dada pela lei federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, alterada 
pela lei federal nº 14.150, de 12 de maio de 2021, intitulada lei Aldir blanc, que dá providências 
emergenciais para atender o setor cultural afetado pelas medidas restritivas sanitárias impostas 
pelo combate à pandemia da covid-19;

considerAndo o decreto nº 10.751, de 22 de julho de 2021, que regulamenta a lei federal 
14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor 
cultural e serem adotadas durante o estado de calamidade Pública reconhecido pelo decreto 
legislativo nº 06, de 20 de março de 2020;

DECRETA:
Art. 1º. fica autorizado a abertura de processo de credenciamento de Propostas referentes as 

ações emergenciais destinadas ao setor cultural, conforme lei federal nº 14.017, de 29 de junho 
de 2020, alterada pela lei federal nº 10.751, de 22 de julho de 2021, lei Aldir blanc.

Art. 2º. o credenciamento de Propostas será na modalidade de chamamento Público, por edital 
específico que o regulamente.

Art. 3º. As propostas a serem credenciadas devem atender o Art. 2º, iii, da lei federal nº 14.017, 
de 29 de junho de 2020.

Art. 4º. A utilização do restante do recurso do repasse financeiro destinado ao Município do 
Congo para fins de implementação de ações emergenciais que atendam o setor cultural afetado pela 
pandemia da covid-19, nos termos da lei federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, deverá ser 
utilizado nas propostas credenciadas segundo a regulamentação dada por edital em seleção pública.

Art. 5º. ficam criadas 79 (setenta e nove) vagas para atender propostas que atendam as cate-
gorias culturais previstas no Art. 8º da lei federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

Art. 6º. A seleção das propostas a serem credenciadas é de exclusiva responsabilidade do 
comitê gestor cultural do congo.

Art. 7º. A contratação das propostas credenciadas é de responsabilidade da secretaria Municipal 
de cultura, turismo, desporto e lazer do congo.

Art. 8º. fica estabelecido o benefício mínimo de r$ 600,00 (seiscentos reais) para propostas 
individuais e máximo de até r$ 1.318,58 (um mil trezentos e dezoito reais e cinquenta e oito reais) 
para propostas que beneficiem coletividades culturais.

Art. 9º. este decreto entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal do congo, estado da Paraíba, em 01 de outubro de 2021.

ROMUALDO ANTÔNIO QUIRINO DE SOUSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 02.2021.
objeto:  execução dos serviços de conclusão de PAssAgeM MolHAdA no sítio Malhada.  

contrAto de rePAsse com a união federAl, por intermédio do Ministério dA Agri-
culturA, PecuáriA e AbAsteciMento, representado pela cAixA econôMicA federAl 
/ PrefeiturA MuniciPAl de cuitegi/Pb, de nº 850567 / 2017 / MAPA/cAixA. eMPresA 
HAbilitAdA: quAlitY construções ltdA – cnPj: 26.183.729/0001-34. dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da lei federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. comunica-se ainda que, em não havendo interposição de quaisquer recursos com 
relação ao julgamento de HAbilitAção, a sessão pública para abertura do envelope Proposta 
de Preço será realizada no dia 15.10.2021, às 10H00MiM, no endereço inicialmente informado. 
demais informações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação. AtA na íntegra 
poderá ser adquirida através do sítio: www.cuitegi.pb.gov.br. Publique-se PArA suA eficáciA:

cuitegi/Pb, 04 de outubro de 2021.
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20.2021.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, 
na rua nossa senhora do rosário, 35 – cuitegi, Pb, às 09h00min, do dia 21.10.2021, licitação 
modalidade Pregão, na forma PresenciAl, do tipo Menor Preço, para aquisições parcela-
das de Medicamentos “fArMáciA básicA” destinados ao atendimento da população municipal, 
exercício 2021. recursos: previstos no orçamento vigente. fundAMento legAl: leis federais 
nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006, (com suas respectivas alterações), decreto Municipal nº 01.2013 
e demais legislações pertinentes. outros esclarecimentos e cópia do edital poderão ser obtidos no 
endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 12h00min. 
sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

cuitegi/Pb, 04 de outubro de 2021.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

objeto: execução dos serviços de 2ª etapa da construção do campo de futebol no conjunto An-
tônio Mariz, antigo barro vermelho, de acordo contrAto de rePAsse com a união federAl, 
por intermédio do Ministério dA cidAdAniA, representado pela cAixA econôMicA federAl 
/ PrefeiturA MuniciPAl de cuitegi/Pb, de nº 895617 / 2019 / Mc/cAixA. fundAMento 
legAl: tomada de Preços nº 01.2021. dotAção: 21.100 – 27.813.0012.1029 – 44.90.51 – obrAs 
e instAlAções. PrAzo execução: 03 (três) meses. PrAzo vigênciA do contrAto: 
05 (cinco) meses. PArtes contrAtAntes: PrefeiturA MuniciPAl de cuitegi/Pb e 
quAlitY construções ltdA, cnPj 26.183.729/0001-34 - ct nº 105/2021 – 04.10.2021 – r$ 
219.823,42 – duzentos e dezenove mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos.

GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel inácio da silva, 110 - centro - damião - Pb, às 14:30 horas do dia 18 de outubro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: locação de veículo de passeio, 
com motorista, para suprir as necessidades da câmara Municipal. recursos: previstos no orçamento 
vigente. fundamento legal: lei federal nº 10.520/02. informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

damião - Pb, 01 de outubro  de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INêS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
objeto: contrAtAção de eMPresA do rAMo dA construção civil, PArA re-

AlizAr A obrA de conclusão dA construção dA cAPelA de velÓrio MuniciPAl. 
licitAnte declArAdo vencedor e respectivo valor total da contratação: ArenA cons-
trucoes e locAcoes eireli - valor: r$ 166.937,85. dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da lei federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação, Avenida Major 
Augusto bezerra, 02 - centro - dona ines - Pb, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. 
telefone: (083) 33771025. e-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

dona ines - Pb, 04 de outubro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INêS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
objeto: conclusão da obra de construção da área de recreação da escola Municipal Poeta 

joão galdino. licitAnte declArAdo vencedor e respectivo valor total da contratação: cP2 
construções, serviços e locAções eireli - valor: r$ 266.346,54. dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da lei federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de 
licitação, Avenida Major Augusto bezerra, 02 - centro - dona ines - Pb, no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis. telefone: (083) 33771025. e-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

dona ines - Pb, 30 de setembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INêS
EXTRATO DE CONTRATOS

objeto: Aquisição de material permanente (eletrodomésticos, utensílios e mobiliário em ge-
ral) para suprir as necessidades da secretaria Municipal de educação e cultura. fundAMento 
legAl: Pregão Presencial nº 00033/2021. dotAção: recursos Próprios do Município de dona 
ines: 12.361.2007.1008 – construir/Ampliar/reformar/equipar unida des escolares Municipais. 
eleMento de desPesA:4490.52.99..1111/1113 – equipamentos e Material Permanente. vigên-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de dona inês e: ct nº 00133/2021 - 14.09.21 - A j P de souzA & ciA coMercio AtAcAdistA 
ltdA - r$ 54.419,50; ct nº 00134/2021 - 14.09.21 - cAnAPu coMercio de distribuicAo 
eireli - r$ 22.280,00; ct nº 00135/2021 - 14.09.21 - distribuidorA de Produtos Agreste 
MeridionAl ltdA - r$ 7.850,00; ct nº 00136/2021 - 14.09.21 - equiPAço MÓveis e ele-
trodoMésticos ltdA Me - r$ 33.700,00; ct nº 00137/2021 - 14.09.21 - fAbio jose de 
senA 01035021498 - r$ 23.459,00; ct nº 00138/2021 - 14.09.21 - gM coMercio e servico 
ltdA - r$ 33.186,00; ct nº 00139/2021 - 14.09.21 - jAnderson costA leAo liMA - r$ 
26.690,00; ct nº 00140/2021 - 14.09.21 - tHoMAs jose beltrão de ArAujo Albuquer-
que Me - r$ 52.460,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021

com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão eletrônico nº 00026/2021, que objetiva: Aquisição par-
celada de equipamentos médico hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas 
de saúde deste municipio; Adjudico o seu objeto a: Agnus coMercio de MAquinAs e 
equiPAMentos eireli - r$ 2.303,00; Andr??iA lorenzi – Me - r$ 7.075,00; bio infinitY 
coMercio HosPitAlAr e locAcAo eireli - r$ 1.040,00; bruMed coMercio AtAcAdistA 
e MAnutencAo de equiPAMentos HosP - r$ 8.330,00; equiMed equiPAMentos Me-
dicos HosPitAlAres ltdA - r$ 1.800,00; instrAMed industriA Medico HosPitAlAr 
ltdA - r$ 11.970,00; M.K.r. coMercio de equiPAMentos eireli - r$ 1.495,00; MedPej 
equiPAMentos Medicos ltdA - r$ 9.585,98; odontoMed coMercio de Produtos 
Medicos HosPitAlAres ltdA–Me - r$ 14.640,82; PAulo ricArdo cordeiro de gois - 
r$ 2.498,30; sisnAc – Produtos PArA sAude ltdA - r$ 3.900,00; sterMAx Produtos 
Medicos eireli - r$ 5.990,00; sul services coMercio e AssistenciA tecnicA de 
equiPAMentos A sA??de eireli - r$ 1.330,00.

esperança - Pb, 20 de setembro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria jurídica, referente ao Pregão eletrônico nº 00026/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
equipamentos médico hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde 
deste municipio; HoMologo o correspondente procedimento licitatório em favor de: Agnus 
coMercio de MAquinAs e equiPAMentos eireli - r$ 2.303,00; Andr??iA lorenzi – 
Me - r$ 7.075,00; bio infinitY coMercio HosPitAlAr e locAcAo eireli - r$ 1.040,00; 
bruMed coMercio AtAcAdistA e MAnutencAo de equiPAMentos HosP - r$ 8.330,00; 
equiMed equiPAMentos Medicos HosPitAlAres ltdA - r$ 1.800,00; instrAMed in-
dustriA Medico HosPitAlAr ltdA - r$ 11.970,00; M.K.r. coMercio de equiPAMentos 
eireli - r$ 1.495,00; MedPej equiPAMentos Medicos ltdA - r$ 9.585,98; odontoMed 
coMercio de Produtos Medicos HosPitAlAres ltdA–Me - r$ 14.640,82; PAulo 
ricArdo cordeiro de gois - r$ 2.498,30; sisnAc – Produtos PArA sAude ltdA - r$ 
3.900,00; sterMAx Produtos Medicos eireli - r$ 5.990,00; sul services coMercio 
e AssistenciA tecnicA de equiPAMentos A sA??de eireli - r$ 1.330,00.

esperança - Pb, 20 de setembro de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

Processo: Pregão eletrônico nº 00026/2021. objeto: Aquisição parcelada de equipamentos 
médico hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde deste municipio. 
notificAção: convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a comissão Permanente de licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Agnus comercio de Maquinas e 
equipamentos eireli - cnPj 14.676.091/0001-94. Andr??ia lorenzi - Me - cnPj 17.189.700/0001-79. 
Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locacao Eireli - CNPJ 03.679.808/0001-35. Brumed Comercio Ata-
cadista e Manutencao de equipamentos Hosp - cnPj 31.770.650/0001-40. equimed equipamentos 
Medicos Hospitalares ltda - cnPj 38.408.899/0001-59. instramed industria Medico Hospitalar ltda 
- cnPj 90.909.631/0001-10. M.k.r. comercio de equipamentos eireli - cnPj 31.499.939/0001-76. 
Medpej equipamentos Medicos ltda - cnPj 03.155.958/0001-40. odontomed comercio de Produtos 
Medicos Hospitalares ltda-me - cnPj 09.478.023/0001-80. Paulo ricardo cordeiro de gois - cnPj 
32.407.715/0001-50. sisnac - Produtos para saude ltda - cnPj 10.444.624/0001-51. stermax 
Produtos Medicos eireli - cnPj 84.859.552/0002-20. sul services comercio e Assistencia tecnica 
de equipamentos a sa??de eireli - cnPj 04.648.801/0001-19. inforMAções: na sede da cPl, 
rua Antenor navarro, 837 - lírio verde - esperança - Pb, no horário das 08h00min às 14h00min 
dos dias úteis. telefone: (083) 3361-3801.

esperança - Pb, 04 de outubro de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva: registro de 
Preços objetivando contratações futuras para: Fornecimento de material gráfico de impressão 
digital, sinalização, estrutural, visual e horizontal para atender diversas secretarias deste município 
de esperança/Pb; Adjudico o seu objeto a: MArcelo ArAujo dos sAntos - r$ 448.132,50.

esperança - Pb, 04 de outubro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva: registro de Preços 
objetivando contratações futuras para: Fornecimento de material gráfico de impressão digital, 
sinalização, estrutural, visual e horizontal para atender diversas secretarias deste município de 
esperança/Pb; HoMologo o correspondente procedimento licitatório em favor de: MArcelo 
ArAujo dos sAntos - r$ 448.132,50.

esperança - Pb, 04 de outubro de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
torna público que fará realizar através da comissão especial de licitação, sediada na rua 

Antenor navarro, nº 837, centro Administrativo, esperança - Pb, às 10h do dia 22/10/2021, licitação 
na modalidade tomada de Preços, do tipo menor preço global, processada sob o nº 00004/2021, 
para contrAtAção de eMPresA PArA execução de serviços de PAviMentAção 
de viAs no MunicíPio de esPerAnçA Pb. recursos federais (contrAto de rePAsse 
nº 906196/2020/Mdr/cAixA) e Próprios (contrAPArtidA), previstos no orçamento vigente. 
fundamento legal: lei federal 8.666/1993 e suas alterações. informações no horário das 08h às 
12h dos dias úteis, no endereço supracitado. telefone: (83) 3361-3801. edital: www.esperanca.
pb.gov.br. Atendimento ao licitante: esperanca.1doc.com.br/atendimento.

esperança - Pb, 04 de outubro de 2021.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00007/2021.
objeto : contratação de empresa para conclusão dos serviços de construção do   Parque 

Municipal de eventos- Poeta ronaldo cunha lima no Município de guarabira/Pb conforme contrato 
de repasse n° 1023.538-40/2015.

clAssificAção:
1º lugar – dit construções, iMob e serviços eireli , cnPj: 18.547.219/0001-70 – valor: 

r$ 1.091.170,94 – (Hum milhão, noventa e hum Mil, cento e setenta reais e noventa e quatro centavos
2° lugar - construPb construtorA , cnPj: 38.028.913/0001-99, 1.206.065,07      
( Hum milhão duzentos e seis Mil e sessenta e cinco reais e sete centavos)
3º lugar – jrP construções e coMércio ltdA, cnPj: 05.157.468/0001-08, r$ 

1.122.323,94  ( Hum Milhão cento e vinte e dois Mil trezentos e vinte e três reais e noventa e 
quatro centavos.

4º lugar – MetA coMércio e serviços eireli, cnPj: 29.903.019/0001-20, r$ 1.229.702,89
( Hum milhão duzentos e e vinte e nove Mil setecentos  e dois reais e oitenta e nove centavos)
5º lugar – AguiAr & AguiAr  construções ltdA-Me, cnPj: 23.587.584/0001-49, r$ 

1.314.834,18 ( Hum milhão trezentos e quatorze mil oitocentos e trinta e quatro reais e dezoito 
centavos)

6º lugar – união edificAção e trAnsPortes união ltdA , cnPj: 04.031.176/0001-61, 
r$ 1.395.049,63

obs: A eMPresA Morlis construçoes  e incorPorAções teve suA ProPostA 
desclAssificAdA ´Por APresentAr incoMPAtilidAde coM o editAl.

dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da lei 
federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. o Processo encontra-se a disposição dos interes-
sados na sala da comissão Permanente de licitação, à rua Antonio André, 39 - 1° Andar - centro 
– Guarabira, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

guarabira, 04 de outubro  de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 00099/2021
em relação ao Pregão Presencial de nº 00099/2021, objetivando Aquisições parceladas de 

gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda escolar para os alunos matriculados 
e assistidos pelo ensino fundamental e demais setores da Administração Municipal de acordo 
com os itens que tiveram seus quantitativos esgotados , fica NOTIFICADA  as empresas: LARISSE  
leoniA de Pontes cnPj: 37.929.885/0001-18 e  HuMberto liMA dA silvA- ePP cnPj: 
18.967.438/0001-09 a apresentarem suas documentações relativas a habilitação do certames 
as quais apresentaram certidão de regularidade fiscal vencida, desta forma ficam notificadas a 
apresentar até dia 08/10/2021  sob perna de inabilitação em relação ao referido  informações no 
endereço supracitado: sediada na rua Antônio André, 39, 1° andar – centro – guarabira/Pb - Pb

guarabira, 04 de outubro de 2021 
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 05.2021 
objeto: contratação de empresa no ramo pertinente para reforma do matadouro municipal- 

conjunto Alda Pimentel.
eMPresAs HAbilitAdAs:
23.571.421/001-78– Wcb engenHAriA e Projetos, por atender a todos os requi-sitos 

de habilitação
12.350.951/0001-70– gPs gerenciAMento de Projetos e serviços ltdA, por atender 

a todos os requisitos de habilitação
36.342.650/0001-62– escAle construtorA e serviços eireli, por atender a todos os 

requisitos de habilitação
o Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da lei 
federal nº 8.666/93 e suas alterações. em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julga-mento de habilitação promovida pela cPl, a sessão pública 
para abertura dos enve-lopes Proposta de Preços será realizada no dia 13.10.2021, às 08h00min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a cPl, rua 
Antonio André, 39 - centro - guarabira - Pb, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada unanimemente pelos membros da cPl

guarabira - Pb,04  outubro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 06.2021
objeto: contratação de empresa no ramo pertinente para construção de um portal no município 

de guarabira/Pb- 073 acesso ao distrito de cachoeira dos guedes, em guarabira/Pb. 
23.571.421/001-78– Wcb engenHAriA e Projetos, por atender a todos os requisitos de 

habilitação
12.350.951/0001-70– gPs gerenciAMento de Projetos e serviços ltdA, por atender 

a todos os requisitos de habilitação 
o Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da lei 
federal nº 8.666/93 e suas alterações. em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela cPl, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 13.10.2021, às 10h00min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a cPl, rua 
Antonio André, 39 - centro - guarabira - Pb, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada unanimemente pelos membros da cPl

guarabira - Pb,04  outubro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATOS
objeto: Aquisições de parceladas de uniformes para agentes de saúde do município de 

guarabira. fundAMento legAl: Pregão Presencial nº 00098/2021. dotAção: recursos 
PrÓPrios / outros: 16.00 – fundo Municipal de saúde – secretaria de saúde 10.301.2020.2068 
– Manter Atividades de Atenção básica de saúde 10.302.2020.2073 – Manter Atividades de gestão 
Plena de saúde – blMAc 10.302.2022.2075 – Manter Atividades do serviço Público de saúde 
3.3.90.30.01 – Material de consumo 3.3.90.32.01 – Material, bem ou serviço p/distribuição gratuita. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de saúde da guarabira e: ct nº 00378/2021 - 21.09.21 - regis uniforMes e coMercio 
eireli - r$ 3.892,20; ct nº 00379/2021 - 21.09.21 - vestir industriA e coMercio de 
confeccoes ltdA - r$ 7.150,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

objeto: Aquisições de parceladas de uniformes para agentes de saúde do município de 
guarabira. fundAMento legAl: Pregão Presencial nº 00098/2021. dotAção: recursos 
PrÓPrios / outros: 16.00 – fundo Municipal de saúde – secretaria de saúde 10.301.2020.2068 
– Manter Atividades de Atenção básica de saúde 10.302.2020.2073 – Manter Atividades de gestão 
Plena de saúde – blMAc 10.302.2022.2075 – Manter Atividades do serviço Público de saúde 
3.3.90.30.01 – Material de consumo 3.3.90.32.01 – Material, bem ou serviço p/distribuição gratuita. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de saúde da guarabira e: ct nº 00378/2021 - 21.09.21 - regis uniforMes e coMercio 
eireli - r$ 3.892,20; ct nº 00379/2021 - 21.09.21 - vestir industriA e coMercio de 
confeccoes ltdA - r$ 7.150,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

objeto: Aquisições parcelas de Móveis diversos para melhor atender as demandas admi-
nistrativas. fundAMento legAl: Pregão Presencial nº 00092/2021. dotAção: recursos 
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2021 � 3.3.90.30.01 � Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de guarabira e: ct nº 00380/2021 - 27.09.21 - equiPAço MÓveis e ele-
trodoMésticos ltdA - r$ 55.700,00; ct nº 00381/2021 - 27.09.21 - jAnderson costA 
leão liMA - r$ 36.025,00; ct nº 00382/2021 - 27.09.21 - WW coMerciAl eireli - r$ 5.920,00; 
ct nº 01379/2022 - 27.09.21 - distribuidorA de Produtos Agreste MeridionAl ltdA 
- r$ 4.308,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

objeto: Aquisições parceladas de Materiais esportivos diversos para melhor atender as 
demandas da Administração Municipal, conforme termo de referência. fundAMento legAl: 
Pregão Presencial nº 00094/2021. dotAção: recursos PrÓPrios / ProgrAMAs / outros 
dotação consignada no orçamento vigente 2021 elemento de despesa 3.3.90.39.01 – outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PArtes contrAtAntes: Prefeitura Municipal de guarabira e: ct nº 00386/2021 - 27.09.21 - 
douglAs bernArdo Azevedo eireli - r$ 247.300,10; ct nº 00387/2021 - 27.09.21 - Hot 
digitAl coMercio e servico de iMPressAo ltdA - r$ 216.837,00.

PrefeiturA MuniciPAl de guArAbirA
extrAto de contrAto
objeto: contratação de empresa para perfuração de poços artesianos, conforme termo de 

referência. fundAMento legAl: Pregão Presencial nº 00100/2021. dotAção: recursos 
PrÓPrios / ProgrAMAs federAis / outros: elementos de despesas 3.3.90.30.01 – Material 
de Consumo 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: 
ct nº 00405/2021 - 01.10.21 - industriA Yvel liMitAdA - r$ 98.325,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

instruMento: Primeiro termo Aditivo de supressão ao contrato nº 00086/2021, em 
20.09.2021.

PArtes: Prefeitura Municipal de ibiara e a empresa Alexandre Mamede de lima 07009850429
objeto contrAtuAl: Prestação de serviços de Manutenção preventiva, corretiva e correlata 

em máquinas pesadas e agrícolas.
objeto do Aditivo: Alteração de valor
fundAMentAção: Art. 65 da lei nº 8.666/93.

ibiara-Pb, 01 de outubro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito      

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 construção do HosPitAl veterinário, localizada no Município de  joão Pessoa - Pb.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 083005/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.031/2021
dAtA de AberturA: 19/10/2021 – às: 09:00h.
objeto: sisteMA de registro de Preços PArA Aquisição de Alcool eM gel 

PArA o instituto cÂndidA vArgAs.
o instituto cândida vargas, através de sua Pregoeira, srª. Karla renata Marinho Alves, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
899969, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. fonte de recursos: AiH. 
consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no Horário único de 08h00min às 12h00min 
e 14h00min às 17h00min, no fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail csl.icv@joaopessoa.pb.gov.br 
fundamentação legal: lei federal nº 10.520/2002, decreto federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, 
decretos Municipais nº 4.985/2003, 7.884/2013, 9.607/2020 e, subsidiariamente, lei federal nº 
8.666/1993.chave cgM: dqig-286z-v2r7-Arvq.

joão Pessoa, 04 de outubro de 2021. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA

CONCORRêNCIA PÚBLICA Nº 07.019/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/053287

CHAVE CGM: VBWG-28MG-MXYU-U4AI
objeto: contratação de empresa especializada para executar os serviços de implantação 

de Pavimentação em Paralelepípedo e drenagem na rua Honduras, no bairro de Mumbaba na 
cidade de joão Pessoa-Pb. 

A Prefeitura Municipal de joão Pessoa através da comissão setorial de licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, comunica aos interessados que 
fica determinado que a reunião para a abertura dos envelopes contendo as Propostas Comercial, 
dar-se-á no dia 06 de outubro de 2021, impreterivelmente às 9:00h, no mesmo local indicado no 
Preâmbulo do edital.  

informamos que a presença dos representantes legais é de fundamental importância para a 
continuidade dos fatos.

joão Pessoa, 04 de outubro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo Nº 2021/047230/SEINFRA 
Modalidade: Concorrência Pública nº 07.015/2021

Tipo: Menor Preço Global
objeto: contratação de empresa especializada de engenharia para execução dos serviços 

de Manutenção, recuperação e Melhorias de instalações e Ambientes, com construção de reser-
vatório nas escolas Municipais de ensino fundamental (eMef): Ana cristina rolim, joão gadelha 
e fenelon câmara em joão Pessoa/Pb, - lote 06.

tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas 
todas as suas fases legais e administrativas com fundamentação na lei nº 8.666/93, não sendo 
verificado nenhum vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos 
todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e 
adjudico o objeto desta concorrência Pública, constantes na ata da comissão setorial de licitação, 
declarando vencedora da licitação à empresa PriiMee construções e eMPreendiMentos 
eireli- cnPj 20.949.329/0001-00, no valor global de r$ 4.175.340,90 (quatro milhões, cento e 
setenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e noventa centavos).

joão Pessoa, 04 de outubro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infra Estrutura /PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
cHAve cgM: db29-llMz-0bx1-0rYx
Pregão eletrônico srP nº 09025/2021
Processo AdM. nº 2021/059557
cHAve licitAções-e nº892243
objeto: Aquisição de utensílios de cozinHA PArA Atender às deMAndAs de 

escolAs, creis e do cei (centro de educAção integrAdo) dA secretAriA de 
educAção e culturA do MunicíPio 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 iden-
tificado, em favor das empresas:

brAsidAs eireli, inscrita no cnPj sob o nº 20.483.193/0001-96,a qual foi vencedora do:
iteM 01 (bAlAnçA digitAl 30Kg), com valor unitário de r$ 574,21 (quinhentos e setenta 

e quatro reais e vinte e um centavos), perfazendo o valor total de r$ 21.819,98 (vinte e um mil, 
oitocentos e dezenove reais e noventa e oito centavos);o valor total dos itens é der$ 21.819,98 
(vinte e um mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e oito centavos).

M.K.r. coMercio de equiPAMentos eireli ePP, inscrita no cnPj sob o n° 
31.499.939/0001-76, a qual foi vencedora do:

iteM 02 (bAlAnçA PlAtAforMA 150Kg),com valor unitário de r$ 977,75 (novecentos e 
setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de r$ 37.154,50 (trinta 
e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos); o valor total dos itens é der$ 
37.154,50 (trinta e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

rMegH nutrifort coMercio e distribuidorA eireli inscrita no cnPj sob o 
n°28.435.908/0001-47, a qual foi vencedora do:

iteM 04 (bebedouro águA), com valor unitário de r$ 647,15 (seiscentos e quarenta e sete 
reais e quinze centavos), perfazendo o valor total de r$ 49.183,40 (quarenta e nove mil, cento e 
oitenta e três reais e quarenta centavos); o valor total dos itens é der$ 49.183,40 (quarenta e nove 
mil, cento e oitenta e três reais e quarenta centavos).

WAldir dA silvA industriAl ePP, inscrita no cnPj sob o n° 15.521.062/0001-16, a qual 
foi vencedora dos:

iteM 19 (refrigerAdor verticAl – AMPlA concorrênciA), com valor unitário de 
r$ 6.000,00 (seis mil reais), perfazendo o valor total de r$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil 
reais);iteM 20 (refrigerAdor verticAl – cotA reservAdA),com valor unitário de r$ 
6.000,00 (seis mil reais), perfazendo o valor total de r$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais);o 
valor total dos itens é der$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais).

o valor global dos itens é der$ 336.157,88 (trezentos e trinta e seis mil, cento e cin-
quenta e sete reais e oitenta e oito centavos). A Pregoeira oficial informou que os itens 
3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,18foram considerados fracassados.Em consequência, fica convo-
cado 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, 04 de outubro de 2021.
Maria América Assis de Castro 

Secretária de Educação e Cultura. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

cHAve cgM: jsbs-23uP-cfdP-qlvA
Pregão eletrônico srP nº 09028/2021
Processo AdM. nº 2021/067998
cHAve licitAções – e nº: 891194
objeto: registro de Preços PArA eventuAl Aquisição de eletrodoMésticos 

PArA Atender às deMAndAs de escolAs e creis dA secretAriA de educAção do 
MunicíPio de joão PessoA- sedec

com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, vi, da lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como nos decretos 
Municipais nº. 7.884/2013 e nº 9.280/2019e Art. 4º, inciso xxii, da lei nº. 10.520/2002, AcolHo 
o Parecer emitido pela Assessoria jurídica da csl/sedec e HoMologo o Pregão acima identi-
ficado, em favor da empresa BRÁSIDAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.483.193/0001-96,a 
qual foi vencedora dos:

iteM 08 (cortAdor de grAMA PArA jArdinAgeM),com valor unitário de r$ 750,55 (sete-
centos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de r$ 112.582,50 
(cento e doze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

o valor total dos itens é der$ 112.582,50 (cento e doze mil, quinhentos e oitenta e dois reais 
e cinquenta centavos).

da empresa tHoMAs josé beltrão de ArAujo Albuquerque -  Me, inscrita no cnPj 
sob o nº 19.918.905/0001-73, a qual foi vencedora dos:

iteM 05 (bAtedeirA doMésticA), com valor unitário de r$ 343,20 (trezentos e quarenta e 
três reais e vinte centavos), perfazendo o valor total de r$ 51.480,00 (cinquenta e um mil, quatro-
centos e oitenta reais);iteM 06 (bAtedeirA doMésticA – cota reservada), com valor unitário 
der$ 343,20 (trezentos e quarenta e três reais e vinte centavos), perfazendo o valor total de r$ 
12.698,40 (doze mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta centavos); iteM 07 (luMináriA 
Pendente coloridA), com valor unitário de r$ 54,96 (cinquenta e quatro reais e noventa e 
seis centavos), perfazendo o valor total de r$ 38.472,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e 
dois reais);iteM 09 (cortAdor de grAMA PArA jArdinAgeM – cota reservada), com valor 
unitário de r$ 737,43 (setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), perfazendo o valor 
total de r$ 27.284,91 (vinte e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos); 

o valor total dos itens é der$ 129.935,31 (cento e vinte nove mil, novecentos e trinta e cinco 
reais e trinta e um centavos).

o valor global dos itens é der$ 242.517,81 (duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e de-
zessete reais e oitenta e um centavos). A Pregoeira Oficial informou que os itens 1, 2, 3 e 4foram 
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, 04 de outubro de 2021.
Maria América Assis de Castro 

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 2020/028510/SEINFRA

Modalidade: concorrência Pública nº 07.016/2021
tipo: Menor Preço global
objeto: execução de serviços de implantação de Pavimentação em paralelepípedo da rua 

irene Maria de lira silva no bairro de Mangabeira, na cidade de joão Pessoa/Pb.
tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas 

todas as suas fases legais e administrativas com fundamentação na lei nº 8.666/93, não sendo 
verificado nenhum vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos 
todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e 
adjudico o objeto desta concorrência Pública, constantes na ata da comissão setorial de licitação, 
declarando vencedora da licitação à empresa Antunes engenHAriA eireli – Me    - cnPj 
22.455.563/0001-07, no valor global de r$ 143.076,18 (cento e quarenta e três mil, setenta e seis 
reais e dezoito centavos).

joão Pessoa, 04 de outubro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infra Estrutura /PMJP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo Nº 2021/056460/SEINFRA 
Modalidade: concorrência Pública nº 07.020//2021
tipo: Menor Preço global
objeto: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Manutenção, 

recuperação e Melhorias de instalações e Ambientes, com construção de reservatório nas escolas 
Municipais de ensino fundamental (eMef): josé de barros Moreira, zumbi dos Palmares e david 
trindade, em joão Pessoa/Pb – lote 08.

tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas 
todas as suas fases legais e administrativas com fundamentação na lei nº 8.666/93, não sendo 
verificado nenhum vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos 
todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e 
adjudico o objeto desta concorrência Pública, constantes na ata da comissão setorial de licitação, 
declarando vencedora da licitação à empresa ug construtorA e serviços eireli.- cnPj 
09.117.897/0001-02, no valor de r$ 2.575.537,30 (dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, 
quinhentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

joão Pessoa, 04 de outubro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infra Estrutura /PMJP

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 der$ 95.899,20 (noventa e cinco mil, oitocentos e noventa 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, 04 de outubro de 2021.
Maria América Assis de Castro 

Secretária de Educação e Cultura. 

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 der$ 95.899,20 (noventa e cinco mil, oitocentos e noventa 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, 04 de outubro de 2021.
Maria América Assis de Castro 

Secretária de Educação e Cultura. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSADE LICITAÇÃO Nº 33.007/2021
Ratifico, por este termo, a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33.007/2021, referente à aquisição 

de material, em favor da empresa inforMAq coM. e reciclAgeM de serviços de in-
forMáticA ltdA, cnPj nº 05.080.834/0001-78, no valor de r$ 256,00 (duzentos e cinqüenta e 
seis reais), com fulcro ao inciso ii do Artigo 24, caput, da lei nº 8.666/1993 e suas alterações e de 
acordo com o Parecer nº 84/2021 – Proset/sePlAn, tendo em vista os elementos que instruem 
o Processo Administrativo nº 2021/092572.

joão Pessoa, 28 de setembro de 2021.
José William Montenegro Leal 

Secretário de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO
DA CONCORRêNCIA PÚBLICA Nº 07.004/2019/SEINFRA

4º termo Aditivo ao contrato nº 07.027/2019/seinfrA – execução de serviços de implantação 
de Pavimentação em Paralelepípedo em diversos bairros de joão Pessoa (bairro valentina: rua 
iomar Moreira e rua Moacir da costa; bairro cuiá: rua josé gomes sobrinho; bairro Paratibe: 
rua tatu Peludo; bairro joão Paulo ii: rua benedita damásio; bairro cristo redentor: rua júlia 
ribeiro da silva; bairro Mumbaba: rua cidade baía da traição, rua cidade de Puxinanã, rua 
cidade de diamante, rua são jose de sabugi, rua cidade de são Mamede, rua indonésia, rua 
sibéria, rua cabo verde, rua Marrocos, rua lituânia, rua Peru, rua Mônaco, rua Hungria, rua 
bolívia, rua Afeganistão, rua Porto rico, rua china, rua trav. Madagascar, rua nova floresta, 
rua  cidade de Manaíra, rua equador, rua turquia, rua frança, rua Arábia, rua cidade cruz 
do espírito santo e rua guatemala)  na cidade de joão Pessoa/Pb

contrAtAnte: Prefeitura Municipal de joão Pessoa.
contrAtAdA: A3t construção e incorporação ltda.
objeto: é objeto do presente Aditivo a Prorrogação de Prazo por mais 07 (sete) meses.  
bAse legAl: lei 8.666/93
signAtários: sr. rubens falcão da silva neto/PMjP e o sr. josé teotônio dantas leite /A3t.
data da Assinatura: 01/10/2021.

joão Pessoa, 01 de outubro de 2021.
Sr. Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário de Infra-Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida balduino guedes, 770 - centro - junco do seridó - Pb, às 14:30 horas do dia 18 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 gás (glP) 13 kg. recursos: 
previstos no orçamento vigente. fundamento legal: lei federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a lei federal nº 8.666/93; lei complementar nº 123/06; decreto federal nº 3.555/00; decreto 
federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
telefone: (83) 3464–1069. e-mail: www.licitajuncodoserido1@gmail.com. edital: www.juncodoserido.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

junco do seridó - Pb, 04 de outubro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2021
A PrefeiturA MuniciPAl de MAri, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar licitação Pública na modalidade toMAdA 
de Preços na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do 
tipo menor preço global, objetivando a executar obra civil pública de modernização do campo de 
futebol do município de Mari/Pb, em sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação e 
proposta que realizar-se-á as 09:00hs do dia 21/10/2021, na sala da cPl. Maiores informações e 
aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou 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, 01 de outubro de 2021.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

joão vicente de Almeida, sn - edilson Alves - Marizópolis - Pb, às 09:00 horas do dia 18 de outubro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar sistema de 
registro de Preços objetivando contratações futuras, para: fornecimentos parcelados e diário de 
combustíveis e derivados (gasolina comum, óleo diesel s–10, etanol e óleo diesel s–500), para 
abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Marizópolis/Pb. recursos: previstos 
no orçamento vigente. fundamento legal: lei federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a lei federal 
nº 8.666/93; lei complementar nº 123/06; decreto federal nº 009/15; decreto Municipal nº 058/04; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.  e-mail: licitacaomz@
gmail.com. edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - Pb, 04 de outubro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

joão vicente de Almeida, sn - edilson Alves - Marizópolis - Pb, às 10:00 horas do dia 18 de outubro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar sistema 
de registro de Preços objetivando contratações futuras, para: fornecimento parcela e diário de 
gêneros Alimentícios destinado a diversas secretarias do Município de Marizópolis – Pb. recursos: 
previstos no orçamento vigente. fundamento legal: lei federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
lei federal nº 8.666/93; lei complementar nº 123/06; decreto federal nº 009/15; decreto Municipal 
nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.  e-mail: 
licitacaomz@gmail.com. edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizópolis - Pb, 04 de outubro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

joão vicente de Almeida, sn - edilson Alves - Marizópolis - Pb, às 13:30 horas do dia 18 de outubro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar sistema 
de registro de Preços objetivando contratações futuras, para: fornecimento parcelado e diário de 
Materiais de limpeza destinado a diversas secretarias do município de Marizópolis/Pb. recursos: 
previstos no orçamento vigente. fundamento legal: lei federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
lei federal nº 8.666/93; lei complementar nº 123/06; decreto federal nº 009/15; decreto Municipal 
nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.  e-mail: 
licitacaomz@gmail.com. edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizópolis - Pb, 04 de outubro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
RESULTADO FASE PROPOSTA PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021
A comissão Permanente de licitação da Prefeitura de Matinhas – Pb, tornA Publico para 

conhecimento dos interessados o resultado do julgamento das Propostas de Preços, referente 
à tomada de Preços n.º 002/2021, que tem por objeto a execução de PAviMentAção eM 
PArAlelePíPedo eM ruAs ProjetAdAs no MunicíPio de MAtinHAs/Pb, que teve o 
seguinte resultado: eMPresAs clAssificAdAs: fM serviços ltdA; senA construções 
eireli; torres construções ltdA ePP; lrM construções eMPreendiMentos; n 
& g construções e serviços ltdA; APn contruções ltdA. eMPresAs desclAs-
sificAdAs: PolYefe construções liMPezA e conservAção ltdA, Antonio goMes 
eireli, estruturAl serviços de construçAo civil e locAções eireli; eMPresA 
vencedorA do certAMe: n & g construções e serviços ltdA,  com valor global da 
proposta de preços de r$ 242.750,78(duzentos e quarenta e dois mil setecentos e cinquenta reais 
e setenta e oito centavos) conforme consta nos autos do processo administrativo. na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo para interposição de recursos administrativo.

Matinhas – Pb, 04 de outubro de 2021.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0013/2021
A Prefeitura Municipal de Matinhas – Pb, através do Pregoeiro abaixo transcrito, tornA 

Público e convocA aos interessados para continuidade do certame abaixo descrito Pregão 
PresenciAl nº. 0013/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o sistema de registro de preços 
para eventual aquisição de material de expediente. data: 07/10/2021 às 14h00min (Horário local) no 
setor de licitações da Prefeitura de Matinhas, à Avenida Antônio Mariz 89 - centro - Matinhas - Pb 
no horário de expediente das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis através do e-mail: cpl.matinhas@
gmail.com. outras informações pelo telefone (83) 36371001

Matinhas, 04 de outubro de 2021.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00027/2021. 

contrAtAnte:  Prefeitura Municipal de olho d´água.
contrAtAdA: A j P de souzA & ciA coMercio AtAcAdistA liMitAdA
objeto: aquisição de equipamentos de móveis e eletrodomésticos destinados a todas as 

secretarias do município de olho d’água-Pb.
valor global r$ 19.050,00 (dezenove mil e cinquenta 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: M K r coMercio de equiPAMentos eireli
objeto: aquisição de equipamentos de móveis e eletrodomésticos destinados a todas as 

secretarias do município de olho d’água-Pb.
valor global r$ 1.578,00 (um mil e quinhentos e setenta e oito reais). 

olho d´água - Pb, 29 de setembro de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
instruMento: termo de Aditivo ao contrato nº 00018/2021, em 29.03.2021.
PArtes: Prefeitura Municipal de olho d´água e a empresa Posto de coMbustível tAnque 

cHeio cristo eireli - Me
objeto contrAtuAl: Aquisição de combustíveis para abastecimento na cidade de joão 

Pessoa, de forma parcelada, destinados abastecimento dos veículos oficiais e locados mediante 
as necessidades das secretarias.

objeto do Aditivo: Alteração de valor.
fundAMentAção: Art. 65 da lei nº 8.666/93.

olho d´água - Pb, 01 de outubro de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
Processo: tomada de Preços nº 00002/2021. objeto: contratação de empresa para 

conclusão dos serviços de construção de quadra coberta com vestiário, conforme convênio PAc 2 
nº 5630/2013. notificAção: convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a comissão Permanente 
de licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: liMA servicos e 
locAcoes eireli - cnPj 38.340.777/0001-78. inforMAções: na sede da cPl, rua raimundo 
silva, 302 - centro - sala da comissão de licitações - Passagem - Pb, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. telefone: (083) 34783001.

Passagem - Pb, 04 de outubro de 2021
JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
instruMento: terceiro termo de Aditivo ao contrato nº 02.009/2020, em 14.08.2020.
PArtes: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa construtorA PerfurAção 

eireli-Me.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de perfuração e instalação de poços de modo simplificados 

no Município de Piancó-Pb.
objeto do Aditivo: Prorrogação de Prazo
fundAMentAção: Art. 65 da lei nº 8.666/93.

Piancó-Pb,  04 de outubro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

instruMento: sétimo termo de Aditivo ao contrato nº 01.0001/2021, em 14.01.2021.
PArtes: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa Posto diesel são jose ltdA - Me.
objeto contrAtuAl: contratação de empresa (posto de combustível) para fornecer combus-

tível com o abastecimento na região do município de campina grande, atendendo necessidades de 
todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó -Pb, durante o exercício de 2021.

objeto do Aditivo: Alteração de valor.
fundAMentAção: Art. 65 da lei nº 8.666/93.

Piancó-Pb, 04 de outubro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA DECISÃO

PROFERIDA PELO SETOR DE CONTRATOS
contrAtAnte: PrefeiturA MuniciPAl de PiAncÓ, cnPj: 09.148.727/0001-95.
contrAtAdo: roberto Pontes Medeiros gAudêncio-Me, inscrita no cnPj sob o 

n. 17.055.353/0001-91.
decisão: rAtificAr na integra a decisão proferida pelo setor de contrAtos, MAnten-

do a rescisão contrAtuAl do contrato nº 000160/2018, pelo descumprimento das obrigações 
assumidas no referido contrato que tem como objeto a continuação da execução dos serviços da 
construção de uma creche pró-infância tipo 01, por meio do convênio nº. PAc2 7387/2013/
fnde. encaminhe-se cópias para os setores de licitação e contratos do Município, para promover 
a abertura de novo certame.

Piancó-Pb, 04 de outubro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00033/2021, para o dia 11 

de outubro de 2021 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: rua Manoel Alvino, 
56 - centro - Pilõezinhos - Pb. informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - Pb, 04 de outubro de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - centro - Pilõezinhos - Pb, às 09:00 horas do dia 18 de outubro de 2021, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças e 
acessórios original e genuína, para manutenção das maquinas pesadas oficiais pertencentes à frota 
do Município de Pilõezinhos–Pb. recursos: previstos no orçamento vigente. fundamento legal: lei 
federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a lei federal nº 8.666/93; lei complementar nº 123/06; 
decreto federal nº 3.555/00; 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 su-
pracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - Pb, 04 de outubro de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

rua Manoel Alvino, 56 - centro - Pilõezinhos - Pb, às 11:00 horas do dia 18 de outubro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: locação de horas máquina 
tipo: retroescavadeira e uma escavadeira Pc 200, para execução dos serviços de limpeza de 
barreiros e canais pluviais, desobstrução de vias e estradas vicinais como também nivelamentos 
de solos diversos na zona urbana e rural deste Município. recursos: previstos no orça-mento 
vigente. fundamento legal: lei federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a lei federal nº 8.666/93; 
lei complementar nº 123/06; decreto federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas nor-mas. informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endere-ço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofi-lho_85@hotmail.
com. edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - Pb, 04 de outubro de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021

objeto: registro de Preços visAndo A Aquisição MedicAMentos inseridos 
no renAMe, PArA Atender A secretAriA de sAúde do MuniciPio de sAntA ritA/Pb. 

 A PregoeirA oficiAl do MunicíPio de sAntA ritA, estAdo dA PArAíbA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da lei federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a lei federal nº 8.666/93 e decreto 
Municipal nº 38, de 17 de outubro de 2017; lei complementar nº 123/06; decreto federal nº 
5.450/05; decreto federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

RESOLVE:
AdjudicAr o resultado da licitação, modalidade Pregão eletrônico nº 045/2021, que objetiva: 

registro de Preços visAndo A Aquisição MedicAMentos inseridos no renAMe, 
PArA Atender A secretAriA de sAúde do MuniciPio de sAntA ritA/Pb, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a:

- AlcAnce nordeste, coMercio iMPortAcAo & exPortAcAo de MedicAMentos 
eireli

cnPj: 13.630.407/0001-44
valor r$: 28.800,00
- centerMedi-coMercio de Produtos HosPitAlAres ltdA
cnPj: 03.652.030/0003-32
valor r$: 371.192,00
- cirufArMA coMerciAl ltdA
cnPj: 40.787.152/0001-09
valor r$: 60.600,00
- cirurgicA Montebello ltdA
cnPj: 08.674.752/0001-40
valor r$: 481.158,00
- disAcre coMercio e rePresentAcoes iMPortAcAo e exPortAcAo ltdA
cnPj: 05.888.612/0004-29
valor r$: 284.400,00
- drogAfonte ltdA
cnPj: 08.778.201/0001-26
valor r$: 496.524,00
- exPress distribuidorA de MedicAMentos ltdA
cnPj: 26.156.923/0001-20
valor r$: 127.600,00
- forMulAs MAgistrAis MAniPulAcoes esPeciAis ltdA
cnPj: 07.316.691/0001-86
valor r$: 270.000,00
- inovAMed HosPitAlAr ltdA
cnPj: 12.889.035/0001-02
valor r$: 83.160,00
- MedicoM eireli 
cnPj: 22.635.177/0001-05
valor r$: 71.520,00
- MedilAr iMPortAcAo e distribuicAo de Produtos Medico HosPitAlAres s/A 
cnPj: 07.752.236/0001-23 
valor r$: 99.444,00
- nAcionAl coMercio e rePresentAcAo eireli
cnPj: 18.588.224/0001-21 
valor r$: 13.020,00
- nnMed - distribuicAo, iMPortAcAo e exPortAcAo de MedicAMentos ltdA
cnPj: 15.218.561/0001-39
valor r$: 292.240,00
- nord Produtos eM sAude ltdA
cnPj: 35.753.111/0001-53
valor r$: 115.200,00
- PHArMAPlus ltdA
cnPj: 03.817.043/0001-52
valor r$: 76.620,00
- suPerfio coMercio de Produtos Medicos e HosPitAlAres ltdA
cnPj: 05.675.713/0001-79
valor r$: 36.000,00
- toP norte coMercio de MAteriAl Medico HosPitAlAr eireli
cnPj: 22.862.531/0001-26
valor r$: 134.520,00

santa rita - Pb, 04 de outubro de 2021.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00012/2021
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 dP00012/2021, 
que objetiva: contratação de 02 carros pipas para prestação de serviços de transportes de carradas 
de água com capacidade mínima de 10 (dez) m³ para realizarem viagens que forem necessárias 
para atender as necessidades de pessoas carentes da zona rural deste município; rAtifico o 
correspondente procedimento e Adjudico o seu objeto a: Adriano rodrigues silvano - r$ 28.000,00; 
Antonio jose inAcio - r$ 28.000,00.

são sebastião de lagoa de roça - Pb, 04 de outubro de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
torna público que fará realizar através da comissão Permanente de licitação, sediada na rua 

Pedro feitosa, 06 - centro - são joão do tigre - Pb, às 10:00 horas do dia 25 de outubro de 2021, 
licitação modalidade tomada de Preços, do tipo menor preço, para: contrAtAção de eMPre-
sA PArA A reforMA e AMPliAção de ubs dA coMunidAde do quAti, são joão do 
tigre – 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. telefone: (83) 3352–1122. e-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. edital: www.saojoaodotigre.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

são joão do tigre - Pb, 04 de outubro de 2021
ZENON FLORêNCIO LIMA
Presidente da Comissão

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 5 de outubro de 2021  27
Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

objeto: contratação de 02 carros pipas para prestação de serviços de transportes de carradas 
de água com capacidade mínima de 10 (dez) m³ para realizarem viagens que forem necessárias 
para atender as necessidades de pessoas carentes da zona rural deste município. fundAMento 
legAl: dispensa de licitação nº dP00012/2021. dotAção: recursos Próprios do Município 
de são sebastião de lagoa de roça: 02.080 – sec. de Agricultura Abastecimento e irrigação 
02080.20.605.2012.2041 – Abastecimento d?água através de carro pipa 33.90.36.00.00 outros 
serviços de terceiros– Pessoa física 001/940 – fontes. vigênciA: até 03/11/2021. PArtes 
contrAtAntes: Prefeitura Municipal de são sebastião de lagoa de roça e: ct nº 00073/2021 
- 04.10.21 - Antonio jose inAcio - r$ 28.000,00; ct nº 00074/2021 - 04.10.21 - Adriano 
rodrigues silvano - r$ 28.000,00.

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 02.03.04
.122.1003.2.008.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.04.08.122.1003.2013.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 
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 02.05.10.301.2018.2.062.3
.3.90.30.00.00.00.00.1214 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.201
8.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 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 02.08.20.122.1003.2.007.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 
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 02.10.08.243.2012.2.046.3.3.90.30.0
0.00.00.00.1311 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 00094/2021 - 24.09.21 
- fortcleAn coMercio de equiPAMentos eireli - r$ 47.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

objeto: locação de softwares para sistemas: contabilidade Pública, transparência Municipal 
e Apropriação de custos, que tem como objetivo suprir as necessidades das secretarias que inte-
gram esta entidade Pública. fundAMento legAl: Pregão eletrônico nº 00019/2021. dotAção: 
recursos do Município de sertãozinho: serv. de tec. da informação e comunicação: 02.02.04.1
22.1003.2.006.3.3.90.40.00.00.00.00.1001 02.03.04.122.1003.2.008.3.3.90.40.00.00.00.00.1001
. vigênciA: até 27/09/2022. PArtes contrAtAntes: Prefeitura Municipal de sertãozinho e: 
ct nº 00095/2021 - 27.09.21 - staf tecnologia ltda - r$ 42.300,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

objeto: Aquisições parceladas de medicamentos diversos de A a z, da linha Abcfarma 
constantes na tabela, mediante solicitação diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer na 
sede do município. tipo de julgamento: maior percentual de desconto ofertado. fundAMento 
legAl: Pregão eletrônico nº 00020/2021. dotAção: recursos do Município de sertãozinho: 02.0
5.10.303.2018.2.057.3.3.90.30.00.00.00.00.1214; 02.05.10.303.2018.2.067.3.3.90.30.00.00.00.00.
1211.. vigênciA: até 29/12/2021. PArtes contrAtAntes: Prefeitura Municipal de sertãozinho 
e: ct nº 00096/2021 - 29.09.21 - drogAriA drogAvistA ltdA – 16% de desconto sobre o 
preço do medicamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021
com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão eletrônico nº 00016/2021, que objetiva: Aquisição 
de itens reMAnescentes de equiPAMentos/MAteriAl PerMAnente PArA se-
cretAriA MuniciPAl de sAúde de tAciMA conforMe ProPostA de Aquisição nº 
11907.806000/1200–02 junto Ao Ministério dA sAúde; Adjudico o seu objeto a: Ale-
xAndre r bArbosA dA silvA - r$ 12.207,87.

tacima - Pb, 04 de outubro de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
diretoriA executivA dA centrAl de coMPrAs

gerênciA executivA de licitAção
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2021
PROCESSO Nº 19.000.000742.2021

objeto/Órgão(s): registro de Preços PArA Aquisição de equiPAMentos e 
MAteriAis PerMAnentes, destinado à secretaria de estado da Mulher e da diversidade Huma-
-na – seMdH, conforme edital e anexos.

dAtA e Horário: 18/10/2021 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, 

publi-ca, 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 de-
creto 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: ge-lic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
gerência de licitação é localizada na Av. joão da Mata, s/n, blo-co iii, 1º andar, jaguaribe, centro 
Administrativo estadual, ceP 58015-020, joão Pessoa – Pb. tel. 83 3208-9839.

cadastro da cge nº 21-01898-3  
joão Pessoa, 04 de outubro 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 153/2020
PROCESSO Nº 19.000.035543.2019

objeto/Órgão(s): registro de Preços PArA contrAtAção de eMPresA es-
-PeciAlizAdA PArA PrestAr serviços de segurAnçA desArMAdA, destinado a fun-
dAção  esPAço culturAl dA PArAibA - funesc, 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
nº dA licitAção no coMPrAsnet: 901532020
o governo do estAdo dA PArAíbA, através da secretaria de estado da Administração, 

publi-ca, 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 de-
creto 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: ge-lic07@centraldecompras.pb.gov.br. A 
gerência de licitação é localizada na Av. joão da Mata, s/n, blo-co iii, 1º andar, jaguaribe, centro 
Administrativo estadual, ceP 58015-020, joão Pessoa – Pb. tel. 83 3208-9839.

cadastro da cge nº 20-01051-4  
joão Pessoa, 04 de outubro 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 147/2021
PROCESSO

Nº 19.000.010480.2020
objeto/Órgão(s): registro de Preços visAndo A Aquisição de MedAlHAs e 

láureAs, destinado à Polícia Militar do estado da Paraíba - PMPb, 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, 

publi-ca, 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 de-
creto 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: ge-lic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
gerência de licitação é localizada na Av. joão da Mata, s/n, blo-co iii, 1º andar, jaguaribe, centro 
Administrativo estadual, ceP 58015-020, joão Pessoa – Pb. tel. 83 3208-9839.

cadastro da cge nº 21-01667-3
joão Pessoa, 04 de outubro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CONCORRêNCIA Nº 31/2021
Registro CGE Nº 21-01559-3

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO
DE RECURSOS

o departamento de estradas de rodagem do estado da Paraíba - der/Pb, sediado a Av. josé 
Américo de Almeida s/n, nesta capital, através da comissão Permanente de licitação – cPl, co-
munica aos participantes da concorrênciA nº 31/2021 (obras de conservação rotineira (terra-
plenagem e drenagem) na Malha rodoviária Pavimentada do estado da Paraíba sob jurisdição das 
residências rodoviárias de itaporanga e cajazeiras) , que no decorrer do prazo recursal, impetrou, 
tempestivamente recurso contra a decisão da comissão, a empresa: cone construções e 
trAnsPortes eireli através do processo  der-Prc-2021/01057 datado de 30/09/2021. desta 
forma, em atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 109 da lei de licitações e contratos, o auto 
do processo ficará com vista franqueada ao interessado na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação ao(s) recurso(s) a partir da data 
desta publicação no protocolo do der/Pb .

joão Pessoa, 04 de outubro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 11/2021

Registro CGE Nº 21-01718-3
JULGAMENTO DA PROPOSTA

DE PREÇOS
o departamento de estradas de rodagem do estado da Paraíba - der/Pb, sediado a Av. josé 

Américo de Almeida, s/n, nesta capital, através da comissão Permanente de licitação – cPl, 
comunica aos participantes da toMAdA de Preços nº 11/2021 (Pavimentação do Acesso à 
comunidade lagoa do cruz, em Princesa isabel/Pb, com 0,86 km de extensão), que após análise 
detalhada na documentação da Proposta de Preços, respaldada na legislação vigente, edital da 
licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificada a Empresa CLPT 
construtorA - eireli  -                           r$ 710.316,94

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
joão Pessoa, 04 de outubro de 2021.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021

Registro CGE Nº. 21-01810-5
objeto: contratação da prestação de serviços continuados de calibração, Manutenção e 

Verificação Metrológica de medidores de vazão de gás, tipos turbina e rotativo, por laboratório 
acreditado pelo INMETRO/RBC, para atender às necessidades da PBGÁS, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no Anexo 2 – termo de referência. 

retirAdA do editAl: exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da Pbgás, sito na r. Antônio rabelo júnior, nº 161, 19º andar, edifício 
eco business center, Miramar, joão Pespsoa - Pb.

locAl (site): www.comprasgovernamentais.gov.br
uAsg: 925990
encAMinHAMento dAs ProPostAs coMerciAis: A partir da divulgação do edital até as 

10h00min (horário de brasília) do dia 29/10/2021.
AberturA: dia 29/10/2021, às 10h00min (horário de brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

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.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDELETRIC
o Presidente do sindicato dos trabalhadores nas empresas de distribuição de energia elétrica 

no estado da Paraíba - sindeletric/Pb, de acordo com os Artigos 14 e seus Parágrafos, Art. 
15, inciso ii e Art. 21, inciso iii, do estatuto social da entidade, convoca todos os trabalhadores 
da energisa – Paraíba distribuidora de energia s/A e energisa s/A, representados pelo sindi-
cato, para participarem da AsseMbleiA gerAl ordináriA a realizar-se em frente à sede da 
energisa – Paraíba, situada à br 230, s/n, cristo, joão Pessoa/Pb, no dia  06 de outubro de 
2021, às 7h30min em primeira convocação com a presença de mais de 30% (trinta por cento) dos 
Associados quites e em condição de votar, ou, às 8h, em segunda convocação com a presença 
de qualquer número, para deliberar o seguinte assunto: 

1º - Aprovação ou rejeição da pauta da campanha salarial 2021/2022 e Plr 2022;
2° - Autorização para negociar e assinar Acordo coletivo ou buscar mediação ou ajuizar Ação 

na justiça do trabalho, referente à data base 1º de novembro de 2021, do Acordo coletivo de 
trabalho 2021/2022 e Plr 2022.

obs. Publicado no jornal A união, edição de 30/09/2021, pág. 27, e republicado por incorreção 
do ano da Plr 2021, sendo correto Plr 2022.

joão Pessoa/Pb, 04 de outubro 2021.
José Carlos dos Santos

Presidente/SINDELETRIC

sindicAto dos trAbAlHAdores nAs indústriAs de AliMentAção, PAnificAção 
e confeitAriA, cervejA e bebidAs eM gerAl do estAdo dA PArAíbA - editAl de 
convocAção - AsseMbleiA gerAl ordináriA. o Presidente do sindicato, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os associados quites com suas obrigações sociais para partici-
parem da Assembléia geral ordinária, que será realizada na sede social do sindicato, localizado a 
rua da república 909 - centro -joão Pessoa - Pb, no dia 29 de outubro de 2021, às 20:00 horas 
em primeira convocação, ou às 21:00 horas  em segunda convocação, para deliberarem sobre 
a seguinte ordeM do diA: a) leitura do edital de convocação; b) leitura discussão e delibe-
ração da Previsão orçamentária para o exercício de 2022, instruído com o Parecer do conselho 
fiscal;  c) leitura, discussão e deliberação do balanço financeiro e Patrimonial do exercício de 
2020,  instruído com o Parecer do conselho fiscal; e d) assuntos diversos. joão Pessoa, 30 de 
setembro de 2021. Antonio salustino de oliveira – Presidente.

sindicAto dos trAbAlHAdores nAs indústriAs de AliMentAção, PAnificAção 
e confeitAriA, cervejA e bebidAs eM gerAl do estAdo dA PArAibA. rua da repú-
blica, 906 centro cep: 58.010-181 fone: (083) 3221-4189 fax: (083) 3221-6105 - joão Pessoa/
Pb.  editAl de convocAção: o Presidente do sindicato no uso de suas atribuições, convoca 
todos os associados, e demais trabalhadores integrantes das categorias profissionais represen-
tadas, inclusive trabalhadores em padarias, confeitarias e também as que funcionam dentro dos 
supermercados, para tomarem parte de uma Assembleia geral extraordinária, a realizar-se no 
dia 29 de outubro de 2021, na sede social do sindicato, localizado a rua da república 906 centro 
– joão Pessoa -Pb, às 19:00 horas em primeira convocação, e não havendo quórum a mesma 
será realizada às 20:00 horas, em segunda convocação, para deliberarem sobre as seguintes 
matérias da ordem do dia: a) leitura do edital de convocação ; b) Autorização para diretoria do 
sindicato celebrar convenções coletivas de trabalho, Acordos coletivos de trabalho, jornada 
de trabalho e banco de horas com as entidades sindicais e empresas das correspondentes cate-
gorias econômicas, bem como termos Aditivos aos acordos e as convenções ; c) Aprovação das 
pautas de reivindicações, inclusive a contribuição assistencial/negocial ,descontada em folha de 
pagamento para manutenção da entidade sindical; e d) autorização para instauração de dissídio 
coletivo de natureza econômica e condições sociais, se frustradas as negociações. joão Pessoa, 
30 de setembro 2021 - Antônio sAlustino de oliveirA - Presidente.

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
ELEIÇÕES SINDICAIS

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS
será realizada eleição do sindicato dos trabalhadores rurais de são josé dos ramos, no 

dia 21 de novembro de 2021, no período das 08:00h às 14:00h, na rua silvino sillvano silva, 
s/n – centro – são josé dos ramos - Pb, para composição da sua diretoria, conselho fiscal e 
delegados representantes e respectivos suplentes junto ao conselho deliberativo da federação 
dos trabalhadores rurais Agricultores e Agricultoras familiares do estado da Paraíba – fetAg-
-Pb, devendo o registro de chapas ser apresentado à secretaria da entidade, no horário das 
07:00h às 11:00 horas, no período de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste Aviso em 
Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na Prefeitura, na 
eMAter e na câmara Municipal. 

são josé dos ramos - Pb, 05 de outubro de 2021.
SEVERINO CAVALCANTE DE MELO 

Presidente

Aluisio silvA s/A indústriA e coMércio – editAl de convocAção de AsseMbleiA 
gerAl – Por este edital são convocados os senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia 
geral ordinária e extraordinária, a realizar-se em conjunto no dia 5 de novembro de 2021, às 
10:00 horas, na sede social da companhia, estabelecida à rua joão Pessoa, 330, nesta cidade, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) discussão e votação dos documentos da 
Administração, do balanço Patrimonial, das demonstrações do resultado, das Mutações do 
Patrimônio líquido e das origens e Aplicações dos recursos, todos referentes ao exercício de 
2020, publicados no Diário Oficial do Estado e no jornal A União, no dia 29.06.2021; 2) apreciação 
dos assuntos constantes da reunião da diretoria realizada no dia 25.09.2021; 3) deliberação 
sobre a instalação do conselho fiscal no período 2021/2022; 4) deliberação sobre alteração do 
valor do capital social; 5) outros assuntos de interesse dos Acionistas. os documentos acham-se 
à disposição dos Acionistas para consulta na sede da companhia. campina grande, 4 de outubro 
de 2021. PAulA frAncinete Medeiros silvA – diretora Presidente.

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
ELEIÇÕES SINDICAIS

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALAGOA GRANDE
será realizada eleição do str de Alagoa grande no dia 14 de novembro de 2021, no período 

das 08:00h às 17:00h, na sede do sindicato, situada na rua dr. francisco Montenegro, 364 – 
Alagoa grande/Pb, para composição da diretoria, conselho fiscal e delegados representantes 
e respectivos suplentes junto ao conselho da federação dos trabalhadores rurais Agricultores 
e Agricultoras familiares - fetAg-Pb, o registro de chapas deverá ser apresentado à secretaria 
da entidade, no horário 08:00 as 12:00h, no período de 15 (quinze) dias a contar da publica-
ção deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, 
nas subsedes do sindicato zumbi e canafístula, nas comunidades caiana dos criolos e usina.

 Alagoa grande - Pb, 05 de outubro de 2021.
JOSE WAMBERTO DO NASCIMENTO SILVA

Presidente

neWsedAn coMércio de veículos ltdA.,cnPj: 14.809.659/0008-74 torna público que 
requereu a seMAPA – secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de cabedelo alicença 
de Operação para Comércio de Veículos Novos e Seminovos; Oficina mecânica, funilaria e pintura, 
situadona rodovia br-230, 102, Parque esperança – cabedelo/Pb.

A jclM construções e incorporações ltdA torna público que requereu à seMAPA (secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de cabedelo) a licença de operação para um edifício 
multifamiliar r3, contendo 7 unidades habitacionais no lote b da quadra g, rua dra Maria da 
luz vasconcelos bezerra, recanto do Poço, cabedelo/Pb, e não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

A empresa AnA lAissA oliveirA AguiAr nAzion - eireli torna público que requereu a 
seMAM - secretaria de Meio Ambiente de joão Pessoa/Pb a licença Ambiental de operação 
para atividade Médica Ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 
situado na Avenida dom Pedro i, 456, sala 00001, centro, joão Pessoa-Pb, ceP 58.013-021.
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