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Pesquisa da Fecomércio mostra que paraibanos estão dispostos a gastar, em média, R$ 176; data é termômetro para comércio avaliar vendas de fim de ano. Página 18

Dia das Crianças: 60% querem comprar presentes

PB já aplicou a terceira dose 
da vacina em 20,5 mil idosos
Também receberam o reforço contra a covid-19 no estado um total de 1.773 pessoas com alto grau de imunossupressão. Página 4
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Porto de Cabedelo equipe da Superintendência do Patrimônio da União 
realiza vistoria para finalizar cessão da área para Companhia Docas. Página 20
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Em Campina Grande Técnico da Seleção Brasileira de Basquetebol 
Masculino, Gustavo de Conti, dá início ao Brasileiro Interclubes Sub-16. Página 22
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Amanhã João Azevêdo inspeciona obras e participa 
de implantação de usinas solares no Sertão. Página 13

Colunas
Com o engenho e arte que lhe são peculiares, 

W.J. Solha ainda tem muito a nos oferecer, a nós 
paraibanos, que lhe demos régua e compasso e 
reconhecemos o seu talento.  Página 10

Vitória Lima

Paraíba

Camalaú registra a melhor 
cobertura vacinal de setembro

Estado é destaque nacional 
no controle da pandemia

Prêmio Literário José Lins do 
Rego tem quase 60 inscrições

Secretaria divulga terceira avaliação do desempenho de 
cobertura vacinal, que premiou 20 municípios. Página 3

Reconhecimento partiu do Ministério da Saúde e de 
Organização Pan-Americana em reunião, em JP. Página 5

Cerca de metade dos inscritos são mulheres. Vencedores 
terão obras impressas pela editora A União. Página 9
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Geral

 Como em futebol tudo é possível, a Raposa 
quebrou todos os prognósticos ao vencer o 

Campeonato Paraibano e está a dois jogos de 
subir para a Série C.  Página 22

Geraldo  Varela

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

442.237

21.498.932

234.627.330

9.325

598.871

4.797.562
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CASOS VACINAS APLICADAS

4.269.951

244.814.123 

6.357.310.841

Programa de microcrédito visa 
estimular negócios na capital
Lançado ontem pela Prefeitura de João Pessoa, eu Posso 
terá um investimento de R$ 12 milhões. Página 17
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A paisagem da Paraíba está mudando a passos largos. 
Tome-se, como exemplo, o interior do Estado, cujo cenário 
natural apresenta agora um aspecto futurista, em virtude das 
grandes turbinas eólicas e placas de captação de energia solar, 
instaladas nas planícies e planaltos para geração de energia 
elétrica. Uma adaptação à realidade contemporânea, que exige 
matrizes energéticas não poluentes, apoiadas no conceito de 
sustentabilidade.

Vento e sol são produtos naturais abundantes, na Paraíba. 
No primeiro caso, os terminais do gerador processam a energia 
cinética ou mecânica, transformando-a em energia elétrica. 
No segundo, a radiação solar que incide sobre as placas gera 
a energia fotovoltaica. Tanto uma como outra são oriundas de 
fontes alternativas, renováveis, limpas e sustentáveis, ou seja, 
de matrizes energéticas cuja exploração não devasta o meio 
ambiente.

A paisagem da Paraíba, pelo visto, vai continuar mudando. 
E isso é bom para o povo paraibano, bastando ver que os 
investimentos em fontes energéticas alternativas implicam 
em mais qualidade de vida. Isso, considerando-se que as novas 
matrizes estão diretamente relacionadas à preservação da 
natureza, além de abrir perspectivas econômicas alvissareiras 
para o Estado, notadamente no que diz respeito à geração de 
emprego e renda. 

Na segunda-feira passada, por ocasião de sua participação 
no programa semanal da Rádio Tabajara, no qual presta contas 
de sua administração, o governador João Azevêdo informou, a 
esse respeito, que “já estão em fase de construção seis parques 
de energia solar fotovoltaica centralizada que totalizam 194,87 
mw”, além do que, segundo o gestor, há também “previsão de 
instalação de mais 23 parques, que totalizam 880,54 mw”.

O governo estadual segue firme por esta trilha, elevando 
cada vez mais o projeto de desenvolvimento ao patamar da 
sustentabilidade, de maneira a ajustar suas políticas públicas 
à defesa do meio ambiente, sem descuidar, evidentemente, da 
viabilidade econômica e da justiça social. Amanhã mesmo, em 
Santa Luzia, serão assinadas outorgas de autorização para 
construção de 12 novas usinas fotovoltaicas naquele município.

Nova paisagem Rios da vida
 As margens, o leito, a água constante. 

A natureza a repetir-se em novidades quase 
imperceptíveis. Ora poéticas, calmas, quase 
silenciosas; ora revoltas, indomáveis, sempre 
espetaculares. Pequenos e gigantes rios da 
vida. Atravessá-los em grandes embarcações, 
em pequenas canoas ou mesmo caminhan-
do, pelo seus leitos, através de pontes, são 
momentos únicos. Passagens, maiores que a 
própria travessia física. Quem atravessa rios 
ganha carimbos no passaporte da vida. 

Se não estou enganado, o primeiro rio 
que cruzei foi o Sanhauá, na velha ponte João 
Pessoa/Bayeux, dentro de um ônibus bem 
esquisito. Garoto, ainda via aquele volume de 
água extenso, escuro e contínuo com certa es-
tupefação e desconfiança. O rostinho grudado 
à janela numa espécie de temor misturado à 
emoção. Sempre que reencontro o Sanhauá 
lembro do primeiro encontro. 

Porém, não há nada como 
uma travessia molhando os 
pés. Foi assim que cruzei o 
Rio Jaguaribe em meados dos 
anos 70 do século passado. Na 
busca pela água salgada do 
Atlântico, a caminho da Praia 
de Manaíra, recebi antes o 
beijo suave e doce no meio do 
caminho. A água corrente, fria 
e límpida passava célere sobre um leito cheio 
de pedras onde o curso de água atravessa a 
BR-230. Se fosse hoje, provavelmente, sairia 
do Jaguaribe doente devido à degradação 
que o rio é vítima ao longo de seu trajeto. 

Presente da natureza para a Parahyba, 
em retribuição o curso de água recebe gros-
serias e maus-tratos da sua vizinhança. Po-
bre Jaguaribe! Um vale, um rio, uma tragédia.

Algo parecido ocorreu no meu primeiro 
encontro com o Timbó. Uma ponte improvi-
sada feita de tronco de árvore caído e, embai-
xo, a água a correr e revelar uma alva areia 
a repousar em seu leito. Era algum trecho 
entre o Altiplano e a UFPB. Nos dias atuais; 
cenário impossível. Ficou o gosto da memó-
ria, a lembrança do cheiro da natureza.  

Já o Paraíba traz no nome uma paixão. 
A terra de muitas águas doces e salgadas foi 

batizada com esse termo de origem do tupi-
guarani que significa “rio ruim” . Os indíge-
nas têm razão em quase tudo, mas o Paraíba 
encara as adversidades, é um resistente,  um 
vencedor. Se é ruim de navegar mais para o 
interior, a culpa é do homem ruim.

Encontrei o Paraíba por diversas vezes. 
Ora um filete de água em inanição, fustigado 
pelo clima e pelo homem, desafiado durante 
muitos quilômetros. Pude encará-lo em tor-
rente imparável em cheias de José Lins do 
Rego nas páginas de “Menino de Engenho” 
e “Doidinho”. 

O Paraíba tem muitos cheiros. Das terras 
enfraquecidas pela seca verde de Itabaiana à 
cana-de-açúcar de Cruz do Espírito Santo e da 
vasta Santa Rita, pelos manguezais que atra-
vessam Bayeux e a majestosa curva de onde 
observa os telhados dos prédios do Centro 

Histórico de João Pessoa, até 
abraçar o sal marinho pelas 
bandas de Lucena e Cabedelo.    

E já é um outro rio que 
chega para o ritual de traves-
sia da vida. Parafraseando o 
gigante Paulinho da Viola, “foi 
um rio que passou em meia 
vida e o meu coração se deixou 
levar”. É o que posso dizer do 
encontro com o São Francisco. 

Cruzá-lo dos céus demonstrava a imensidão 
do Velho Chico. O coração dispara. 

Tocar o São Francisco é como acariciar 
a pele de um animal quase extinto e sentir 
todas as histórias que correm em suas águas, 
mergulham no seu leito, aportam em suas 
margens. A caatinga, as pedras ameaçado-
ras, a correnteza traiçoeira e seus redemoi-
nhos, suas usinas e lagos, suas embarcações, 
os cânions, a água esverdeada, o mar bri-
lhante do fim de tarde solar no Sertão. 

Poderosos rios de vida de muitas águas 
passadas e que hão de advir. E como tão bem 
afirmou Heráclito: “não se pode banhar-se 
no mesmo rio duas vezes”. Muda o rio, mu-
damos nós. As águas passam, nós passamos. 
As memórias que ficam são fragmentos do 
curso da água e da essência de cada ser. 
Banhar-se em rios é matar a sede da alma.

A Rua Direita
Restou-me de alguma leitura uma 

frase que, como a água do pote a que se 
refere, parece-me inesgotável. A frase de 
duas linhas sugere a viagem de quem foi e 
nunca deixou de ser esperado. E com dure-
za de itacoatiara não larga minha memória: 
“A jarra está com a mesma e igual porção 
que ele deixou quando partiu, há mais de 
meio século.”

A ela vem juntar-se o parecer de um 
velho advogado da antiga amizade que me 
vendo chegar e sentar a seu lado, no lugar 
e hora de sempre, em tempos da sede cen-
tral do Cabo Branco, tentou me adivinhar: 
“Você ri como defesa, para se enganar, 
mas o banzo é seu natural”. Ficávamos 
na calçada do clube, sob uma empanada 
que encobria a visão inquisitorial da Mi-
sericórdia.  Já aposentado, 
doutor Jeremias Maurício de 
Sena mantinha lugar cativo 
entre os convivas, sempre 
reservado, ouvindo uma 
hora para falar um minuto. 
Eu ainda moço, sem escola 
formal, era atraído pela sa-
bedoria menos despreten-
siosa daquele amigo velho. 
Sabedoria da lei e da vida. 

Ocorreu-me a lembrança de seu nome, 
de sua cadeira preciosa e do clima de que 
nunca me livrei, ao dobrar, nesse domingo, 
a esquina da Academia e sair medindo os 
passos pela Rua Direita, a segunda em ida-
de e sempre a primeira no meu itinerário de 
vida e de espírito. Ali, trechos adiante, con-
segui meu primeiro trabalho; ali firmei os 
passos de marujo de primeira viagem. Ali 
fui revisor nas folgas e férias dos outros até 
chegar a vez da carteira assinada. Ali me fiz 
repórter e, numa emergência, escrivão de 
polícia. Ali, num prédio romano sem mais 
a águia que pousava na cúpula, cheguei a 
secretário do jornal, designado por Octa-
cílio de Queiroz, único posto que alcancei 

com gosto de verdadeira felicidade. 
Numa das casas parede-meias da Du-

que de Caxias senti, pela primeira vez, a 
cidade em seu acolhimento. Ganhei a in-
timidade de dona Maroca Sobral e de seu 
Bertino do Carmo Lima, pais do mais in-
fluente dos companheiros de leitura que a 
sorte me oferecia, Geraldo Sobral. Com ele, 
penetrei sua casa, participei de sua mesa e 
me vi chamado de “nego”. E pela primeira 
e única vez vi com meus olhos uma versão 
francesa de O Capital como leitura de rede 
de alguém que não pintava ser intelectual.  

Domingo à tarde, ninguém na rua, eu 
sozinho, os olhos no que resta do copacaba-
na das nossas calçadas, e as janelas, desde 
as do professor José Baptista de Mello, do 
Cruzeiro até o clube, com o povoamento da 

minha saudade. No segundo 
trecho, onde restam dois ve-
lhos sobrados que ilustram a 
sociologia urbana de Juarez 
da Gama Batista, uma ferida 
enorme de parede me de-
tém. Ruiu a caliça do reboco 
e a do século entranhado lá 
dentro rebenta avermelhada 
e viva do tijolo. Viva como se 

estivesse saindo agora da caieira em fogo 
para as mãos do pedreiro de Gama e Melo 
ou de Augusto dos Anjos. 

Rua imortal esta, já bem antes da Aca-
demia de Letras. Se eu voltasse no tempo 
com a cabeça que tenho hoje, iria pregar-me 
à porta da prefeitura, fazer greve de fome, 
água só para molhar o grito, até conseguir 
que o prefeito mobilizasse seus poderes 
para restaurar dois ou três sobrados de 
linhas históricas, proibir carro e calçar de 
pedra bem polida essa nossa Rua Direita.

 Para o prédio do clube não pegar fogo, 
como ia pegando, instalaria os cibernéticos 
que fazem a festa de hoje ou a festa que fa-
ziam o xadrez, o gamão, a dama, atrativos 
sem pecado do ócio de ontem.  

 Passagens, 
maiores que a própria 
travessia física. Quem 
atravessa rios ganha 

carimbos no passaporte 
da vida   

 A frase de duas 
linhas sugere a 

viagem de quem foi e 
nunca deixou de ser 

esperado   

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@hotmail.com | Colaborador

O malabarismo para viver

Fotolegenda
Foto: Ortilo Antonio
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Municípios receberão a premiação de setembro como estímulo para o esforço das equipes na campanha de vacinação contra a covid

Paraíba divulga as 20 cidades 
com melhor cobertura vacinal

Adriano Galdino (PSB) repreen-
deu Cabo Gilberto: “A presença 
de vossa excelência em plenário 
sempre trará constrangimento”. 
Três deputados - Edmilson So-
ares e João Gonçalves, ambos 
do Podemos, e Hervázio Bezer-
ra (PSB) - se retiraram do plená-
rio em protesto à presença do 
deputado. Após o ‘show’, entre-
tanto, Cabo Gilberto prometeu 
vacinar-se.  

‘Show’ e conStrangimento 
Depois de tumultuar a sessão 
presencial, na ALPB, Cabo Gil-
berto foi acionado no Conselho 
de Ética, por desrespeitar Reso-
lução já aprovada pela Casa. 
O deputado Manoel Ludgério 
(PSD), presidente do colegia-
do, disse que até terça-feira 
será apresentada uma decisão. 
Possivelmente, ele não perderá 
o mandato, mas deverá levar 
uma reprimenda.  

Até agora, quase ninguém entende 
porque a razoabilidade não faz parte 
da vida do deputado Cabo Gilber-
to (PSL), que insiste em não tomar a 
vacina contra a Covid-19, mas quer 
participar, à força, das sessões pre-
senciais na ALPB. Ora, se há uma Re-
solução da Mesa Diretora que esta-
belece essa regra, porque ele deveria 
ter um tratamento diferenciado?  

Falta razoabilidade 

PaSSaPorte da vacina: deciSão de Fux aFaSta 
teSe de que obrigatoriedade é inconStitucional 

rePrimenda iminente  

A decisão do ministro Luiz Fux, presidente do STF, anunciada há cinco dias, que versa sobre obrigatorie-
dade da apresentação do comprovante de vacina contra a Covid-19 para se ter acesso a locais fe-

chados, no Rio de Janeiro, derruba a tese daqueles que consideram a regra inconstitucional. O mi-
nistro restabeleceu a vigência de um decreto da prefeitura que havia sido suspenso por decisão da 
Justiça estadual. Essa decisão, portanto, abre um precedente para servir de exemplo para outros 
julgamentos similares. Na Paraíba, esse debate está na ordem do dia. E o que ocorreu na sessão 
da ALPB, ontem, se insere nesse contexto. Por 20 votos a 7, foi aprovado o projeto que estabelece a 
obrigatoriedade de apresentação do ‘passaporte da vacina’, de autoria do deputado Adriano Gal-

dino (foto). A oposição protestou, alegando que a matéria fere a Constituição, no que diz 
respeito à liberdade de ir e vir. O que disse Fux? “A decisão atacada representa potencial 
risco de violação à ordem público-administrativa, no âmbito do município do Rio de 
Janeiro, dado seu potencial efeito multiplicador e a real possibilidade de que venha a 
desestruturar o planejamento adotado pelas autoridades municipais como forma de 
fazer frente à pandemia em seu território, contribuindo para a disseminação do vírus 
e retardando a imunização coletiva pelo desestímulo à vacinação”. Cumpra-se!  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Em longa entrevista a uma emissora de TV, o 
ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo 
(PV), fez duras críticas ao prefeito Cícero Luce-
na (Progressistas). Ao participar de uma soleni-
dade na capital, o prefeito foi provocado pela 
imprensa a comentar as falas de Cartaxo. E foi 
lacônico e contundente: “Quem não sabe fazer 
gestão, não sabe avaliar gestão”.  

“quem não Sabe Fazer geStão,  
não Sabe avaliar geStão” 

Para hervázio, é bleFe 

Projeto incluSivo 

Hervázio Bezerra tem certeza de que a chan-
ce é zero de Luciano Cartaxo ser candidato a 
governador, conforme o próprio afirmou. “Se 
eu tivesse 10 fichas para apostar, apostaria 11 
de que ele não será candidato”, disse, numa 
rádio. O deputado justificou sua opinião: nem 
quando se colocava bem nas pesquisas, em 
2018, Cartaxo “teve coragem para disputar”.    

“O ponto crucial é incentivar as pessoas com defi-
ciência a praticarem cada vez mais o esporte”. Do 
deputado estadual Chió (Rede), explicando à coluna 
o teor de seu projeto, aprovado na ALPB, que isenta 
pessoas com deficiência a pagar inscrição em corri-
das de rua, maratonas e meias-maratonas e prevê 
isenção parcial para atletas-guias.  
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O Governo da Paraíba 
divulgou, ontem, o resul-
tado da terceira avaliação 
do prêmio de desempenho 
da cobertura vacinal. São 
20 municípios que recebe-
rão a premiação que tem 
o objetivo de reconhecer 
e estimular o esforço das 
equipes que trabalham 
na campanha de vacina-
ção contra a covid-19. O 
investimento para a ter-
ceira rodada de incentivo 
às equipes municipais é 
de R$ 177 mil do Tesouro 
Estadual.

De acordo com o se-
cretário de Saúde do Esta-
do, Geraldo 
M e d e i r o s , 
até o mês de 
novembro, o 
Governo do 
Estado irá 
contemplar 
com R$ 3 mil 
cada equipe 
de Saúde dos 
20 municí-
pios com o 
melhor de-
s e m p e n h o 
da cobertu-
ra  vacinal 
da segunda 
dose. A pre-
m i a ç ã o  é 
mensal e a 
lista divulga-
da ontem se 
refere aos dados inseridos 
no sistema até o dia 30 de 
setembro. 

O secretário explica 
que a análise para a pre-
miação é criteriosa e leva 
em conta o registro de 
dose 2 (D2) no Sistema de 
Informação do Programa 
Nacional de Imunização 
entre outras informações, 
para que a premiação seja 
igualitária e não ocorra em 
duplicidade.

“Identificamos a exis-
tência de registros dupli-
cados, trazendo equidade 
à análise do banco. Se ocor-

rer empate de cobertura 
vacinal, será utilizado o cri-
tério de maior população 
maior de 18 anos para de-
sempate. Os 20 municípios 
vencedores da primeira e 
desta segunda avaliação 
serão excluídos nas análi-
ses seguintes”, explica. 

 
Camalaú
Nesta terceira avalia-

ção, o município de Camalaú 
teve a maior porcentagem 
de cobertura vacinal, com 
98,62%. Os outros 19 mu-
nicípios contemplados que 
tiveram cobertura acima de 
90% são: Baía da Traição, 

Bernardino 
Batista, Bom 
Sucesso, Ca-
t i n g u e i r a ,  
D i a m a n t e , 
Frei Marti-
nho, Jericó, 
M o n t a d a s , 
Piancó, Pi-
cuí ,  P i lar, 
Poço Dantas, 
Santa Tere-
sinha, Santo 
André, São 
José do Brejo 
do Cruz, São 
Fra n c i s c o , 
São Sebastião 
do Umbuzei-
ro, Sumé e 
Várzea.

Os valo-
res serão repassados do 
Fundo Estadual de Saúde 
para os Fundos Munici-
pais de Saúde de acordo 
com a quantidade de equi-
pes de Saúde da Família 
existente em cada muni-
cípio. 

O incentivo deverá ser 
utilizado, exclusivamente, 
para pagamento de profis-
sionais envolvidos na va-
cinação, sendo preferen-
cialmente para agentes 
comunitários de saúde, 
técnicos de enfermagem, 
auxiliares de enfermagem 
e enfermeiros.

Áreas de risco nas comunidades da Beira Rio

Equipes do programa João Pessoa 
Sustentável iniciam mapeamento

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Secretaria 
da Defesa Civil, e o consórcio 
responsável pela elaboração 
do projeto de construção, in-
fraestrutura e requalificação 
urbana do Complexo Beira Rio 
iniciam hoje, às 14h, uma série 
de visitas técnicas nas comuni-
dades da região. O objetivo do 
programa João Pessoa Susten-
tável é fazer um levantamento 
físico e ambiental das áreas de 
risco.

As visitas serão feitas em 
três dias, iniciando pelas co-
munidades São Rafael e Santa 
Clara. Em seguida, o calendá-
rio segue para a Padre Hildon 
Bandeira, Cafofo Liberdade e 
Brasília de Palha e, por fim, 

Tito Silva, Miramar e Tambau-
zinho. Até a sexta-feira (8), as 
oito comunidades terão sido 
mapeadas.

A partir desse diagnósti-
co, será desenvolvido o projeto 
de infraestrutura com pavi-
mentação, água, drenagem, es-
goto e iluminação pública para 
todas as comunidades, bem 
como o de contenção de bar-
reiras. Também vai ser feito o 
desenho de um Parque Linear 
às margens do Rio Jaguaribe 
com intuito de promover a re-
integração das comunidades a 
um espaço público que pro-
picie uma melhor qualidade 
de vida.

O Parque Linear vai se es-
tender em uma área de 2,5km 

e terá a função de proteger as 
margens do Rio Jaguaribe no 
entorno das comunidades e 
evitar novas ocupações irre-
gulares. A iniciativa pretende 
criar uma grande área verde 
capaz de dar vazão à água do 
rio e, com isso, evitar alaga-
mentos.

 
João Pessoa Sustentável
 Esse plano de interven-

ção é um dos expoentes do 
programa João Pessoa Susten-
tável, que objetiva promover 
ações integradas para bene-
ficiar as comunidades da Bei-
ra Rio com condições dignas 
de habitabilidade e serviços 
essenciais de infraestrutura 
que promovam o bem-estar 

de todos. Essa será uma das 
grandes intervenções no local 
previstas pelo programa.

A ação é mais um pas-
so importante do programa 
que vem promovendo o de-
senvolvimento social, urbano 
e econômico da cidade por 
meio da redução das desi-
gualdades, da modernização 
dos instrumentos de planeja-
mento urbano, da prestação 
de serviços e da administra-
ção pública e fiscal. O João 
Pessoa Sustentável é orçado 
em 200 milhões de dólares, 
metade financiada pelo Ban-
co Interamericano de Desen-
volvimento (BID) e, a outra, 
contrapartida da Prefeitura 
de João Pessoa.

Foto: Divulgação/Secom-JP

Consórcio responsável pela elaboração do projeto do Complexo Beira Rio inicia hoje, às 14h, uma série de visitas técnicas nas comunidades da região

Identificamos a 
existência de registros 
duplicados, trazendo 

equidade à análise do banco. 
Se ocorrer empate de 
cobertura vacinal, será 

utilizado o critério de maior 
população maior de 18 anos 

para desempate. Os 20 
municípios vencedores da 
primeira e desta segunda 
avaliação serão excluídos 

nas análises seguintes 
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Segundo o Ministério da Saúde, 277.846 paraibanos estão dentro da faixa etária apta para o recebimento das terceiras doses

Entre as doses de re-
forço destinadas para a po-
pulação acima de 70 anos, 
a Paraíba já aplicou 20.544 
doses para garantir a imuni-
zação da população. Segundo 
estimativa do Ministério da 
Saúde, 277.846 paraibanos 
estão dentro da faixa etária 
apta para o recebimento das 
terceiras doses. Entre o gru-
po de pessoas com alto grau 
de imunossupressão foram 
aplicadas 1.773 em um uni-
verso de 12.924 imunossu-
primidos registrados.

Segundo a 55ª pauta 
de distribuição de vacinas 
realizada pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), tam-
bém foram incluídos, por de-
terminação e envio de doses 
proporcionais, os idosos aci-
ma de 60 anos e trabalhado-
res da saúde, no Programa 

Nacional de Imunização. A 
estimativa do Ministério da 
Saúde é de 560.869 idosos 
acima de 60 anos e 160.802 
trabalhadores da saúde são 
esperados para a imuniza-
ção com a terceira dose.

Vale ressaltar que ape-
nas pessoas imunossuprimi-
das poderão tomar a dose de 
reforço com o intervalo de 28 
dias desde o recebimento da 
segunda dose ou dose única. 
Para os demais públicos, o 
intervalo mínimo é de 180 
dias desde o recebimento da 
segunda dose ou dose única.

Ainda de acordo com 
o Sistema de Informação 
do Ministério da Saúde, fo-
ram aplicadas 4.269.951 
doses de vacinas contra a 
covid-19 em todo Estado. 
Sendo 2.770.614 pessoas va-
cinadas com a primeira dose 
e 1.477.020 completaram 
os esquemas vacinais, onde 
1.414.197 pessoas tomaram 

as duas doses e 62.823 uti-
lizaram imunizante de dose 
única. Até o momento, a Pa-
raíba já distribuiu um total 
de 5.104.223 doses de vaci-
na aos municípios. 

A 55ª pauta de distri-
buição de doses de vacinas 
informou o recebimento de 
107.845 doses de vacinas, 
ontem. Entre os lotes estão 
46.800 doses da Pfizer des-
tinadas para dose de reforço 
para trabalhadores da saú-
de. A entrega será realizada 
nesta quarta-feira; outras 
12.870 doses também da 
Pfizer para reforço de ido-
sos acima de 60 anos tam-
bém será entregue, hoje, aos 
223 municípios paraibanos; 
além de 48.175 doses da As-
traZeneca para a segunda 
dose, com envio posterior 
aos municípios.

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

Mais de 20 mil idosos acima de 70 
receberam a dose de reforço na PB

Foto: Marcus Antonius

SES confirmou novos 29 casos de contaminação pela covid-19 e cinco óbitos
A Secretaria de Estado da 

Saúde (SES) confirmou, ontem, 
novos 29 casos de contami-
nação pela covid-19, sendo 
seis considerados moderados 
ou graves. Também foram 
registrados cinco óbitos em 
decorrência do agravamento 
da doença, entre eles, quatro 
aconteceram entre a segunda-
feira e ontem. 

Com a atualização, a Pa-
raíba chegou a 442.237 casos 
totais confirmados. Do mon-

tante, 9.325 são de vítimas 
fatais da covid-19 e 335.065 
pacientes considerados re-
cuperados da doença. Até o 
momento, 1.188.174 testes 
para diagnóstico do novo co-
ronavírus foram realizados, 
confirmando casos em todas as 
223 cidades e óbitos em 222. 
Apenas Riachão do Bacamarte 
segue sem confirmar mortes 
entre seus residentes.

Entre os falecimentos, to-
dos aconteceram em hospi-

tais públicos, além dos quatro 
ocorridos na segunda-feira, 
o quinto aconteceu no último 
sábado. Quatro não possuíam 
comorbidades, e um deles 
apresentava cardiopatia, dia-
betes e doença neurológica 
como fatores de risco associa-
dos à covid-19.

As vítimas possuíam ainda 
faixa etária de 68 a 88 anos e 
eram residentes de João Pes-
soa, Patos, Joca Claudino, Je-
ricó e Sapé. Outras 23 mortes, 

ocorridas durante os meses de 
pandemia estão em investiga-
ção pela SES.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o Estado 
é de 18%, e mantém 12% nos 
leitos de enfermaria para adul-
tos. Entre as Macrorregiões de 
saúde, a Região Metropolitana 
de João Pessoa tem uma taxa 
de 11% em leitos de UTI ocupa-
dos e 14% nas enfermarias. Em 
Campina Grande e no Sertão, 

a taxa de ocupação de leitos 
de UTI é de 28%. Nas enferma-
rias os números são de 12% e 
9%, respectivamente. Todos os 
dados das Macrorregiões são 
referentes a leitos específicos 
para adultos.

Segundo informações do 
Centro Estadual de Regulação 
Hospitalar, 10 pacientes foram 
internados entre segunda-feira 
e ontem. Ao todo, 141 pacien-
tes estão internados nas unida-
des de referência.

Desde o início da campanha, já foram aplicadas mais de 4,2 milhões de doses de vacina contra a covid-19 em todo a ParaíbaLeia mais na página 5

Renda emergencial 

Rodrigo Pacheco diz que pode 
debater prorrogação de auxílio

O presidente do Se-
nado Federal, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), disse 
ontem que a prorrogação 
do auxílio emergencial é 
uma alternativa que pode 
ser debatida pelo Congres-
so Nacional. “Isso tem sido 
colocado, vamos discutir 
todas essas hipóteses, isso 
tudo pode ser debatido”, 
afirmou a jornalistas após 
a entrega do relatório da 
reforma tributária ampla 
da PEC 110/2019.

A medida tem sido 
defendida por integrantes 
da ala política do governo, 
incluindo o ministro da Ci-
dadania, João Roma.

Pacheco disse ainda 
que o tempo para a dis-
cussão da medida provi-
sória que cria o Auxílio 
Brasil, programa mais 
amplo que deve substi-
tuir o Bolsa Família, “está 
correndo”.

O texto foi apresentado 
no início de agosto e é váli-
do por 120 dias, período em 
que precisa ser apreciado 
pelo Congresso Nacional, 

ou perde a eficácia. O go-
verno, por sua vez, tem ma-
nifestado a intenção de im-
plementar o programa em 
novembro, para fugir das 
limitações que a lei eleito-
ral impõe à criação de uma 
política desse tipo em ano 
de eleições.

Até agora, porém, não 
houve desfecho para o im-
passe dos precatórios, dívi-
das judiciais que saltaram 
a R$ 89 bilhões em 2022 
e ocuparam o espaço que 
estava reservado ao refor-
ço dos programas sociais 
dentro do teto de gastos (a 
regra que limita o avanço 
das despesas à inflação).

“O tempo está corren-
do e é importante que a 
gente acelere, porque as 
pessoas precisam desse 
programa estabelecido, e 
o Senado tem compromis-
so com isso”, disse Pacheco.

Antes, em entrevista 
coletiva, o presidente do 
Senado já havia listado o 
aumento da fome e da mi-
séria numa lista de “pro-
blemas que temos para 
ontem”.

Além do impasse dos 
precatórios, a ampliação 
do Bolsa Família depende 

da aprovação de uma nova 
fonte de financiamento 
para a parcela adicional de 
gastos, como exigido pela 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). O Ministé-
rio da Economia apontou 
a tributação de lucros e 
dividendos, incluída na 
proposta de reforma do 
Imposto de Renda, como a 
fonte de financiamento do 
novo Auxílio Brasil, mas a 
proposta aprovada na Câ-
mara ainda não avançou 
no Senado.

“O projeto do Imposto 
de Renda pode até ser apre-
ciado pelo Senado Federal, 
mas não é razoável e é até 
temerário apostar todas as 
fichas nesse projeto”, afir-
mou Pacheco.

Como alternativas para 
a fonte de financiamento do 
programa, o presidente do 
Sendo listou o programa de 
refinanciamento de débitos 
tributários (Refis), a repa-
triação de recursos do exte-
rior, ou arrecadação a partir 
de atualização no valor de 
ativos. Todos esses temas, 
porém, estão em projetos 
que precisam ser aprova-
dos em alguma das casas do 
Congresso Nacional.

Idiana Tomazelli 
Daniel Weterman
Agência Estado

Lula lidera todos os cenários de 
1o e 2o turno, diz Quest/Genial

Lira promete votar proposta e 
baratear gasolina em até 8%

Pesquisa Quest/Genial di-
vulgada ontem, mostra que o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva continua como candidato 
favorito para as eleições presi-
denciais de 2022. Em todos os 
cenários testados para primeiro 
turno, o petista aparece na lide-
rança com larga vantagem para 
o segundo colocado, o presiden-
te Jair Bolsonaro. No segundo 
turno, o ex-presidente também 
seria eleito, se o pleito fosse hoje. 
De acordo com a pesquisa, nos 
cinco cenários testados, o petista 

pontua entre 43% e 46%, a de-
pender dos candidatos incluídos 
ou retirados da disputa.

Na média estimada entre 
todos os cenários apresentados, 
Lula fica com 45% dos votos, 
contra 26% do atual presidente, 
Jair Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT) 
fica em terceiro lugar com 11% 
da média de intenções de voto.

Nos cenários de segundo 
turno, Lula venceria Bolsonaro 
por 53% a 29%. Em uma dis-
puta com Sérgio Moro, o petista 
teria 52% contra 26%. A maior 
vantagem do ex-presidente seria 
contra o presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco: 56% a 14%. 
Já a menor contra Ciro Gomes, 
em um placar de 49% a 27%. 
Lula também derrotaria Luiza 
Trajano (54% a 17%), João Doria 
(54% a 16%) e Eduardo Leite 
(55% a 15%).

A pesquisa mostrou, ain-
da, que a avaliação negativa do 
governo Bolsonaro cresceu três 
pontos porcentuais desde se-
tembro e chegou a 53%. Esta é 
a maior rejeição à atual gestão. 
Outros 24% dos entrevistados 
avaliaram o atual governo como 
regular, enquanto apenas 20% o 
consideram positivo.

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), disse 
que irá votar na próxima 
quarta-feira, 13, uma pro-
posta para mudar a base do 
cálculo do preço dos com-
bustíveis, a qual, segundo 
ele, pode baratear o preço 
da gasolina em até 8%, o do 
álcool em 7% e do diesel em 
3,7%.

Lira apresentou a pro-
posta para líderes governis-
ta na noite da segunda-feira, 

4, e para oposição, ontem. 
Segundo ele, há um acor-
do para se votar o texto na 
semana que vem sem obs-
trução ou mesmo destaques 
- pedidos de alteração feitos 
após a aprovação do texto 
principal.

A mudança no cálcu-
lo irá considerar a média 
dos preços dos combustí-
veis nos últimos dois anos. 
Cada Estado aplicaria a sua 
alíquota de ICMS sobre esse 
preço médio. “Uma média 
dos dois exercícios anterio-
res, para que se faça uma 

contabilização de quanto 
se custa a gasolina em 2019 
e 2020. Se acha um valor, 
a esse valor se imprimi o 
valor ad rem, ou seja, fica 
fixo por um ano, e você mul-
tiplica, sem interferência 
nenhuma em nenhum Es-
tado, pelo imposto estadual 
ICMS que cada governador 
escolher como alíquota”, 
afirmou. “Ai se vai encon-
trar um preço de gasolina, 
a princípio 8% mais bara-
to, de um álcool 7% mais 
barato e de um óleo diesel, 
3,7%”, disse Lira.

Agência Estado

Camila Turtelli
Agência Estado
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Reconhecimento é dos técnicos do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde

Estado é destaque nacional 
no controle da pandemia
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Técnicos do Ministério 
da Saúde e da Organização 
Pan-Americana da Saúde 
(Opas) estiveram reuni-
dos anteontem com o se-
cretário de Estado da Saú-
de, Geraldo Medeiros; os 
secretários executivos da 
Saúde, Daniel Beltrammi e 
Renata Nóbrega; represen-
tantes do Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saúde 
(Conass); do Conselho de 
Secretarias Municipais de 
Saúde da Paraíba (Cosems); 
e técnicos locais para tro-
car experiências sobre o 
enfrentamento à covid-19 
na Paraíba. 
Todos os es-
tados estão 
sendo avalia-
dos e a Para-
íba recebeu 
elogios pelo 
modo como 
vem comba-
tendo a do-
ença.

Os técni-
cos do Ministério da Saúde 
e da Opas permanecerão na 
Paraíba durante toda esta 
semana. Na segunda-feira 
(4), houve a avaliação da 
ação da Saúde do Estado; 
ontem foi feita em João 
Pessoa; hoje, em Campina 
Grande; amanhã, haverá 
o trabalho interno para o 
fechamento de todas as in-
formações e, na sexta-feira 
(8), ocorrerá a devolutiva 
da avaliação.

Na reunião da segun-
da-feira, o secretário Da-
niel Beltrammi apresentou 
a estratégia da gestão de 
crise provocada pela co-
vid-19 na Paraíba. Por meio 
de uma linha do tempo, 
desde o primeiro caso re-
gistrado até agora, mostrou 
os dados de internações, 
testes, vacinação, assistên-
cia e todas as ações da SES 
para enfrentar a pandemia 
em todo o Estado.

“Percebemos que a Pa-
raíba se preparou diante 
da pandemia, seguindo de 
forma presente em todos 

os 223 mu-
n i c í p i o s ”, 
declarou a 
diretora do 
Departamen-
to de Atenção 
H o s p i t a l a r 
de Urgência 
do Ministé-
rio da Saú-
de, Adriana 
Teixeira.

O representante da 
Opas, Rodrigo Stábeli, des-
tacou a comunicação no 
combate à covid-19. “A Pa-
raíba vem dando resposta 
importante e significativa. 
O trabalho ocorre com base 
na assistência, vigilância e 
comunicação, um ponto re-
levante, pois garante trans-
parência do processo junto 
à população e isso é muito 
importante no combate à 
pandemia”, falou.

A Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES) dis-
tribui hoje 3.510 doses 
da vacina fabricada pela 
Pfizer/Corminaty con-
tra a covid-19. Os imu-
nizantes distribuídos 
serão destinados para a 
dose de reforço dos tra-
balhadores da saúde que 
já completaram o esque-
ma vacinal (com segun-
da dose ou dose única) 
há 180 dias ou mais.

Na última remessa, 
a Paraíba recebeu mais 
138.260 doses para com-
pletar o esquema vacinal 
da população que rece-
beu a primeira dose (D1) 
em agosto deste ano. São 
76.250 doses da vacina 
AstraZeneca/Fiocruz e 
62.010 doses da Pfizer/
Comirnaty.

O secretário da Saúde 
do Estado, Geraldo Medei-
ros, reforça que a adesão 
para a segunda dose ain-
da é deficiente na Paraíba, 
sobretudo para as pessoas 
da faixa etária entre 50 e 
59 anos, que já deveriam 
estar com esquema vaci-
nal para a covid-19 com-
pleto. “A primeira dose 
para a população de 50 a 
59 anos foi oferecida ain-
da no primeiro semestre 
e mais de 98% do público 

alvo foi contemplado; no 
entanto, para a segunda 
dose a porcentagem de 
adesão ainda está em 
71%”, informou.

Geraldo Medeiros 
lembra que a proteção 
é ampliada com o es-
quema completo e que 
somente uma dose é in-
suficiente para garantir 
uma imunidade eficien-
te. A Paraíba mantém o 
calendário de distribui-
ção de doses em dia e há 
vacinas disponíveis para 
todos os públicos finali-
zarem o esquema vacinal 
no tempo oportuno.

No Estado, a vacina-
ção contra a covid-19 foi 
iniciada em 19 de janei-
ro de 2021 e já foram 
aplicadas 4.269.951 
doses. O Estado soma 
1.414.197 pessoas que 
já receberam ambas as 
doses, 62.823 que foram 
vacinadas com imuni-
zante de dose única e 
2.770.614 que recebe-
ram a primeira dose. 
Ainda foram aplicadas 
1.773 doses adicionais 
na população com alto 
grau de imunossupres-
são e 20.544 doses de 
reforço nas pessoas 
com idade a partir de 
70 anos.

Doses de vacinas 
vão para reforço

Programa nacional

Laboratórios da UFPB realizam mais de 
25 mil testes para diagnóstico de covid

Mais de 25 mil testes 
moleculares RT-PCR para 
diagnóstico de covid-19 
foram realizados na Uni-
versidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) desde o ano 
passado. Uma das 13 uni-
versidades que participam 
do programa nacional La-
boratórios de Campanha 
MCTI nas cinco regiões do 
país, a UFPB é a quinta do 
Brasil e a segunda do Nor-
deste em número de teste.

Nos laboratórios das 
13 universidades que fa-
zem parte do programa La-
boratórios de Campanha 
MCTI foram realizados, até 
o momento, um total de 
500 mil testes. A iniciativa, 
financiada pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI), segue 
até o mês de julho de 2022.

Localizados nos Cen-
tros de Ciências Médicas 
(CCM) e da Saúde (CCS) 
da UFPB, o Laboratório de 
Biologia Molecular (LaBi-
Mol/CCM), o Laboratório 
de Endemias (CCS) e o La-
boratório de Biologia Mo-
lecular Aplicada, da Esco-
la Técnica de Saúde (ETS/
CCS) têm auxiliado, durante 
a pandemia, no diagnóstico 
molecular da covid-19 na 
Paraíba, por meio da aná-
lise de amostras de todo o 
Estado, enviadas pelo La-
boratório Central de Saúde 
Pública (Lacen-PB).

De acordo com a pro-
fessora Eloíza Campana, 
uma das coordenadoras do 
Laboratório de Campanha 
MCTI na UFPB e também 
coordenadora do LaBiMol, 
são realizados, atualmente, 

cerca de 110 testes por dia 
na UFPB, mas a capacidade 
diária dos laboratórios ci-
tados é de até 300 testes, 
incluindo o atendimento a 
técnicos administrativos, 
servidores e alunos, na 
Sala de Testagem instala-
da no CCM, para o retorno 
seguro às atividades pre-
senciais.

“Os testes realizados 
pelos laboratórios da UFPB 
mostram que a parceria 
das IFES em momentos 
como esse, de pandemia, 
é de extrema importân-
cia, trazendo benefícios 
diretos para a saúde pú-
blica, já que a testagem 
em massa é uma maneira 
de prevenção da doença”, 
destacou Eloíza Campana. 
Além da testagem RT-PCR 
(Swab), os laboratórios da 

universidade também es-
tão realizando, de forma 
experimental, a testagem 
por meio de uma técnica 
de coleta de amostra de 
saliva que utiliza Inteli-
gência Artificial (IA) para 
diagnóstico da covid.

Além da UFPB, o pro-
grama Laboratórios de 
Campanha MCTI tem a 
participação das Univer-
sidades Federais de Minas 
Gerais (UFMG); do Paraná 
(UFPR); de Pernambuco 
(UFPE); de Mato Gros-
so do Sul (UFMS); do Rio 
de Janeiro(UFRJ); de São 
Paulo (Unifesp); de Santa 
Maria (UFSM); Fluminen-
se (UFF); de Goiás (UFG); 
do Oeste da Bahia (UFOB); 
do Amazonas (UFAM); e da 
Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC).

Elogio
Presidente da Opas destaca a 
comunicação da Paraíba no 

combate ao novo coronavírus

Foto: Secom-PB

Reunião para troca de experiências sobre o enfrentamento ao novo coronavírus, que provoca a covid-19, ocorreu anteontem em João Pessoa

Foto: Angélica Gouveia/UFPB

Os laboratórios envolvidos no programa nacional estão localizados nos Centros de Ciências Médicas e da Saúde da Universidade Federal da Paraíba
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Obras no trecho entre Arara e Serraria vão beneficiar uma população de quase 20 mil habitantes na Região do Brejo

Pavimentação de rodovia 
segue em ritmo acelerado

As obras de pavimenta-
ção da PB-085, trecho entre 
Arara e Serraria, localizada 
na Região do Brejo, com 15,1 
quilômetros, estão em ritmo 
acelerado e quando forem 
concluídas vão beneficiar 
uma população de quase 20 
mil habitantes. Estão sendo 
investidos aproximadamen-
te R$ 18 milhões.

Os serviços na PB-085 
tiveram início em julho deste 
ano e devem ser concluídos 
no primeiro semestre de 
2022. No momento, a em-
presa de engenharia res-
ponsável pela obra, a Siga 
Construtora, está realizan-
do serviços de topografia em 
um dos trechos e terraple-
nagem em seis quilômetros 
da rodovia.

Estão programados na 
rodovia serviços de terraple-
nagem em cortes e aterros, 
pavimentação da pista de 
rolamento e acostamentos 
em Tratamento Superficial 
Duplo (TSD), bueiros, drena-
gem profunda e superficial, 
sinalização vertical e hori-
zontal, defensas metálicas 
e cercas.

As obras, de acordo com 
o superintendente do De-
partamento de Estradas de 
Rodagem da Paraíba, Carlos 
Pereira de Carvalho e Silva, 
fazem parte do programa Ro-
doviasPB, do governo esta-
dual, e vão proporcionar a 
modernização e ampliação 
da infraestrutura rodoviá-
ria estadual, promovendo o 
desenvolvimento socioeco-
nômico do Brejo e a geração 
de emprego e renda, melho-
rando, assim, a qualidade de 
vida da população local.

O gestor da obra, en-
genheiro José Luiz, disse 
que os serviços prosse-
guem dentro do crono-
grama traçado, tendo sido 
iniciados na saída da cida-
de de Arara e, agora, com 
mais de seis quilômetros 
de terraplanagem conclu-
ída e atacada. Além disso, 
prosseguem os serviços 
de topografia em todo o 
trecho, a cargo do técnico 
Martos Antônio Soares.

Para alguns moradores 
de Arara e Serraria, a obra 
vai beneficiar diretamente 
os habitantes das duas ci-
dades, mas também pessoas 

‘Outubro 
Rosa’ é 
tema de 
palestra
Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

A Associação Paraibana 
de Imprensa (API) e a Ong 
Amigos do Peito realizam hoje 
atividade em alusão ao ‘Ou-
tubro Rosa’. A programação, 
voltada para profissionais da 
imprensa e convidados, terá 
início às 8h e vai contar com 
uma palestra ministrada pela 
mastologista Joana Barros, co-
ordenadora-geral da Amigos 
do Peito, além de um café da 
manhã.

O evento acontece na 
sede da API, localizada à Ave-
nida Visconde de Pelotas, 149, 
no Centro de João Pessoa. Na 
ocasião serão vendidas cami-
setas cujo valor será revertido 
para as ações da organização.

Para a vice-presidente da 
API, Karla Alencar, o evento 
é importante para a saúde 
de toda a sociedade, e que as 
mulheres associadas, ou não, 
à API devem estar atentas 
quando o assunto é câncer de 
mama. “A prevenção é a arma 
mais eficiente que temos. Para 
a API trazer um evento desse 
é muito importante, inclusi-
ve porque estamos iniciando 
uma gestão e é nossa intenção 
abordar todas as campanhas e 
bandeiras que dizem respeito 
ao ser humano e, particular-
mente, à imprensa paraibana”.

Suporte
Espaços que ofereçam al-

gum tipo de suporte e onde as 
lutas e vitórias podem servir 
como força e inspiração são 
extremamente importantes, 
principalmente quando se 
tem um diagnóstico de câncer. 
Foi com esse objetivo que em 
2001 surgiu o grupo Amigos 
do Peito, oferecendo suporte 
psicológico, jurídico e médi-
co a dezenas de mulheres em 
tratamento contra o câncer 
de mama.

Em outubro de 2011, 
motivados pelo Movimento 
Mundial de Combate ao Cân-
cer de Mama, denominado 
Outubro Rosa, a ong conta-
tou o governo paraibano para 
expor a grande problemática 
enfrentada pela população fe-
minina paraibana, com altas 
taxas de mortalidade resul-
tantes de diagnósticos tardios, 
além de alertar para a quali-
dade sofrível das mamografias 
oferecidas pelo SUS. Todos os 
anos, a organização lança a 
campanha do ‘Outubro Rosa’ 
para chamar a atenção para o 
problema e arrecadar recur-
sos para combater a doença.

O ‘Selo Amigos do Peito’ 
é voltado para empresas, ins-
tituições e gestões que se en-
gajem na luta contra o câncer 
de mama e para salvar vidas 
de mulheres. Para receber o 
reconhecimento, é preciso ad-
quirir quatro camisas ou mais 
ou fazer doações em valor su-
perior a R$ 120,00.

Para mais informações 
sobre o ‘Selo Amigos do Pei-
to’ ou colaborar com a ong, 
basta entrar em contato pelo 
telefone (83) 98898-4970 ou 
por meio das redes sociais: @
ongamigosdopeito ou /ami-
gosdopeitoPB.

Reeducandos

Enem PPL registra novo recorde na PB
As ações de reinserção so-

cial com o incentivo à educação 
promovidas pela Secretaria de 
Estado da Administração Peni-
tenciária (Seap) dentro dos pre-
sídios têm registrado resultados 
surpreendentes. Um deles é o 
número crescente a cada ano de 
candidatos ao Exame Nacional 
do Ensino Médio para Pessoas 
Privadas de Liberdade (Enem 
PPL): em 2021 foram 906 ree-
ducandos inscritos, o maior 
número alcançado entre todas 
as edições do exame, represen-
tando um aumento de 15,67% 
em relação ao ano passado (764 
inscritos). As provas serão apli-
cadas nos dias 9 e 16 de janeiro 
do próximo ano.

Dados da Seap apontam 

que ano a ano o número de ree-
ducandos inscritos no Enem 
PPL tem crescido. Em 2019, 
foram inscritos 698, sendo 195  
inscrições a mais em relação 
a 2018, quando o número de 
inscritos foi 503. Já em 2020, o 
número de reeducandos aptos 
ao Enem-PPL foi de 764, ou seja, 
66 a mais que no ano anterior. E 
agora 2021 bateu o recorde com 
906 inscrições, 142 candidatos a 
mais do que no ano passado. Foi 
superado também o percentual 
estabelecido no Plano Estadual 
de Educação para Pessoas Priva-
das de Liberdade e Egressas do 
Sistema, que é de 80%.

O secretário da Adminis-
tração Penitenciária, Sérgio 
Fonseca, comemora o cresci-

mento do número de inscritos 
no Enem-PPL. “Esses números 
são motivo de satisfação, resul-
tados positivos das políticas pú-
blicas do governo estadual para 
pessoas que cumprem pena no 
sistema prisional paraibano. 
A educação de fato é o princi-
pal instrumento de cidadania 
também para quem quer uma 
segunda chance na sociedade. 
Com o Planejamento Estratégi-
co da Seap estamos registrando 
avanços na reinserção social de 
pessoas e, consequentemente, 
a tendência é que os índices de 
reincidência criminal tenham 
redução”, pontuou.

O gerente de Ressocializa-
ção João Sitônio Rosas destaca 
que o governo da Paraíba de-

monstra seu compromisso com 
o fortalecimento da política de 
educação, sendo uma importante 
marca de sua gestão. “A educação 
é sem sombra de dúvidas o maior 
instrumento de transformação 
social e o melhor caminho para 
que tenhamos uma sociedade 
mais justa e igualitária”, ressaltou.

“O Enem para Privados de 
Liberdade, o ineditismo dessa 
ação intersetorial de governo, 
que envolve a SEECT e a Seap, 
vem efetivar o avanço memo-
rável da realização do direito à 
educação para toda população 
privada de liberdade, ao opor-
tunizar novos conhecimentos 
e aprendizados, elevando sua 
escolaridade ao nível superior, 
neste processo de integração so-

cial”, destaca a professora Eliane 
Maria de Aquino, coordenadora 
estadual da Educação em Prisões 
da SEECT.

O Enem PPL avalia o de-
sempenho do participante que 
concluiu o ensino médio e, a 
partir de critérios utilizados pelo 
Ministério da Educação (MEC), 
permite o acesso ao ensino su-
perior por meio de programas 
como Sisu, Prouni e Fies. Além 
disso, contribui para elevar a 
escolaridade da população pri-
sional brasileira.

O exame é aplicado desde 
2010 pelo Inep, em parceria 
com o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, por meio 
do Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen).

que se dirigem para as outras 
cidades da Região do Brejo, 
encurtando distâncias e pro-
porcionando melhores condi-
ções para a economia local. 
Entre os que concordam com 

essa opinião estão Vandilson 
Farias, Luiz Humberto Ferrei-
ra dos Santos, Iasmim Freire 
e Igo Balbino da Silva, todos 
residentes em Serraria.

Paulo Machado, diretor 

da Siga, destacou a importân-
cia da obra para toda a região, 
afirmando que trabalham na 
obra mais de 100 pessoas, 
entre engenheiro, técnicos, 
pessoal especializado em 

terraplanagem, tratoristas, 
caminhoneiros e pessoal de 
apoio, a maioria da região, 
contribuindo assim para o 
desenvolvimento das cidades 
beneficiadas.

As obras fazem 
parte do programa 
RodoviasPB, do
governo estadual, 
e vão proporcionar 
a modernização 
e ampliação da 
infraestrutura
rodoviária
paraibana

No momento, a construtora responsável pela obra está realizando serviços de topografia em um dos trechos e terraplanagem em seis quilômetros da rodovia

Fotos: Secom-PB
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Gleison Costa e Renato Reges haviam praticado assalto numa casa de jogos localizada próxima ao mercado Central

Uma perseguição, logo 
após um assalto no centro 
de João Pessoa, terminou 
na prisão de dois suspeitos, 
a apreensão de um veículo 
HB-20 e três pessoas feridas, 
entre elas um cabo da Polícia 
Militar. Um dos assaltantes, 
identificado por Gleison de 
Sousa costa, de 39 anos, foi 
ferido durante o tiroteio e 
também foi socorrido para 
o Hospital de Emergência e 
Trauma da capital. 

O segundo assaltante, 
preso ainda às margens da 
rodovia federal, próximo ao 
Unipê, foi identificado como 
Renato Reges da Silva, 25 
anos, que estava cumprindo 
pena na cadeia pública de 
Mamanguape, como alber-
gado, mas desde o dia 17 
de agosto último deixou de 
comparecer.

O cabo Jorge Simão, de 
46 anos, ferido de raspão, foi 
medicado e liberado. As ou-
tras duas vítimas, Martinho 
Manoel Soares, 30 anos, e 
José Elias Gonçalo Pontes, 48 
anos foram socorridas para 
o hospital, onde continuam 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Dupla de assaltantes é presa 
após troca de tiros com a PM

internadas em observação. 
Uma das vítimas estava numa 
parada de ônibus, na Avenida 
Pedro II, e a outra no interior 
de um veículo com placas de 
curral de cima. Os disparos 
efetuados pelos bandidos 
atingiram carros e portões de 
casas daquela avenida.

O tenente-coronel Mar-
cos Barros, comandante do 
5º Batalhão da PM, disse que 
a dupla praticou um assalto a 
uma banca de apostas, pró-
ximo ao Mercado central, no 

centro da capital. Imediata-
mente um homem de moto 
avisou aos policiais de uma 
guarnição da PM iniciando a 
perseguição.

Na Avenida Pedro II, 
próximo a Santinha, os as-
saltantes efetuaram vários 
disparos, atingindo uma 
pessoa na parada de ônibus. 
A perseguição policial con-
tinuou na rodovia federal 
(BR-230), onde os bandidos 
abandonaram o HB-20, de 
placas QGW-1044-Natal-RN 

e entraram na mata, após 
efetuarem mais disparos. As 
duas vias da rodovia foram 
interditadas e muitos veícu-
los tentaram retornar pela 
contramão.

O helicóptero Acauã fez 
o resgate de um dos assaltan-
tes (Gleison) que foi baleado 
dentro da mata, próximo ao 
Unipê. Ele sofreu um tiro na 
perna esquerda e foi levado 
para o Trauma. Todo mate-
rial e o dinheiro tomados no 
assalto foram recuperados.

Dinheiro e objetos das vítimas foram recuperados após a prisão da dupla, que entrou em confronto com policiais militares

Acauã foi usado para resgatar, dentro da mata, um dos assaltantes, que ficou ferido

Fotos: Ascom/PMPB

Polícia vai condecorar envolvidos na operação
O comandante-geral da Polí-

cia Militar, coronel Euller Chaves, 
anunciou que os policiais que 
participaram da ação serão con-
decorados. “Nossa preocupação 

primeira é com a vida dos feridos. 
Graças a Deus, o nosso policial 
já recebeu alta e o motorista de 
aplicativo e o outro cidadão que 
estavam na avenida, durante a 

perseguição, não correm risco. Va-
mos condecorar todos os policiais 
envolvidos nessa ocorrência, que 
trouxe uma resposta importante a 
esses criminosos”, destacou.

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) recuperou, 
na tarde dessa segunda-
feira (4), três veículos 
roubados que circulavam 
nas rodovias federais. As 
ações ocorreram nos mu-
nicípios de Mamanguape, 
Pombal e Bayeux. Quatro 
homens foram detidos 
durante as ações. No km 
41, da BR-101, em Ma-
manguape, litoral Norte 
paraibano, policiais abor-
daram um Fiat Siena com 
características similares a 
de um veículo com regis-
tro de roubo. O condutor 
do veículo, um homem 
de 28 anos, informou que 
adquiriu o carro através 
de um site de compra e 
venda pelo valor de R$ 10 
mil, tendo feito metade do 
pagamento em espécie e a 
outra metade via depósito 
bancário. Ele relatou que 
a origem do automóvel 
era um financiamento em 
que não foram quitadas as 
prestações. Na fiscaliza-
ção foi constatado que o 
veículo era roubado.

No km 406, da BR-230, 
em Pombal, um chevro-
let Onix foi abordado pela 
equipe policial no períme-
tro urbano da cidade, saída 
para Patos. Na fiscalização 

a equipe policial percebeu 
sinais de adulteração vei-
cular e constatou que tra-
tava-se de um clone. O veí-
culo foi roubado em Recife 
(PE), em maio deste ano. 
O condutor, um homem 
de 37 anos, informou que 
adquiriu o automóvel em 
uma concessionária, por 
R$ 58 mil, mas que não ha-
via feito os procedimentos 
administrativos de transfe-
rência do veículo. 

A última ocorrência 
aconteceu na BR 101, Km 
84, quando equipe policial 
abordou uma Honda NXR 
Bros 160. Durante fisca-
lização os policiais solici-
taram os documentos de 
identificação do condutor, 
passageiro e veículo. A 
dupla que estava na moto 
disse ter encontrado o 
veículo abandonado no 
matagal e resolveram dar 
uma volta. Em levanta-
mento detalhado os po-
liciais verificaram que a 
moto tinha sido roubada 
em setembro deste ano no 
município de Mari. Os po-
liciais entraram em conta-
to com o proprietário da 
motocicleta por telefone 
e informou que teve sua 
motocicleta roubada por 
dois elementos armados.

PRF recupera três 
veículos roubados

Litoral Norte

Descobertos suspeitos 
de arrombar casas

A Polícia Militar pren-
deu dois suspeitos que es-
tariam arrombando casas 
de veraneio e furtando 
materiais, na cidade de lu-
cena, no litoral Norte da 
Paraíba. As ações crimino-
sas ocorreram nas últimas 
semanas.

A dupla reside em 
João Pessoa e foi pre-
sa quando se preparava 
para levar uma caminho-
nete carregado de eletro-
domésticos dos imóveis 
arrombados no fim da 
noite dessa segunda-feira 
(4). O veículo foi inter-
ceptado quando se diri-
gia para a rodovia federal 
- BR 101.

com a dupla os po-
liciais recuperaram col-
chões, geladeira, fogão, 
botijões de gás de cozi-
nha, aproximadamente 
dez cadeiras, mesas e vá-
rias ferramentas usadas 
nos arrombamentos. O 
carro usado para trans-
portar o material furtado 
estava com as placas co-
bertas como objetivo de 

dificultar a identificação.
O comandante do 

Batalhão Especializado 
em Policiamento Turísti-
co (BEPTur), major Bru-
no Rodrigues, disse que 
a prisão é resultado do 
reforço do policiamento 
que vem sendo feito na 
cidade. “Por determina-
ção do comando-Geral 
da corporação, tanto o 7º 
Batalhão da PM quanto 
as guarnições do BEPTur 
reforçaram o policiamen-
to na área”, disse.

A prisão da dupla 
foi possível após denún-
cia de que os acusados 
tinham arrombado casas 
e estavam fugindo com 
o material furtado em 
direção a BR-101 pela 
rodovia estadual que 
dá acesso a lucena. “As 
guarnições montaram 
um cerco e conseguiram 
interceptar o veículo no 
distrito de lerolândia”, 
destacou o major. Todo 
material foi levado para a 
central de Flagrante, jun-
to com os presos.

Polícia conseguiu recuperar botijões  de gás e outros materiais
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Pelo menos quatro pes-
soas estão sendo apontadas 
como suspeitas de arrombar 
uma loja de eletrodomésticos 
no Parque Sólon de lucena, 
no centro de João Pessoa. O 
fato aconteceu na madrugada 
dessa terça-feira (5) e os ban-
didos utilizaram um veículo 
da marca Fiat Uno, de placas 
não identificadas.

câmeras de segurança 
instaladas no local registraram 
o momento em que os quatro 
homens desceram do carro e 
arrombaram a porta da loja 
casas Bahia, usando um equi-
pamento conhecido como pé 
de cabra. Vários eletrodomés-

ticos foram levados pelos ban-
didos, na maioria aparelhos de 
telefones celulares. 

No Sertão
Na cidade de Sousa dois 

homens armados invadiram 
uma casa lotérica e renderam 
os clientes. Após se apoderar 
de dinheiro a dupla fugiu em 
uma moto, mas antes efetua-
ram disparos em plena via 
pública. 

Equipes do 14º Batalhão 
da Polícia Militar realizaram 
diligências em busca dos as-
saltantes, no entanto até o 
final da tarde a dupla não ha-
via sido localizada.

Loja de eletromésticos 
é invadida na capital

Um homem apontado 
como autor de um feminicídio 
na cidade de Bayeux foi preso 
nessa segunda-feira (4) por 
agentes da Delegacia de crimes 
contra a Pessoa. Vivian Bastos 
Martins de Souza, 37 anos, foi 
assassinada no dia 8 de janeiro 
deste ano, em Mangabeira II, 
João Pessoa.

A mulher foi assassinada a 
pedradas, pauladas e ainda so-
freu várias facadas. Nas investi-
gações a polícia tomou conhe-
cimento de que a ordem para 

matar Vivian teria partido de 
traficantes de droga da região. 
A Polícia civil investiga outros 
envolvidos no crime. 

Na época, um companhei-
ro da mulher teria sido preso 
como suspeito, posteriormente 
foi descartada sua participação 
no crime. Vivian e o compa-
nheiro eram usuários de droga. 
A polícia chegou até a autoria 
do crime após minucioso le-
vantamento, tendo solicitado e 
a justiça expediu o mandado de 
prisão em desfavor do suspeito.

Feminicida é localizado 
nove meses após o crime
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Evento é um dos maiores do setor de Turismo da América do Sul e será realizado de hoje até sexta-feira, em Fortaleza

Paraíba apresenta principais 
roteiros turísticos na Abav Expo

Pôr do sol na Praia do Ja-
caré, Roliúde Nordestina, Maior 
São João do Mundo ou as praias 
paradisíacas de João Pessoa e 
da Costa do Conde. Os agentes 
de viagens de todo o Brasil que 
estiverem em Fortaleza, no Ce-
ará, participando da Abav Expo 
& Collab - principal evento do 
Turismo da América do Sul - te-
rão a oportunidade de conhecer 
diversos roteiros que podem ser 
curtidos pelos turistas no Des-
tino Paraíba durante todo ano. 
Do Litoral ao Sertão, a Empresa 
Paraibana de Turismo (PBTur) 
divulgará o que a Paraíba tem 
de melhor, além da famosa re-
ceptividade, gastronomia de 
excelência e a mão criativa de 
seus artesãos.

A Abav Expo & Collab será 
aberta nesta quarta-feira (6) e 
se estende até sexta-feira (8), 
no Centro de Eventos do Cea-
rá, na capital Fortaleza. Será 
o primeiro grande evento no 
país, após a queda no número 
de casos da covid-19 e tam-
bém a estreia da interinidade 
do evento. A partir de 2022, a 
Abav passará a ser realizada 
duas vezes ao ano: uma em São 
Paulo - que será permanente - e 
outra em uma capital brasilei-
ra. Para este ano, os organiza-
dores estimam a presença de 
cerca de 8 mil pessoas. 

A Paraíba também estreia 
uma nova forma de participar 
da Abav Expo. Em Fortaleza, a 
PBTur terá um estande próprio, 
que será ocupado pelas Secreta-
rias de Turismo de várias cida-
des paraibanas. Durante o even-
to, estão confirmadas reuniões 
com executivos das principais 
operadoras de turismo, a exem-
plo da CVC, Abreu, Azul Viagens, 
Agaxtur e Orienter.

De acordo com o diretor 
de Marketing da PBTur, Lucia-
no Lapa, a Paraíba participará 
da Abav Expo como um destino 
de um patamar mais elevado, 
tendo em vista a grande procu-
ra pelo destino apontado pelas 
próprias operadoras de turismo 
e agências de viagens do país. 
“Estamos chegando com força 

no mercado nesse momento de 
retomada, onde as pessoas estão 
mais seguras para viajar, tendo 
em vista o avanço de vacinação 
e a queda no número de inter-
nações por covid-19”, apontou.

O executivo exalta o traba-
lho que a PBTur tem feito nos úl-
timos meses junto às operadoras 
de turismo e companhias aéreas 
no processo de divulgação do 
destino. A ação de marketing 
junto à Azul Viagens e a compa-
nhia aérea Azul fez aumentar em 
cerca de 200% a procura pela 
Paraíba nos canais de vendas 
das empresas. “Estamos com 
uma reportagem especial na 
revista de bordo da Azul, além 
de vídeos institucionais sendo 
exibidos nos monitores dos 
assentos em voos que não têm 
João Pessoa como destino final”, 
revelou Lapa.

Campanha de divulgação  
A PBTur, em parceria com 

o Ministério do Turismo (Mtur) 
e em conjunto com a Secretaria 
de Comunicação do Estado, está 
investindo em uma campanha 
promocional em TV fechada 
nos mercados de São Paulo e 
interior, Rio de Janeiro, Brasília, 
Minas Gerais e Goiás. De acordo 
com o diretor de Marketing, essa 
é a maior ação de divulgação da 
Paraíba em tantos mercados ao 
mesmo tempo e com o volume 
de recursos.

O estande da Paraíba irá 
potencializar a divulgação do 
roteiro náutico em Cabedelo; as 
praias do Litoral Sul ou Norte; 
das cenas cinematográficas da 
Roliúde Nordestina, em Cabacei-
ras; bem como ecoar o som das 
quadrilhas juninas, que anun-
ciaram o retorno da realização 
do Maior São João do Mundo, 
em Campina Grande, no mês 
do junho de 2022; entre outros 
pontos turísticos.

Além de todo esse leque 
de oportunidades,  a Abav Expo 
contará com o Ministério do Tu-
rismo, que estará presente como 
a grande âncora da promoção 
institucional dos mais de 40 des-
tinos nacionais presentes. 

A Secretaria de Turismo 
de João Pessoa inicia, nesta 
quarta-feira, uma maratona 
de ações de divulgação dos 
principais roteiros em três 
feiras de turismo, em outubro, 
que acontecerão em Fortaleza 
(CE) e Touros (RN). No mês, o 
secretário de Turismo, Daniel 
Rodrigues, integrará uma co-
mitiva paraibana, que irá se 
reunir, em São Paulo, com os 
executivos da Gol, Azul e Latam 
para discutir a possibilidade 
de ampliar o número de voos 
e em horários que ofereçam 
maior conforto aos passagei-
ros e possível redução dos 
preços das passagens aéreas. 
Na Itapemirim, a comitiva irá 
negociar o início de operação 
na Paraíba. Os encontros serão 
realizados nos dias 19 a 22 de 
outubro.

A partir de hoje, a capital 
da Paraíba começa a ser divul-
gada na Abav Expo & Collab, 
considerada a maior feira de 
turismo da América do Sul, 
que será realizada no Centro 
de Eventos do Ceará, em For-

taleza, até sexta-feira, (8). 
Após a Abav Expo, a Setur 

segue para Touros (RN), onde 
participará do Workshop da 
Foco Operadora. O evento deve 
reunir cerca de 600 agentes de 
viagens de todo o país, nos dias 
14 a 17 de outubro, oportuni-
dade em que serão apresen-
tadas as principais novidades 
do mercado para o período de 
alta estação. Durante o wor-
kshop, haverá o lançamento 
desse evento que, em 2022, 
será realizado em João Pessoa, 
o que reforça a participação 
da Setur, para começar a dar 
boas-vindas a todos os profis-
sionais presentes.

Seguindo a maratona, a 
Secretaria de Turismo retor-
nará a Fortaleza, onde estará 
presente no BTM - Brazil Tra-
vel Market, que acontecerá nos 
dias 22 e 23. No evento, a Setur 
estará em estande próprio e o 
secretário Daniel Rodrigues 
promete uma forte ação de 
divulgação já preparando os 
agentes de viagens para o pe-
ríodo de Natal na cidade. 

Secretaria divulga JP 
em feiras de turismo 

Operação Lei Seca

Detran-PB autua 166 condutores por 
embriaguez no mês de setembro

O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran-PB), 
por meio da Operação Lei 
Seca, notificou 166 condu-
tores por dirigir sob efeito 
de álcool, durante o mês de 
setembro. O balanço foi divul-
gado, ontem, pela Divisão de 
Policiamento e Fiscalização 
do órgão.

De acordo com o balan-
ço mensal, foram realizados 
932 testes de bafômetro, que 
resultaram na apreensão de 
122 carteiras de habilitação e 
na remoção de 38 veículos aos 
pátios do órgão. A operação 
ainda autuou 137 condutores 
em flagrante, pela prática de 
outras infrações ao Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).

Segundo o chefe da Divi-
são de Policiamento e coorde-
nador da Lei Seca, coronel Ro-
chester Vale, as fiscalizações 
foram intensificadas, com o 

Foto: Reprodução

Barra de Camaratuba é uma pequena vila de pescadores localizada na cidade de Mataraca, no Litoral Norte da Paraíba, e está nos roteiros que podem ser curtidos

objetivo de continuar coi-
bindo os abusos praticados 
por muitos condutores que 
ainda insistem em desobe-
decer às leis de trânsito, prin-
cipalmente ao que se refere 
às infrações relacionadas à 

embriaguez ao volante.
O CTB prevê que os 

condutores de veículos fla-
grados sob efeito de álcool 
estão sujeitos à multa no va-
lor de R$ 2.934,70 e podem 
responder a processo admi-

nistrativo de suspensão do 
direito de dirigir por um 
ano. Em caso de reincidên-
cia, será cobrado o dobro do 
valor da multa e o infrator 
poderá responder por pro-
cesso de cassação da CNH.

Foram 932 
testes de 
bafômetro que 
resultaram na 
apreensão de 
122 carteiras 
de habilitação 
e na remoção 
de 38 veículos 

Foto: Evendro Pereira

Agentes de viagens de todo o Brasil que estiverem participando da Abav Expo & Collab terão a oportunidade de conhecer diversos roteiros no Destino Paraíba durante todo o ano
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Terror em Cabedelo
Curta-metragem ‘Por Entre as Muralhas’ se baseia em lendas 
populares que rondam um dos pontos turísticos do município: 
a Fortaleza de Santa Catarina. Página 12
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Um dos momentos mais im-
portantes do Ano Cultural José 
Lins do Rego deu mais um passo 
para celebrar os 120 anos de nasci-
mento do escritor paraibano. Neste 
momento, uma comissão julgadora 
está selecionando entre 59 concor-
rentes os vencedores e vencedoras 
do Prêmio Literário que vai revelar 
e reconhecer talentos da Paraíba 
com a publicação e distribuição das 
melhores obras inscritas. O resul-
tado final será anunciado no dia 1º 
de novembro em cinco categorias 
e deve se inserir de forma perma-
nente no calendário de editais cul-
turais do Estado.

Entre as obras classificadas 
para serem analisadas, 27 delas 
foram escritas por mulheres, o 
que representa 46% do total, ga-
rantindo praticamente uma pari-
dade com os 32 concorrentes do 
sexo masculino. “Historicamente, 
se sabe que a mulher, também no 
território da literatura, não con-
correu em pé de igualdade com 
os homens. Percebe-se que essa 
realidade vem mudando aqui na 
Paraíba com um número de au-
toras muito significativo. Tanto é 
que há praticamente um empate 
neste concurso”, destaca o diretor 
de Mídia Impressa de A União, 
William Costa.

Realizando um edital de con-
curso literário depois de um hiato 
de mais de cinco anos, o presiden-
te da Fundação Espaço Cultural, 
Pedro Santos, percebe um aumen-
to na participação de mulheres 
em relação a outros editais desse 
mesmo tipo de prêmio. “Isso refle-
te um protagonismo das mulheres 
dentro da literatura. Esse edital re-
vela a potência feminina no campo 
da literatura e, de forma inédita, a 
gente percebe que há um aumento 
da participação feminina”, garante 
o gestor da Funesc.

“Para gente é uma grande 
honra e satisfação poder contri-
buir com os autores e autoras pa-
raibanas porque o resultado final 
desse concurso é a publicação da 
obra do autor. Quem estiver colo-
cado em primeiro lugar, a EPC vai 
publicar a obra”, frisa a diretora 

presidente da Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC), Naná Gar-
cez. Os livros sairão com os selos 
Edições Funesc e Editora A União. 
“Historicamente, em todos os seus 
128 anos, A União sempre teve 
uma tradição de publicação de au-
tores paraibanos, que o diga José 
Américo de Almeida”, acrescenta 
Garcez sobre a vocação da EPC 
para a valorização da cultura pa-
raibana.

Segundo o edital, serão pu-
blicados 200 exemplares de cada 
obra vencedora, totalizando mil 
livros entre as cinco categorias 
literárias disponíveis, cada uma 
delas com um nome que remonta 
a uma obra do escritor de Pilar. A 
Coleção Pureza foi a mais procu-
rada pelos paraibanos ou radica-
dos no Estado, reunindo 22 ins-
critos na categoria de poesia. Em 

seguida, aparece a Coleção Gordos 
e Magros, com 16 concorrentes 
no gênero conto. Já a linguagem 
infantojuvenil recebeu 10 pro-
postas na Coleção Velha Totônia. 
Outros sete disputam o prêmio 
na categoria crônica, denominada 
Coleção Gordos e Magros. Por fim, 
a Coleção Riacho Doce teve qua-
tro inscritos no gênero romance.

Durante todo o mês de outu-
bro, 25 pessoas que compõem a 
comissão julgadora formada por 
membros de instituições culturais 
da Paraíba analisarão a originali-
dade e relevância da obra, a qua-
lidade estética e literária delas, 
a qualidade de escrita do texto, 
o impacto na sociedade e con-
tribuição à cultura e a qualidade 
dos aspectos formais da obra. “A 
comissão tem uma responsabili-
dade imensa. O julgador precisa 

estar bastante qualificado porque 
isso pode definir o destino de um 
artista escritor ou escritora. Essa 
é uma etapa de maior significação 
dentro de um processo de concur-
so literário”, atenta William Costa, 
que acredita nas instituições que 
foram convidadas e que será rea-
lizada a melhor escolha.

Incentivo ao conhecimento
Além de estimular a criação e 

a divulgação de obras de autoras e 
autores da Paraíba, o Prêmio Lite-
rário é um incentivo à leitura e ao 
aprofundamento no conhecimen-
to da obra de José Lins do Rego. 
Segundo o edital, 75% das obras 
impressas ficarão disponibiliza-
das através do Sistema Estadual 
de Bibliotecas Públicas da Paraíba. 
“As bibliotecas têm um número de 
visitantes muito alto. Esses livros, 

estando disponíveis nesses espa-
ços, vão atender ao público estu-
dantil, o que é muito importante. 
Eu acho fundamental que esses 
livros constem nas bibliotecas pú-
blicas e que um número grande de 
jovens e crianças tenham acesso a 
esse acervo”, enfatiza o jornalista e 
escritor William Costa.

A parceria entre o autor de Me-
nino de Engenho e Fogo Morto não 
é fortuita. Zé Lins escreveu para A 
União críticas literárias, artigos 
de opinião e crônicas entre 1940 
a 1957, ano de sua morte. “Ele foi 
um colaborador permanente de A 
União durante 17 anos, fora que 
ele era uma personalidade, então 
nós temos aqui entrevistas exce-
lentes com ele”, lembra a diretora 
presidente da EPC, Naná Garcez.

“O nome de José Lins do Rego 
precisa sempre ser lembrado. O con-
curso reverencia os 120 anos dele, 
mas reforça a importância de se ler Zé 
Lins. É um autor que precisa ser me-
lhor conhecido, porque, além da obra 
romanesca dele, tem um excelente 
acervo de crônicas, ensaios e, até por 
estarem esgotados esses livros, são 
desconhecidos pela maioria das pes-
soas”, defende William Costa.

Apesar de integrar o Ano Cul-
tural José Lins do Rego, o concur-
so cultural no âmbito literário não 
deve ser algo pontual e estará inte-
grado ao calendário de editais pro-
movidos pelo Governo do Estado. É 
o que garante o presidente da Fu-
nesc. “Além de coroar o ano cultural 
José Lins do Rego, o prêmio tam-
bém marca a retomada do projeto 
Edições Funesc, que são publica-
ções com um selo que homenageia 
o próprio José Lins do Rego. O nos-
so interesse agora é perenizar esse 
edital, realizando-o anualmente”, 
anuncia Pedro Santos.

Quase metade de inscritos em 
prêmio literário são mulheres
Celebrando o Ano Cultural José Lins do Rego, premiação com o nome do escritor recebe 59 obras em cinco categorias
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Foto: Arquivo A União

Comemorando 120 anos do escritor paraibano, livros sairão com selos Edições Funesc e Editora A União nas categorias romance, conto/crônica, poesia e infantojuvenil

‘Espaço da Criança’: Funesc vai realizar programação virtual
Mais uma vez o ‘Mês das 

Crianças’ será em formato 
virtual pela Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc). A 
10a edição do ‘Espaço da Crian-
ça’, iniciativa da Fundação em 
alusão ao Dia da Criança, co-
memorado no próximo dia 12, 
foi novamente readaptado para 
o ambiente on-line e, por isso, as 
apresentações acontecem na TV 
Funesc, canal da Fundação no 
YouTube (/TvFunesc).

Ainda não foi definido a 
programação completa, dias 
e horários, mas no começo da 
semana houve um sorteio entre 
proponentes habilitados do edi-
tal, que prevê a contratação de 
14 vídeos artísticos direcionados 
ao público infantil. O sorteio 
aconteceu ao vivo no mesmo 
canal do YouTube. Apenas as 

áreas de dança, audiovisual e 
contação de histórias, que tive-
ram o número de proponentes 
maior que a quantidade de 
vagas, participaram do sorteio. 
As demais linguagens artísticas 
já haviam sido previamente 
definidas.

Entre as propostas habilita-
das, foram contemplados dois 
vídeos nas linguagens artísticas 
de circo, dança, música, teatro e 
cinema. Na área de brincadeiras 
tradicionais, apenas uma pro-
posta foi credenciada e a vaga 
remanescente passou para con-
tação de histórias, que terá três 
vídeos exibidos na programação 
do ‘Espaço da Criança’.

O edital da 10a edição foi 
publicado no Diário Oficial 
do Estado (DOE) no dia 22 de 
setembro. As propostas contra-

tadas devem receber cachê no 
valor de R$ 1.500 cada.

Confira a lista completa dos 
sorteados:

Circo: Luís Eduardo Santos 
de Oliveira Ramos - ‘Bambam, El 
Grande Mago’; e Walter Olivério 
Souto Brandão Junior - ‘Circon
-line’; Música: Joelson Gonçal-
ves da Silva Nunes - ‘O Príncipe 
e O Palhaço Feliz’; e Vanúbia Eu-
clides da Silva - ‘Musicalização 
Infantil’; Teatro: Flávio Eduardo 
Lira Filho - ‘Teatro Para Bebês’; 
e Livia Meneses Corrêa - ‘As 
Aventuras de Chiquinha’; Brin-
cadeiras tradicionais: Marcilânia 
Gomes Alcântara Figueiredo 
- ‘Brincadeiras da Infância Ci-
gana’; Dança: Cristina da Con-
ceição Resende - ‘Dança pra o 
Mar’; e Jéssika Kiteria de Andra-
de Valença - ‘Dança Breaking 

comigo?’; Contação de História: 
Maracá Cidadania - ‘Senta, que 
lá vem história!’; José Ferreira de 
Lima Neto - ‘Contando Histórias 
em Versos’; e Vivianne Cristina 

Soares - ‘A história mais longa 
do mundo’;Cinema: Cia. Boca 
De Cena - ‘Esperança’; e Ramon 
Porto Mota - ‘Nessa casa moram 
dois gatos e duas gatas’.

No começo da semana, houve sorteio das propostas para compor programação do ‘Mês das Crianças’
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Através do QR Code acima, 
acesse a página oficial da 

Funesc na internet
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O que tem W.J. Solha a ver com William Sha-
kespeare?

A princípio, nada. Ou tudo, pelo menos para 
mim.

Shakespeare nasceu na pequena Stratford 
upon Avon, no meio da Inglaterra, em 1564 e mor-
reu em 1616, aos 52 anos, depois de uma farra com 
amigos, reza a lenda.

Waldemar José Solha nasceu em Sorocaba, inte-
rior de São Paulo e está na Paraíba desde os 21 anos, 
quando veio trabalhar no Banco do Brasil, em Pom-
bal, PB. Foi lá que nasceu W.J. Solha, autor de poemas 
longos, ator de teatro e cinema, mecenas e artista, 
autor de uma cantata, em parceria com J. Kaplan, 
a Cantata pra Alagamar, em 1978. Mas foi o artis-
ta plástico que tive o prazer de conhecer primeiro, 
quando fui visitar sua exposição no hall do auditó-
rio da reitoria da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), onde vários personagens shakespeareanos 
estavam retratados. E foi aí que nasceu nossa iden-
tidade: a admiração mútua que alimentávamos pelo 
grande poeta e dramaturgo William Shakespeare, 
o bardo de Stratford. Essa admiração, com certeza, 
orientou os caminhos artísticos de W.J. Solha, que se 
multiplicou pelos caminhos da arte, atuando como 
ator, poeta, romancista, cineasta, pintor e tudo o 
mais que a arte lhe inspirou.

Quando conheci Solha, ele acabara de com-
pletar 70 anos. E já lá se vão 10 anos. Estava pre-
sente no hall do teatro Bangüê, quando a classe 
artística reunida o homenageava pela passagem 
do seu septuagésimo aniversário. Era uma oca-
sião de grande euforia, quando todos queríamos 
abraçá-lo e desejar-lhe longa e plena vida, cheia de 
alegrias e realizações.

Hoje está tudo diferente: temos uma pandemia 
que nos segrega, separa e nos impede de abraçar o 
aniversariante pela sua 80ª década. Mas, tenho fé 
que logo poderemos nos abraçar.

Depois da exposição shakespeareana conheci
-o como ator no filme A Canga, do diretor paraibano 
Marcos Vilar. Mas essa não foi sua única incursão 
pela sétima arte. Em parceria com José Bezerra, 
seu colega de trabalho no BB, em Pombal (PB), So-
lha também entrou numa aventura cinematográfi-
ca, o filme O Salário da Morte, experiência esta que 
o deixou mais pobre e sábio.    

 Tomei conhecimento do seu 80º aniversário 
através da edição comemorativa do suplemento lite-
rário do Jornal A União, o Correio das Artes, que de-
dicou sua edição de setembro ao autor/poeta/ ator/
mecenas/romancista, o artista W.J. Solha. Excelente 
oportunidade para quem deseja se inteirar da sua 
produção multifacetada. Nós paraibanos, que tes-
temunhamos sua produção artística ao logo desses 
últimos 60 anos, sentimo-nos felizes e honrados por 
tê-lo acolhido no nosso meio e de ter podido com-
partilhar desta vida tão rica e produtiva.

Com o engenho e arte que lhe são peculiares, 
W.J. Solha ainda tem muito a nos oferecer, a nós pa-
raibanos, que lhe demos régua e compasso e reco-
nhecemos o seu talento e ao Brasil, que conta com 
seu talento tão universal.

Aquele abraço, Solha, que a vida o preserve 
ainda por muitos anos e nos brinde por mais tempo 
com o seu inigualável talento.

Shakespeare, 
Solha e a PB

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

José Américo em outras casas

Ao lado do seu amigo José Lins do 
Rego, José Américo, grande escritor, da 
terra paraibana, de onde seu valor partiu 
para viajar e se espalhar pelo País, com a 
sua prestigiosa obra A Bagaceira. Escre-
veu muitas outras palavras, mas essas do 
seu fenomenal livro, foram as que caíram 
no agrado das leituras, que o consagra-
ram pela originalidade, poiésis, realismo 
e filosofia, demonstrando o autor sua 
personalidade de pensador lúcido e cria-
tivo; impondo-se com um estilo precur-
sor, em forma e conteúdo do seu amado 
Nordeste, o que se descobriu à literatura 
brasileira. Sempre é hora de se retomar 
a obra de José Américo de Almeida, que 
influenciará várias épocas, pela contínua 
característica da arte de escrever.

Ele adorava caminhar na areia da 
praia, sozinho, ele e o pensamento, 
também daí chamado “o solitário de 
Tambaú”. Andava pausadamente, bal-
buciando as palavras que escreveria 
das suas ideias, das suas imagens, e 
ao mesmo tempo das suas compara-
ções, discernindo, com analogias e 
metáforas, logicamente fortíssimas, tão 
salteadas em seus textos. De origem in-
teriorana e formação disciplinada pelo 
tio padre e pela vivência no Seminário 
Arquidiocesano da Paraíba, José Améri-
co cultivou em si duas almas: a de cos-
tumes aristocratas e a de feitio popular, 
conjugadas, como exímio observador, 
com a visão que tinha da psicologia so-
bre os que o cercavam; entendia como 
o povo iria se comportar, de onde vêm 
seus talentos políticos.

O mundo não para de se transfor-
mar, mas o pensamento e as escritas 
de José Américo acompanhavam essas 
transformações, ao ponto de saber o 
momento de agir politicamente, o de-

monstrado quando ministro e governa-
dor do estado, e também respondendo 
às visitas, no seu terraço de casa, as 
indagações sobre o cenário regional 
e nacional. Sua sólida experiência, na 
sua vida de executivo e governante, era 
descrita em suas palavras; desvencilha-
da, amiúde, apoiada nas suas ideias e 
reflexões, notadamente sob o ângulo de 
uma “crítica universal”, cuja universali-
dade se faz presente, constantemente, 
nos discursos, em forma de diapasão a 
sintonizar algum assunto. Em inúme-
ros textos, aqui e acolá, relembram as 
citações de José Américo, tudo dito em 
frases lúcidas, lapidadas e artisticamen-
te elaboradas.

Demorou-se cuidando das coisas 
públicas, mas quando se recolhia para 
escrever, sabia dizer nossas paixões, não 
distintas de nós mesmos, levando-nos a 
crer que essas paixões se originam do 
fundamento e de toda a substância da 
nossa alma. Conviveu, com tirocínio, nas 
difíceis circunstâncias sociopolíticas, 
quando reinaram críticas ferinas, até 
mesmo sarcásticas, que ele transformou 
em “máximas”, fragmentadas e ressalta-
das na sua literatura.

Tenho dito o que identifica José 
Américo de Almeida, na Paraíba, é a 
Fundação Casa de José Américo (FCJA), 
que tive a honra de presidir. Assim, 
percebi que, na FCJA, encontram-se 
seu tempo e o seu espaço: a casa, onde 
morou e passou grande parte da vida, e 
lá restou, num belo Mausoléu, onde des-
cansa, juntamente com sua esposa Alice, 
para eternidade. Sempre disse também 
que a sua outra casa é a cidade de Areia, 
com suas ruas, famílias, engenhos e 
canaviais. Certamente por tais motivos, 
Janete Rodriguez, diretora do Museu 
Casa de José Américo, sempre nutriu a 
ideia de levar muito mais José Américo 
à sua cidade, o que se promete na no-
tícia de que o atual presidente da FCJA, 
Fernando Moura, recebeu a prefeita de 
Areia, Silvia Cunha Lima; o secretário 
de Cultura Antonio Jorge; a de Educa-
ção, Janaína Azevedo; o de transporte, 
Francisco Evaristo e o de Turismo, Fran-
cisco Lourenço, para todos, uníssonos, 
criarem o tão desejado Núcleo da FCJA, 
naquela cidade de Areia. José Américo, 
em espírito, deve ter se regozijado: irei 
com eles à minha terra, pois, ninguém se 
perderá na volta.

Damião Ramos Cavalcanti

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Programas de namo-
ro nunca saíram de moda. 
Quem não acompanhou 
um Vai Dar Namoro, Beija 
Sapo ou Namoro na TV da 
vida, que atire a primeira 
pedra. Ei, cuidado com a 
minha cabeça!

Claro que esse prazer 
culposo não saiu da cola 
das plataformas de strea-
ming quando elas se popu-
larizaram, principalmente 
a Netflix. Num piscar de 
olhos, nos depararmos com 
opções de séries do gênero 
“reality para formar casais”, 
das mais bizarras (claro 
que estou falando de Sexy Beasts: Amor Desmascarado) às mais 
divertidas (Are You The One? e Casamento às Cegas, adoro). Mas 
diferente dessas produções que enchem os participantes de be-
bidas alcoólicas e vangloriam as famosas tretas e baixarias even-
tuais, existe um precioso título que merece, de fato, a audiência 
de todo mundo: Amor no Espectro.

Com duas temporadas lançadas entre 2019 e 2021, a série 
documental (nome chique para reality) é situada na Austrália 
e acompanha a vida de pessoas diagnosticadas com transtorno 
do espectro autista (TEA) e que estão em busca do democrático 
ato de amar. Quase todos os participantes, homens e mulheres 
de diferentes idades, passaram ali, na frente das câmeras, por 
suas primeiras experiências de encontros românticos, primei-
ros beijos e seguradas de mãos.

Amor no Espectro tem uma abordagem muito genuína e 
respeitosa para com seus protagonistas. Deixando o capacitis-
mo de lado, os episódios documentam o cotidiano autônomo 
desses jovens, sem provocar situações incômodas a fim de um 
take dramático. Além de nos mostrar que a mente humana não 
é preto ou branco e que o autismo possui mais nuances do que 
se pode imaginar, a série aborda também o público LGBTQIA+ 
que está inserido no espectro, com ao menos três personagens 
que se identificam como bissexuais.

Na segunda temporada, lançada no final de setembro, 
Amor no Espectro volta a acompanhar Michael, um elegante, 

queridíssimo e bem-hu-
morado jovem, Mark, um 
vívido homem que busca 
uma companheira com 
quem possa dividir seu 
amor por dinossauros, e 
o casal Sharnae e Jimmy, 
dois pombinhos que irão 
se casar em breve. Outras 
novas personagens são 
introduzidas na trama, 
como a animada e bri-
lhante Teo e o carinhoso 
Ronan. 

Além da equipe de 
filmagens, quem acom-
panha a rotina desses jo-
vens é Jodi Rodgers, uma 

conselheira e terapeuta especialista em introduzir pessoas 
no espectro autista a princípios básicos de relacionamentos, 
romance e sexo. Apesar dos desafios sociais enfrentados pela 
maioria destas pessoas, Jodi as faz entender que, se é algo 
que buscam, é possível sim encontrar uma metade para suas 
vidas. Justamente por essa abordagem, a série agrada tanto 
neurodivergentes como neurotípicos. A única crítica mais es-
pecífica que li de pessoas com TEA é que a série não deveria 
arranjar unicamente encontros entre duas pessoas autistas, 
uma vez que é totalmente possível construir relacionamentos 
com pessoas de dentro e de fora do transtorno.

Mas o que é esse tal amor que aparentemente todo 
mundo decide desbravar como numa jornada? Para alguns 
personagens da série, o amor é aquilo que assistem em fil-
mes e séries; o lado romântico eternizado nas ficções. Para 
outros, o amor é manifestado através de um par que, mais 
do que namorado(a), será seu melhor amigo(a) para toda a 
vida. Independente da definição, um adendo parece unâni-
me: “Meu verdadeiro amor será alguém que gostará de mim 
por quem eu sou, incondicionalmente”. Não é o que todos 
nós merecemos, afinal?

Com um desfecho emocionante na segunda temporada, 
Amor no Espectro nos ensina a olhar para o mundo com olhos 
mais apaixonados e empáticos, nos restaurando, com doses ca-
valares, a escassa fé na humanidade. 

‘Amor no Espectro’: pelo
direito universal de amar

Foto: Netflix/Divulgação

‘Reality’ acompanha pessoas autistas (TEA) que estão em busca do democrático ato de amar
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Chamado “o solitário de Tambaú”, Zé 
Américo adorava caminhar na areia da 
praia, sozinho, ele e o pensamento

Foto: Divulgação

Paulista Waldemar José Solha está na Paraíba desde os 21 anos
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Creio que já andei escrevendo sobre elas nesta 
coluna, mas nunca me é bastante lembrá-las, tão 
importante são em minha vida.

Corria o ano de 1996, bem nos meados de 
maio, mulher (segundo casamento) com um barri-
gão daquele tamanho e uma cesariana já agendada 
para o dia 15.

Lá ficamos, eu e meu filho Cauê (uma joia que 
devolvi prematuramente) esperando quem iria 
surgir para fazer parte de nossas vidas. Não me 
lembro se à época já era possível descobrir o sexo 
antes do nascimento. Dimensões das orelhas, cer-
tamente não.

Tempos de espera, quando chega a enfermei-
ra com tão esperado pacotinho. O embrulho tinha 
mais pano do que gente. Então foi que descobri-
mos: vieram à luz, duas orelhas com uma menini-
nha desse tamanhico entre elas.

Para sorte dessa criaturinha, os dois apêndi-
ces auriculares a bombordo e a estibordo, presos 
àquele rostinho permaneceram daquele tamanho 
mesmo. Vendo-os hoje ninguém daria conta do 
fato. Ficaram nas exatas proporções que se espera 
de um par de orelhas, nada para mais e nem nada 
para menos.

Mas enquanto isso, ali entre elas (estou me 
referindo às orelhas), a menina foi crescendo e se 
ganhando boniteza. Diriam que é corujice desse 
pai aqui. Pode até ser. Mas há quem diga que tenho 
razão. É minha caçula numa prole de sete, minha 
raspa de tacho.

Escrevo isso com aquela sensação que chama-
mos de “ninho vazio”. Sim, aquela menininha está 
terminando o curso de engenharia, estagiando em 
empresa bem longe daqui, já para ser efetivada, vai 
viver sua vida de engenheira. E fico pensando nas 
coincidências da vida, nesse tal de destino. Gabrie-
la está se formando exatamente no mesmo curso 
que o irmão Cauê não pode concluir.

Nessas horas nos vemos envolvidos num den-
so cipoal de recordações. E como são ternas e ao 
mesmo tempo doloridas. A cabecinha nos ombros 
do pai esperando sono chegar enquanto os braci-
nhos deixavam-se cair preguiçosamente. Ah, os 
primeiros passos, as primeiras palavras. Gostava 
de fazê-la repetir palavras complicadas.

– Gabi, fala paralelepípedo – e ela de pronto:
– Pa-ra-le-le-pí-pe-do.
De uma feita, a avó a presenteou com pianinho 

e para nossa surpresa a vimos, sem que ninguém a 
ensinasse, tocando o “parabéns”. Dali ao piano de 
verdade.

Passamos uns anos em Bauru, e por lá encan-
tava a todos com o sotaque. Não me esqueço, com 
amigos em um restaurante, assim que chegamos 
à cidade, diante de um folder que apresentava um 
apetitoso doce de chocolate, fez a pergunta que le-
vou todos às gargalhadas:

– Mãe, é rapadura? É?
Aprendeu a andar de bicicleta, nesses modelos 

femininos, com uma cestinha à frente do guidão. 
Ali colocava seu ratinho (desses brancos, de labo-
ratório) e ia dar suas voltas pela chácara, dando 
carona ao pequeno roedor que parecia todo feliz 
com o passeio.

Carinha triste quando retornamos a João Pes-
soa. Fez um “bota-fora” com os amigos da escola. 
Aquilo muito me marcou e entristeceu: nossos fi-
lhos são impotentes diante de nossas decisões. Se 
pudéssemos voltar no tempo quantas resoluções 
diferentes teríamos tomado para evitar esses des-
confortos no coração de nossas crianças.

Veio a adolescência. Deu trabalho na escola, 
não via interesse nos currículos, mas acabou se 
ajeitando e hoje é estudiosa, gosta de ler, atenta ao 
que acontece no seu entorno, na vida e na política.

É xodó dos irmãos e é bonita a relação de ben-
querença entre eles, inclusive com ex, a quem cha-
ma de “mãe-torta”.

Mas sabem como é; as aves de rapina apare-
cem. Andei preparando meu bacamarte e já tive 
uma prosa com o moço. Diz ele que além de enge-
nheiro é pescador e já pescou uma carpa de cinco 
quilos. Admirei esses predicados: engenheiro nem 
tanto, mas pescador é virtude rara...

É isso minha gente, escrevinhador também 
tem saudade e essa está batendo forte aqui no pei-
to. Meu ninho está vazio, meu coração nem se fala, 
escrever está mais difícil. Nem creio que o escrevi 
é literatura ou é crônica. Não sei. Acho que nada 
disso, é só saudade. E saudade dói, como dói!

Duas orelhas

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

‘Cine Enem’

Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) e 
a Feira Literária de Campina 
Grande (Flic) realizam hoje, 
às 16h, a 5ª edição da tem-
porada 2021 do ‘Cine Enem’, 
projeto que reúne professo-
res de diferentes áreas da 
educação básica e estudantes 
de Ensino Médio, em torno 
de discussões sobre filmes 
selecionados e temáticas que 
poderão ser exploradas nas 
provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). O 
debate será transmitido pelo 
canal oficial da Funesc no 
YouTube (/TVFunesc) e pela 
Rede UEPB.

O longa exibido será 
Quanto Vale ou É por Quilo? 
(2005), de Sérgio Bianchi. O 
filme faz uma analogia en-
tre o comércio de escravi-
zados do século 17 e a atual 
exploração da miséria pelo 
marketing social, criticando 
as ONGs e suas captações de 
recursos junto ao governo e 
empresas privadas.

Nesta 5º edição, o pro-
fessor Leonardo Queiroga, 
que pesquisa a área do Ci-
nema, Arte e Educação, con-
textualizará o debate sobre o 
filme com base na literatura e 
na escrita criativa (redação). 

O educador traz importantes 
reflexões sobre o cotidiano, 
como forma de despertar o 
espírito de cidadania. O pro-
grama tem como público-al-
vo alunos das redes pública e 
privada e o público em geral. 
Os debates seguem, com fre-
quência quinzenal, até 17 de 
novembro deste ano.

Queiroga é professor de 
Literatura, Artes e Redação 
da rede privada de ensino em 

Campina Grande e Pernam-
buco. Atualmente, desenvolve 
pesquisas relacionadas ao Ci-
nema, Arte e Educação.

O evento virtual é reali-
zado por meio de uma parce-
ria entre o Governo do Esta-
do da Paraíba, Feira Literária 
de Campina Grande (Flic), 
Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB), Festival Audio-
visual Comunicurtas - UEPB, 
Unifacisa, Lua Alves. 

Projeto contextualiza filme 
com literatura e redação
Da Redação

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da

Funesc no YouTube

Longa ‘Quanto Vale ou É por Quilo?’ faz uma analogia 
entre o comércio de escravizados do século 17 e a atual 
exploração da miséria pelo ‘marketing’ social

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.

Vilão da Marvel, Venom terá exibições especiais hoje nos cinemas da PB do seu segundo longa, ‘Tempo de Carnificina’

Foto: Divulgação

Em cartaz

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

Serviço
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O curta-metragem Por 
Entre as Muralhas, baseado 
no “turismo sombrio” e em 
lendas populares que ron-
dam a Fortaleza de San-
ta Catarina, localizada no 
município de Cabedelo, 
participará da 10ª Mos-
tra Acauã do Audiovisual 
Paraibano, que ocorrerá 
entre os dias 20 a 23 deste 
mês, na cidade de Apareci-
da, e, em novembro, no 7º 
Festival Internacional de 
Cinema de Caeté, na cidade 
de Bragança, no Pará.

“Apesar de ser uma 
produção recente, pois foi 
lançada em julho passado, 
continua a sua carreira em 
festivais pelo Brasil e pelo 
mundo, já com boas pers-

pectivas pela frente, pois 
está inscrito em mais de 30 
eventos”, disse o diretor e 
roteirista do filme, Eduardo 
Moreira, acrescentando que 
o filme já foi exibido, no mês 
passado, no Festival de Cine-
ma de Rua de Remígio, que 
foi no formato virtual, e na 
Mostra de Cinema da Casa 
em Casa, de São Paulo.

“O filme se baseia em 
duas lendas. Uma é a da 
mulher de branco, da qual 
existem várias versões, 
mas a que incluí, no filme, 
é a que mais gosto. É o de 
uma portuguesa por quem 
o capitão holandês se apai-
xona e quer se casar, mas 
é recusado e ele a manda 
executar”, explicou Eduar-
do Moreira, que justificou 
a razão dessa preferência. 
“O primeiro roteiro que 
escrevi, em 2005, foi ba-
seado nessa lenda e tem 
100 páginas, mas ainda 
não transformei em filme, 
o que espero ainda fazer”, 
afirmou ele.

A outra lenda enfocada 
em Por entre as Muralhas, 
que é o 12º curta-metra-
gem do cineasta, é o dos 
fantasmas da época da co-

lonização holandesa que 
habitariam na Fortaleza 
de Santa Catarina, como os 
do capitão-mor e o de um 
capelão.

Realizado pela Orbe 
Produções Audiovisuais, 
com recursos da Lei Al-
dir Blanc através de edital 
da Secretaria de Cultura 
de Cabedelo, as cenas do 
curta-metragem foram 
gravadas em dezembro de 
2020 e janeiro deste ano, 
na própria cidade. “Mesmo 
tendo alguns sustos, é de 
forma cômica que o roteiro 
retrata a aventura de dois 
adolescentes, os protago-
nistas Lucas Brito e Pedro 
Marques, que interpretam, 
respectivamente, Mário 
e Rodney, que resolvem 
pernoitar na Fortaleza de 
Santa Catarina para prova-

rem um ao outro que não 
tem medo”, detalhou o rea-
lizador. “A história começa 
fora, na cidade, e o clímax 
acontece dentro do forte, à 
noite”, relatou.

Eduardo Moreira con-
tou que Por entre as Mu-
ralhas tem a participação 
do ator e palhaço Dadá 
Venceslau, que trabalhou 
na maquiagem do elenco 
e que também viveu um 
maquiador na trama.

Longa de mistério
O diretor, que é natural 

do Rio de Janeiro, mas está 
radicado na Paraíba desde 
1995 e já possui o título 
de cidadão do Município 
de Cabedelo, mantém o 
interesse pelas lendas e 
o folclore desde criança. 
“Não sei explicar a razão, 

mas minha impressão é 
que tenha sido por ter as-
sistido ao Sítio do Picapau 
Amarelo na televisão, pois 
falava sobre o Saci Pererê, 
a Cuca e a Iara. Mas, pro-
fissionalmente, passei a 
trabalhar com esses temas 
a partir de 2005. E, apesar 
de curtir lendas e folclores, 
sou um cineasta eclético, 
pois tenho produções em 
gênero como a comédia e 
ação”, confessou Eduardo 
Moreira.

O cineasta disse que um 
exemplo do seu ecletismo é 
o longa-metragem de mis-
tério Incursão, cujo roteiro 
é de sua autoria e codireção 
com Sílvio Toledo. “Lançado 
em 2019, esse filme está 
no fim da janela de festi-
vais e estamos negociando 
para entrar no streaming. 
Tentamos incluir nos cine-
mas, mas a pandemia da 
covid-19 não permitiu”, afir-
mou Moreira.
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Fortaleza de Santa 
Catarina é cenário 
de curta de terror
Filme ‘Por Entre as Muralhas’ se baseia em 
lendas populares que rondam um dos pontos 
turísticos do município de Cabedelo

Atores Pedro Marques (E) e Lucas 
Brito (D) protagonizam a produção 
audiovisual, uma história com fantasmas 
da época da colonização holandesa

Fotos: Divulgação

Com recursos da Lei Aldir Blanc, as cenas do filme foram gravadas em Cabedelo, entre dezembro de 2020 e janeiro deste ano: começa na cidade e termina com o clímax no forte

Jogos eletrônicos

Torneio da comunidade de ‘League of Legends’ 
será realizado neste mês na capital paraibana

O E-Sports João Pessoa, 
uma competição de jogos 
eletrônicos, será disputado 
na próxima semana, nos 
dias 15 e 16, no campus do 
Unipê, e reunirá 32 equi-
pes, sendo um total de 160 
jogadores. O jogo escolhido 
para a competição é o Lea-
gue of Legends.

O evento conta com o 
apoio da prefeitura da ca-
pital, através da Secretaria 
de Juventude, Esporte e Re-
creação (Sejer). O torneio 
da comunidade League of 
Legends é uma realização do 
Passei de Level.

“O E-Sports João Pessoa 
é o primeiro passo do fomen-
to do e-Sports na capital. É 
de fundamental importân-
cia esse apoio da Prefeitura 

por saber que atualmente a 
indústria dos games possui 
um movimento maior hoje 
do que o cinema e a música, 
por exemplo, além do poder 
de inclusão social”, aponta 
um dos organizadores, Odi-
lon Queiroz. “É o que a gen-
te almeja depois com esse 
projeto. Queremos mostrar 
para os jovens que existe um 
caminho dentro da indústria 
dos games, seja como des-
portista, empreendedor ou 
desenvolver de software. É 
fundamental a parceria com 
a Prefeitura para desenvol-
ver o mercado dos jogos em 
João Pessoa”, concluiu ele.

O secretário da Sejer, 
Kaio Márcio, destacou que 
“poucas prefeituras no Bra-
sil” incentivam os jogos ele-
trônicos e que esta compe-
tição será um marco para o 

desenvolvimento do esporte 
na cidade. “João Pessoa é 
uma das poucas prefeituras 
do Brasil que está fazendo 
e participando ativamente 
de uma competição de jo-
gos eletrônicos, que é uma 
das modalidades que mais 
crescem no país. Hoje tem 
jogadores profissionais e 
que se dedicam apenas para 
isso participando de gran-
des equipes e recebendo um 
bom salário. É um esporte 
que a gente já vem abraçan-
do e está prestes a entrar nos 
Jogos Olímpicos. Talvez não 
dê em Paris-2024, mas quem 
sabe na Olimpíada de 2028. 
A modalidade vem crescen-
do muito e estamos prontos 
para fazer essa primeira eta-
pa”, finalizou Kaio Márcio.

Para o torneio de Lea-
gue of Legends, haverá uma 

premiação no montante de 
R$ 800 (para o primeiro 
colocado), R$ 400 (segun-

do lugar) e R$ 300 (para o 
terceiro). Todos receberão 
também uma medalha pelas 

posições. Outras premiações 
também poderão ser adicio-
nadas ao torneio.

Da Redação

Através do QR Code acima, 
acesse o trailer oficial do 

curta-metragem

 Mesmo tendo alguns 
sustos, é de forma 

cômica que o roteiro 
retrata a aventura de 
dois adolescentes (...) 

que resolvem pernoitar 
na Fortaleza de Santa 

Catarina 

Imagem: Reprodução

Na próxima semana, no Unipê, o E-Sports João Pessoa reunirá 32 equipes, sendo um total de 160 jogadores
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João Azevêdo vai à região de Patos inspecionar construção de estradas, residencial, além de ginásio e Vila Olímpica

O governador João 
Azevêdo cumpre, amanhã, 
agenda nas cidades de Patos, 
Malta, Vista Serrana, São Ma-
mede e Santa Luzia. Ele vai 
inspecionar obras executa-
das pelo Governo do Estado 
nos municípios e participa da 
solenidade de assinatura de 
outorgas de autorização para 
implantação de usinas solares 
fotovoltaicas em Santa Luzia.

A agenda terá início às 
9h, em Patos, onde o gover-
nador vai visitar as obras do 
Residencial São Judas Tadeu. 
Às 9h30, visita a Vila Olím-
pica, oportunidade em que 
será formalizado um convê-
nio para repasse de recursos 
do Estado para a conclusão 
desta obra do município.

Às 10h, João Azevêdo 
inspecionará as obras de re-
forma do Ginásio e da Escola 
Cidadã Integral Monsenhor 
Manoel Vieira; em seguida, 
às 10h30, ele visita o CIE - 
Centro de Iniciação Espor-
tivo, onde será formalizado 
um convênio para repasse 
de recursos do Estado para 
conclusão da obra municipal.

Após a agenda em Patos, 
o governador vai para a cida-
de de Malta. No município, 
ele visita às 11h30, o ginásio 
e anuncia a reforma da Es-
cola Cidadã Integral Técnica 
Doutor Antônio Fernandes 
Medeiros, localizada no cen-
tro da cidade. 

Em seguida, ao meio-dia, 
João Azevêdo estará em Vista 

Serrana, onde vistoria a obra 
da implantação da Rodovia 
PB-293-Vista Serrana ao 
entroncamento da BR-427 
(Ipueiras). A estrada vai fa-
cilitar o tráfego na região e 
trazer mais desenvolvimento 
para a área.

Já às 15h30, o chefe do 
Executivo estadual visita a 
implantação do Binário Ro-
doviário, localizado na Alça 
Rodoviária Nelson Almeida 
(BR-230/PB-251), em São 
Mamede. O governador fi-
naliza a agenda, às 17h, na 
cidade de Santa Luzia, onde 
participa da solenidade de 
assinatura de outorgas de 
autorização para implanta-
ção de usinas solares foto-
voltaicas.

Governador cumpre agenda 
no Sertão para visitar obras 

Agenda de João Azevêdo nesta quinta-feira inclui a solenidade para implantação de usinas solares em Santa Luzia

Foto: Secom-PB

Jurado voluntário

MPPB inicia projeto com TJPB para 
incentivar o alistamento de voluntários O desembargador 

Saulo Henriques de Sá e 
Benevides, por meio do 
Ato da Presidência nº 
63/2021, prorrogou, por 
mais 180 dias, a suspensão 
do prazo de validade do 
53º Concurso Público de 
provas e títulos para in-
gresso no cargo de Juiz de 
Direito Substituto do Esta-
do da Paraíba. O documen-
to foi publicado no Diário 
da Justiça, edição eletrôni-
ca, de segunda-feira.

O magistrado conside-
rou a emergência de saúde 
pública de importância in-
ternacional declarada pela 

Lei Federal nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, em 
razão da covid19; como 
também, o Ato da Presi-
dência nº 24/2021 que ha-
via suspendido, anterior-
mente, o prazo de validade 
do certame.

Validade de concurso 
tem prazo suspenso

Pandemia e 
suspensão anterior 

levaram à nova 
decisão do TJ sobre 
concurso para juiz

O presidente do Tri-
bunal de Contas do Estado 
da Paraíba (TCE-PB), con-
selheiro Fernando Catão, 
alerta a todos os prefeitos da 
Paraíba sobre a tentativa de 
golpe que está sendo aplica-
do por telefone. Criminosos 
têm telefonado, usando o 
nome do TCE-PB, solicitan-
do dinheiro, e/ou transações 
bancárias. “O TCE-PB não 
pede dinheiro a ninguém”

Segundo o presidente 
do TCE, o golpe já foi de-
nunciado à Secretaria de 
Segurança Pública do Es-
tado e será comunicado 
esse alerta amplamente, 
por meio de ofícios, aos mu-
nicípios.

O tribunal orienta que 
a vítima que recebeu o con-
tato de um golpista, comu-
nique ao TCE para que seja 
oficializada a denúncia.

TCE alerta para golpe e 
nega pedido de dinheiro

O Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB) e o Mi-
nistério Público da Paraíba 
(MPPB) iniciaram a exe-
cução do Projeto Jurado 
Voluntário, que tem como 
objetivo incentivar o alis-
tamento de cidadãos para 
composição do conselho 
de sentença do Tribunal do 
Júri, em todas as comarcas 
do Estado. Nos últimos três 
anos, 741 pessoas se cadas-
traram. A ideia é ampliar 
esse quantitativo de forma 
que haja uma alternância 
de cidadãos nos júris. Os 
jurados têm deveres, mas 
também benefícios, a exem-
plo de contar como título 
para desempate em con-
cursos públicos. O alista-
mento deve ser feito no site 
do TJPB até o próximo dia 
31 de outubro. 

O projeto é decorrente 
da assinatura de um ter-
mo de cooperação entre o 
TJPB e o MPPB. “Diante da 
importância do Tribunal de 
Júri para toda a sociedade, 
estamos fazendo esta cam-
panha em parceria com o 
Ministério Público da Pa-
raíba, então eu conclamo 
a todas as pessoas de bem 
para que se inscrevam vo-

luntariamente como jurado 
ou jurada. O Tribunal do 
Júri é uma instituição cida-
dã, que tem uma estrutura 
com uma visão democrá-
tica dentro do Poder Judi-
ciário, porque as decisões 
do Júri são tomadas pelos 
jurados e juradas, que são 
cidadãs e cidadãos escolhi-
dos pela própria comunida-
de”, declarou o presidente 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, desembargador 
Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.

Mecanismo
O procurador-geral de 

Justiça da Paraíba, Antônio 
Hortêncio Rocha Neto, lem-
brou que a iniciativa par-
tiu do promotor de Justiça 
Samuel Colares, que atua 
no Tribunal do Júri de Pa-
tos, em conversações com 
a juíza Isabella Joseanne 
Assunção Lopes, daquela 
comarca. 

O promotor observou 
que uma das dificuldades 
no processo de formação 
do conselho de sentença do 
Tribunal do Júri é a escolha 
dos jurados, feita muitas ve-
zes por convocação, sendo 
comum os pedidos de dis-

pensa. Ocorreu-lhe que um 
estímulo ao cadastramento 
voluntário pode reduzir o 
problema.

“O MPPB resolveu, en-
tão, abraçar a ideia forma-
tando o projeto e apresen-
tando ao TJPB, de forma 
que as duas instituições 
possam atuar no incentivo 
à participação voluntária 
de cidadãos nesse mecanis-
mo de cidadania e demo-
cracia, que é o Tribunal do 
Júri, pois permite aos réus 
de crimes dolosos contra a 
vida serem julgados por ci-
dadãos comuns, ao mesmo 
tempo em que garante à po-
pulação a participação nos 
julgamentos do Poder Judi-
ciário”, observou o chefe do 

MPPB, Antônio Hortêncio.
Como funciona
Todos os anos, até o 

mês de outubro, o TJPB re-
cebe cadastro, seleciona e 
publica uma lista de con-
vocados, que, segundo a Lei 
11.689/2008 (Artigo 426), 
pode ser alterada até o dia 
10 de novembro. 

Ao final de cada mês, 
é divulgada uma pauta de 
julgamentos, com a lista 
dos jurados selecionados 
para atuar nos júris.  

O júri é composto por 
um juiz e 25 jurados entre 
os previamente alistados, 
dos quais sete são sortea-
dos para compor o conse-
lho de sentença de cada 
julgamento. 

Qualquer cidadão que preencha os 
requisitos abaixo: 

1 - Faça o cadastro no site do TJPB

2 - Seja maior de 18 anos

3 - Seja alfabetizado

4 - Tenha idoneidade

5 - Não tenha antecedente criminal 

QuEM PodE SE aliSTar

Câmara Cível muda pena contra ex-prefeito de Sousa
 Segunda Câmara Cí-

vel do Tribunal de Justiça 
da Paraíba deu provimen-
to parcial a um recurso do 
ex-prefeito de Sousa, André 
Avelino de Paiva Gadelha 
Neto, para readequar a pe-
nalidade imposta nos autos 
da ação de improbidade 
administrativa nº 0801162-
64.2017.8.15.0371. O cole-
giado decidiu que a proibição 
de contratar com o poder pú-
blico ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais fique 
limitada a três anos. Decidiu, 
também, afastar a sanção de 
ressarcimento aos cofres pú-

blicos, diante da inexistência 
de dano ao erário.

Na Primeira instância, o 
Município de Sousa ajuizou 
ação civil pública objetivan-
do a responsabilização do 
ex-prefeito por ato de im-
probidade, consistente na 
omissão do dever contratual 
de repassar, à instituição fi-
nanceira, os valores descon-
tados das remunerações dos 
servidores da edilidade, re-
lativo às parcelas de emprés-
timo consignado, no mês de 
setembro de 2016.

O juízo da 5ª Vara Mista 
de Sousa compreendeu ter 

 Analisando as manifestações das partes, 
tem-se como fato incontroverso a ocorrência do 
atraso no repasse dos valores descontados em 

setembro de 2016 

havido dano ao erário no 
descumprimento dos ter-
mos de convênio firmado 
com instituição financeira 
e por isso condenou o ex-
gestor nas seguintes pena-
lidades: ressarcimento in-
tegral do dano e proibição 
de contratar com o poder 
público ou receber benefí-

cios ou incentivos fiscais, 
por cinco anos

Inconformado, o pro-
movido apresentou apelo 
alegando ser inexistente o 
elemento subjetivo e a prova 
do dano ao erário, especial-
mente quanto ao repasse ter 
sido aceito, posteriormente, 
sem encargos moratórios, 

entendendo que a condena-
ção deve ser revertida.

A relatoria do processo 
foi do desembargador José 
Aurélio da Cruz. “Analisando 
as manifestações das partes, 
tem-se como fato incontro-
verso a ocorrência do atra-
so no repasse dos valores 
descontados em setembro 
de 2016. Dessa forma, é pos-
sível concluir que o apelante, 
enquanto prefeito do mu-
nicípio apelado e gestor do 
convênio indicado, agiu com 
desleixo, tendo sido consta-
tada sua execução parcial 
ou em desconformidade aos 

termos pactuados, a ensejar 
a reprimenda legal por con-
figurar ato de improbidade 
administrativa”, destacou.

Contudo, ao analisar as 
sanções impostas na sen-
tença, o relator verificou 
a necessidade de reforma 
para adequá-la aos limites 
do inciso III do artigo 12 da 
Lei de Improbidade Admi-
nistrativa, de modo que a 
proibição de contratar com 
o poder público ou receber 
benefícios ou incentivos 
fiscais deve ficar limitada a 
três anos. Da decisão cabe 
recurso.

restrições polêmicas
Regras para quem não tomar vacina geram debates na ALPB. 
Não haverá suspensão dos salários de servidores públicos que 
não se imunizarem, como previa o texto original. Página 14
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Não haverá suspensão dos salários de servidores públicos que não se imunizarem, como previa o texto original

Em sessão marcada por 
um longo debate sobre a 
permanência do deputado 
não vacinado, Cabo Gilberto 
Silva (PSL), na Casa Epitá-
cio Pessoa, a Assembleia Le-
gislativa da Paraíba (ALPB) 
aprovou, ontem, o projeto 
de lei que impõe restrições 
de acesso àqueles que se ne-
guem a tomar a vacina contra 
a covid-19, após garantida a 
completa disponibilidade de 
imunizantes. O texto recebeu 
voto favorável de 20 depu-
tados. Sete parlamentares 
votaram contra. 

Além disso, o PL, de au-
toria do presidente da ALPB, 
Adriano Galdino, com a co
-autoria do deputado Ricar-
do Barbosa, regulamenta 
a política de utilização da 
vacina contra a covid-19 no 
Estado e garante o controle 
sobre aglomerações. 

No entanto, não haverá 
suspensão dos salários de 
servidores públicos que não 
se vacinarem, como previa 
o texto original. Com emen-
da do deputado Anísio Maia 
(PT), o trecho foi retirado. 

De acordo com o Projeto 
de Lei 3.173/2021, aqueles 
que se negarem a tomar a 
vacina contra a covid-19 es-
tarão impedidas de frequen-
tar bares, restaurantes, ca-
sas de shows, boates, entre 
outros ambientes de lazer. O 

texto determina ainda que as 
pessoas não imunizadas com 
as duas doses não poderão 
se inscrever em concursos 
ou provas para concorrer a 
cargos públicos, nem serem 
investidas ou empossadas 
em cargos na Administração 
Pública estadual direta e in-
direta.

Deputado não vacinado
A votação foi marcada 

por duas horas de discussão. 
O Cabo Gilberto Silva, que 
chegou atrasado na sessão, 
que ocorreu no formato hí-
brido pela primeira vez, com 
alguns deputados de forma 
presencial e outros on-line, 
causou uma série de discus-
sões sobre a sua permanên-
cia na Casa, já que ele não 
estava vacinado até então. 

O deputado estadual 
Hervázio Bezerra (PSB) sus-
citou uma questão de ordem, 
onde argumentou que, caso 
o deputado Cabo Gilberto 
não se retirasse do local, ele 
deixaria a sessão. “Se não for 
tomada uma decisão agora, 
comunico à vossa excelência 
que vou me retirar em respei-
to a vida, em respeito aos que 
acreditam na ciência e em 
respeito aos que tomaram a 
vacina”, disse, se dirigindo ao 
presidente Adriano Galdino 
(PSB). 

No último dia 28 de se-
tembro, os deputados da Casa 
aprovaram um Projeto de 
Resolução sobre a retomada 

das atividades na Casa. Entre 
outras coisas, a resolução traz 
a exigência das duas doses 
da vacina contra a covid-19 
para participar das sessões. 
A norma vale tanto para os 
deputados, como assessores, 
jornalistas e todos os que pre-
cisarem entrar no prédio. 

Com um teste de co-
vid-19 em mãos, que a todo 
momento era apresentado, 
Cabo Gilberto enfatizou que 
não estava com coronavírus 
e, mais uma vez, questionou a 
eficácia da vacina. “Fiz o exa-
me, eu não estou com corona-
vírus, tenho certeza absoluta 
certeza disso. Não posso di-
zer o mesmo de quem estar 
com passaporte sanitário, 
que todos nós sabemos que 
pega e transmite (o corona-
vírus)”, disse. 

O deputado disse ainda 
ter se sentido discriminado 
pelos colegas por não estar 
vacinado. “Não sinto nenhum 
sintoma mas, mesmo assim, 
antes de chegar, fui fazer o 
teste para que todos fiquem 
tranquilos quanto a minha 
presença aqui. Estou me 
sentindo um discriminado, 
senhor presidente. Não por 
todos, por alguns”, comentou. 

Ele completou a fala in-
sistindo na sua permanência 
no plenário. “Para provar que 
eu posso ficar no meio dos se-
nhores, está aqui o teste, quer 
prova maior do que essa, se-
nhor presidente?”, enfatizou, 
mostrando o teste em mãos. 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Restrições a quem não tomar 
vacina geram debate na ALPB
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Vários parlamentares optaram por participar dos debates de ontem de forma remota na Assembleia Legislativa

Pela primeira vez desde o início da pandemia, sessão ocorreu no formato híbrido, com alguns deputados em plenário
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Adriano Galdino afirma que vai levar Cabo Gilberto ao Conselho de Ética 
Apesar da insistência e dos 

argumentos do deputado Cabo 
Gilberto, sempre se utilizando 
do teste negativo de covid-19, 
o presidente da Casa, deputado 
Adriano Galdino (PSB), disse que 
levará o caso para o Conselho 
de Ética, por ser algo que colo-
cou em risco vidas. “Vou mandar 
registrar esse ato de vossa exce-
lência, o presidente do conselho 
de ética vai receber a matéria 
para analisar essa sua conduta. 
Mas não podemos aceitar de 
forma pacífica que um deputado 
contrarie uma norma da Casa 
aprovada, por mais que vossa 
excelência queira justificar mos-
trando um teste”. 

O presidente continuou aler-
tando o deputado Cabo Gilberto 
dos riscos de sua atitude. “Vossa 
Excelência não tem o direito de 
colocar em risco os colegas da 
Casa, jornalistas, funcionários, 

as pessoas da Paraíba que fre-
quentam a Casa, e não tem o 
direito de dar esse mal exemplo 
aos jovens, à Paraíba e ao Brasil. 
O seu direito de não se vacinar é 
muito pequeno diante do direi-
to coletivo, e fica menor ainda 
quando atinge nosso bem maior, 
que é o direito da vida”, disse 
Adriano Galdino.  

O deputado Wallber Virgoli-
no se manifestou a favor de Cabo 
Gilberto e criticou a posição do 
presidente. “Me  solidarizo com 
o deputado Cabo Gilberto. Eu 
acho que isso é uma armação 
para tentar constranger o de-
putado. Abrir conselho de ética 
para punir um deputado que 
não tomou vacina, eu acho isso 
um absurdo”. 

Deputados se retiram 
Por fim, Adriano Galdino so-

licitou que a sessão fosse segui-

da, e a maioria seguiu o mesmo 
entendimento. Ele justificou a 
sua opinião com o seguimento 
da votação, já que a discussão 
se estendia sem previsão de ser 
concluída. 

Com isso, Hervázio Bezer-
ra deixou o plenário da Casa, 
acompanhado, logo em seguida, 
pelos deputados Inácio Falcão e 
João Gonçalves. 

“Passaporte da vacina” 
O texto foi relatado pelo de-

putado Dr. Taciano Diniz, que 
acatou duas das quatro Emen-
das apresentadas. A primeira, 
do deputado Ricardo Barbosa, 
prevê que os estabelecimentos 
que exigirem a comprovação da 
vacinação contra a covid-19 esta-
rão liberados para funcionar com 
capacidade máxima. A segunda 
emenda foi apresentada pelo 
deputado Anísio Maia e isenta da 

vacinação todas aquelas pessoas 
que atestarem, através de laudo 
médico, contraindicação à vacina.

“Estou muito feliz por ser o 
autor desse projeto. É uma maté-
ria oportuna. Precisamos dessas 

regras para dar segurança aos 
ambientes públicos. O povo não 
aguenta mais o isolamento e 
quer participar de eventos públi-
cos, desta forma, nós precisamos 
dar garantias de convivência co-
letiva e promover segurança à 

saúde de todos. Nosso projeto 
traz segurança ao retorno das 
atividades coletivas para que 
possamos retornar as nossas 
convivências de forma segura”, 
declarou o presidente Adriano 
Galdino.

“O passaporte [da vacina] 
virou uma tendência universal. 
Essa medida vem ao encontro 
das nossas maiores necessida-
des. A iniciativa amplia a capa-
cidade de bares e restaurantes 
que com esse passaporte irão 
trabalhar com 100%. O projeto 
prestigia e privilegia à vida”, ar-
gumentou o deputado co-autor 
Ricardo Barbosa.

Em todo o país, cidades 
como Rio de Janeiro e Florianó-
polis, além do estados da Bahia, 
já adotaram o Passaporte da Va-
cina com o intuito de proteger a 
saúde coletiva e reduzir a trans-
missão do coronavírus. 

Na Câmara, vereador revela intimidação nas redes
O vereador Milanez Neto 

(PV) defendeu ontem o passa-
porte da vacinação. Na tribu-
na da Câmara do Vereadores, 
o parlamentar afirmou que 
essa é uma questão humani-
tária mundial. 

“Semana passada, apre-
sentei o projeto sobre o passa-
porte de vacinação. Algumas 
pessoas se escondendo atra-
vés das redes sociais tentam 
intimidar. Deixo claro que 
minha história política não 
me permite temer e me im-

pulsiona a seguir em frente 
na defesa da vida de nossa po-
pulação”, declarou o vereador.  

Segundo Milanez Neto, o 
assunto está recebendo uma 
abordagem política partidá-
ria, em que, quem defende 
a vacinação é de esquerda e 
quem não defende é de direi-
ta. “Também estão invocando 
a necessidade de retomada da 
economia a pleno vapor, sem 
entraves. Não podemos discu-
tir a economia sem vidas para 
usufruir dela. Ainda mais, 

essa não é uma inovação do 
Brasil. Desde sempre para se 
viajar a outros países sempre 
foi exigida a vacinação”, reve-
lou. Ele lembrou que a comi-
tiva do Brasil, que participou 
da 76ª sessão da Assembleia 
Geral da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), teve que 
se alimentar nas ruas de Nova 
Iorque, por não poderem en-
trar nos estabelecimentos da 
cidade, já que o presidente 
do Brasil alega não ter sido 
vacinado. 

Em aparte, o vereador 
Odon Bezerra (Cidadania) 
concordou com Milanez e 
defendeu o caráter humani-
tário do projeto.  “O cidadão 
tem direito de não querer se 
vacinar, mas tem que arcar 
com suas consequências. Se 
é professor só pode dar aulas 
remotamente e estará proibi-
do de transitar em ambientes 
coletivos fechados”, explicou.  
Já o vereador Marcos Henri-
ques (PT) afirmou que a liber-
dade de cada um vai até onde 

não prejudique ninguém. “A 
liberdade tem que ser exer-
cida com responsabilidade. 
Se quiserem se contaminar 
é uma questão própria, mas 
não pode contaminar o ou-
tro. Não existe comprovação 
de eficácia sobre cloroquina, 
sobre ivermectina. Há a vaci-
nação como forma de reverter 
essa pandemia”, explicou Mar-
cos Henriques. 

Por sua vez, o vereador 
Carlão (Patriota) contrapôs os 
argumentos anteriores e ale-

gou que existe uma lei federal 
liberando o cidadão de se sub-
meter a tratamento médico 
se não se sentir confortável. 
“Não há certeza da imuniza-
ção das vacinas. Pessoas estão 
se vacinando e ainda algumas 
estão morrendo. Esse passa-
porte é uma segregação, um 
apartheid sanitário”, alegou. 

Milanez Neto afirmou 
que não estava excluindo 
ninguém, mas ao contrário, 
estava criando uma situação 
de inclusão. 

Vou registrar esse 
ato de vossa excelência; 
o presidente do conselho 

de ética vai receber a 
matéria para analisar 
essa sua conduta 



Brasil

Relatório final da comissão deve ficar pronto no dia 15 e lista de indiciados conta com cerca de 30 pessoas

O relator da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid, senador Renan 
Calheiros (MDB-AL), declarou 
ontem, que o relatório final da 
CPI “com certeza” pedirá o in-
diciamento do presidente Jair 
Bolsonaro. “Nós não vamos 
falar grosso na investigação e 
miar no relatório. Ele com cer-
teza será, sim, (indiciado) pelo 
que praticou”, disse o relator.

De acordo com Calhei-

ros, a lista final de indicia-
dos do relatório contará 
com uma “um pouco mais” 
de 30 pessoas. O relator 
afirmou que o texto deve 
estar pronto no próximo dia 
15, quando começará a ser 
apresentado a outros parla-
mentares e juristas.

“A partir do dia 15, vou 
estar com o relatório pronto 
e vou conversar individual-
mente com cada membro da 
comissão parlamentar. Até 
lá, continuaremos os deba-

tes, ouvindo juristas e esco-
lhendo os tipos penais que 
nós vamos utilizar”, afirmou 
nesta terça, em entrevista a 
jornalistas.

Apesar de a cúpula do 
colegiado ter entrado em 
acordo de que, nesta reta 
final de trabalhos, não será 
possível agendar as oitivas 
do ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, e do ministro 
da Economia Paulo Guedes, 
Calheiros afirmou que o 
ideal seria que a comissão 
aprovasse questionários que 
deveriam ser enviados aos 
ministros ainda hoje. O rela-
tor afirmou que, se aprova-
dos, ele espera uma resposta 
dos ministros até o final da 
semana.

Renan Calheiros des-
cartou a possibilidade de os 
ministros não responderem 
ao questionário proposto 
pela comissão. “Você acha 
que essa gente vai deixar de 
responder a Comissão Parla-
mentar De Inquérito? Vão ter 
que responder”, declarou.

Cerimônia 
Com relação ao relató-

rio final, Calheiros declarou 
que no dia 19 deste mês será 
realizada uma cerimônia de 
encerramento dos trabalhos 
da CPI com representantes 
de vítimas da covid-19 de 
todos os estados brasileiros. 
Após a cerimônia, senadores 
irão à comissão para realizar 
a leitura do relatório final de 
redação, e no dia 20 o texto 
deve ser votado.

Matheus de Souza
Agência Estado

Renan afirma que Bolsonaro 
será indiciado na CPI da Covid
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Depoimento à CPI

Empresário nega que VTClog pagou 
boletos de ex-diretor de ministério

O empresário Raimun-
do Nonato Brasil, sócio da 
VTCLog, negou ontem que 
a empresa tenha pago com-
promissos do ex-diretor do 
Departamento de Logísti-
ca do Ministério da Saúde, 
Roberto Ferreira Dias. De 
acordo com o empresário, 
Dias é usuário da Voetur, 
uma empresa de turismo 
do mesmo grupo, com a 
qual ele afirma não ter re-
lação. Sobre o tema, Nonato 
declarou que Dias efetuou 
pagamentos à empresa, e 
não o contrário.

“O boleto é do senhor 
Roberto Ferreira Dias. Ele é 
cliente de outra empresa do 
grupo, a Voetur turismo. A 
VTCLog não pagou o boleto 
do senhor Dias. O senhor 
Roberto é cliente, como 
qualquer outro da empresa 
de turismo do grupo”, argu-
mentou em depoimento à 
CPI da Covid, no Senado.

O depoente também 
refutou ter oferecido qual-
quer benefício a Dias para 
que ele tenha assinado um 
aditivo no contrato da com-

panhia com o Ministério da 
Saúde. Segundo Nonato, a 
aditivo com a Ministério foi 
autorizado pela pasta de-
vido à alta demanda gera-
da pela pandemia. Nonato 
acrescentou que Dias deve 
à Voetur mais de R$ 30 mil.

Senadores demonstram 
confusão com o caso. Hum-
berto Costa (PT-PE) ironizou 
a situação. “As pessoas que 
fazem parte desse governo 
tem uma verdadeira aversão 
ao banco, a transação eletrô-
nica. Se isso for verdade, é 
tudo feito na base do dinhei-
ro”, criticou.

Nonato também recu-
sou ter relacionamento com 
o líder do governo na Câma-
ra, Ricardo Barros (PP-PR), 
que atuava como ministro 
da Saúde quando o governo 
decidiu contratar a VTCLog 
como responsável pela logís-
tica do Ministério da Saúde.

Requerimentos
A CPI da Covid suspen-

deu, para almoço a reunião 
em que ouve o sócio da VT-
CLog, antes da reunião ser 
suspensa, o colegiado apro-
vou três requerimentos fora 
da pauta. O primeiro, de 

No dia 19, será realizada 
uma solenidade de 
encerramento dos 
trabalhos da CPI 

Cerimônia

Matheus de Souza
Agência Estado

que o presidente da Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), Paulo Rober-
to Vanderlei Rebello Filho, 
apresente um relatório das 
queixas, denúncias e recla-
mações feitas pelos usuários 
de todos os Planos de Saúde 
à Ouvidoria ou a outro órgão 
da ANS, entre o início do ano 
até o presente momento.

O segundo requerimen-
to solicita informações do 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, com relação a o 

Plano Nacional de Imuniza-
ção (PNI) para 2022 e infor-
mações sobre a justificativa 
para a descontinuar uso da 
CoronaVac no ano que vem. 
O colegiado também apro-
vou o requerimento para 
que o Tribunal de Contas da 
União (TCU) forneça infor-
mações a respeito de quais 
foram os motivos jurídicos 
para a não realização de li-
citação aos contratos firma-
dos entre a VTCLog e o Mi-
nistério da Saúde.

Raimundo Nonato negou ter relação com o líder do governo, Ricardo Barros

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Girão promete entregar 
‘relatório independente’

Com a aproximação dos fim dos trabalhos 
da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
Covid, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) 
prometeu apresentar um “relatório indepen-
dente” para confrontar o relatório que deve 
ser apresentado pelo relator da Comissão, 
senador Renan Calheiros (MDB-AL). Além do 
relatório de Girão, a base governista do co-
legiado também já prometeu apresentar um 
documento próprio na CPI.

“Eu irei entrar com um relatório indepen-
dente aqui nesta Comissão, já estou fazendo 
com a equipe. Quero anunciar oficialmente 
que nós vamos, com base em tudo que nós 
recebemos aqui, o que a gente pode apurar, 
entregar um relatório independente para ser 
votado, com voto separado”, disse o senador 
durante a reunião do colegiado. Segundo Gi-
rão, seu relatório terá “impressões com base 
em fatos e não em narrativas”.

O senador nunca escondeu suas críticas 
à condução da CPI. Para Girão, o colegiado 
deveria ter mirado na apuração de Estados 
e municípios, e em possíveis irregularidades 
feitas com repasses federais.

Entrega de relatório
O relatório final da comissão deve ser 

apresentado por Calheiros no próximo dia 15, 
quando ele afirmou que começará a compar-
tilhar o texto com senadores. “A partir do dia 
15, vou estar com o relatório pronto e vou con-
versar individualmente com cada membro da 
comissão parlamentar. Até lá, continuaremos 
os debates, ouvindo juristas e escolhendo os 
tipos penais que nós vamos utilizar”, afirmou, 
em entrevista coletiva a jornalistas no início 
dos trabalhos de ontem.

Matheus de Souza
Agência Estado

Relator Roberto Rocha entrega parecer 
da PEC da reforma tributária no Senado

O senador Roberto Ro-
cha (PSDB-MA) entregou on-
tem o relatório da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 110, uma das medidas 
de reforma tributária em tra-
mitação no Congresso. Esta é 
a terceira versão do parecer 
desde que a PEC foi protoco-
lada, em 2019.

O documento ainda não 
foi divulgado publicamente.

O ato de entrega ocorreu 
na sala da presidência do Se-
nado. O parecer adota o mo-
delo dual do Imposto sobre 
Valor Agregado (IVA). Esse 
modelo prevê dois IVAs: um 
federal e outro subnacional, 
compartilhado por estados 
e municípios. Além disso, o 
relatório traz uma trava para 
que não haja aumento da car-
ga tributária.

O governo é contrário 
à PEC. Em entrevista coleti-
va, o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG) 

afirmou que o parecer “será 
debatido e poderá ser modifi-
cado” sem prejuízo de outras 
propostas tributárias em tra-
mitação no Congresso. “Nós 
precisamos entregar para a 
sociedade brasileira a mu-
dança no sistema tributário.”

Ele evitou garantir a 
aprovação da PEC neste ano. 
Ele voltou a admitir difi-
culdades para aprovar uma 
mudança ampla no sistema 
tributária.

“Momento muito belico-
so, não há dúvida, mas é pre-

ciso continuar trabalhando”, 
afirmou o senador. “A aprova-
ção ou não neste ano é uma 
consequência daquilo que for 
feito desde já.”

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, não compare-
ceu à coletiva de imprensa.

De acordo com Pache-
co, a ausência se deve a um 
improviso no anúncio à im-
prensa, que não havia sido 
comunicado ao chefe da pas-
ta. A coletiva de imprensa, no 
entanto, foi anunciada desde 
a manhã de ontem.

TCU vê sobrepreço e suspende licitações 
da Codevasf sobre compras de máquinas

Em novo revés para o go-
verno, o Tribunal de Contas da 
União (TCU) mandou suspen-
der oito licitações da Compa-
nhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e Par-
naíba (Codevasf) para a com-
pra de máquinas e equipa-
mentos pesados com recursos 
de emenda de relator-geral do 
Orçamento, o mecanismo do 
“orçamento secreto”. A me-
dida cautelar, assinada pelo 
ministro-substituto Weder 
de Oliveira, foi determinada 
após a área técnica do tribu-
nal identificar sobrepreços 

de R$ 11,1 milhões em pre-
gões da estatal, que totalizam 
R$ 121,5 milhões.

A investigação da corte 
de contas foi aberta após o 
Estadão revelar que o gover-
no de Jair Bolsonaro criou o 
mecanismo de “toma lá, dá 
cá” para aumentar sua base 
de apoio no Congresso. Bi-
lhões de reais foram distri-
buídos para um grupo de 
deputados e senadores indi-
carem o que fazer com o di-
nheiro sem qualquer critério 
técnico ou transparência.

A decisão do TCU atinge 
os processos de compra de 
mais de 100 equipamentos 
pesados, dos tipos motonive-

ladoras, tratores de esteira e 
escavadeiras hidráulicas. A 
área técnica do TCU encontrou 
indícios de sobrepreços de até 
63% nas compras da Codevasf, 
estatal vinculada ao Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal entregue por Bolsonaro 
ao Centrão. A decisão de sus-
pender as contratações já está 
valendo, mas será submetida a 
referendo em sessão do plená-
rio do tribunal amanhã.

É a primeira vez que o 
TCU aponta sobrepreço nas 
licitações envolvendo o orça-
mento secreto, caso que ficou 
conhecido como “tratoraço” 
por envolver a compra de tra-
tores. Até agora, o TCU só ha-

via abordado as emendas de 
relator-geral sob o viés da fal-
ta de transparência, tema que 
motivou uma recomendação 
ao Governo Federal no acór-
dão que tratou das contas da 
Presidência no ano de 2020.

Antes, a Controladoria-
Geral da União (CGU) já ha-
via apontado sobrepreço de 
R$ 142 milhões em mais de 
uma centena de convênios e 
em uma licitação bilionária 
da pasta do Desenvolvimen-
to, chefiada pelo ministro 
Rogério Marinho. A análise 
do TCU, porém, focou na Co-
devasf, e não analisou os con-
tratos e licitações realizados 
diretamente pelo ministério.

Daniel Weterman e 
Idiana Tomazelli
Agência Estado

Breno Pires
Agência Estado



Mundo

Problema registrado na última segunda-feira atingiu também o WhatsApp e o Instagram em todo o mundo

Facebook: falha aconteceu  
em ‘manutenção de rotina’
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Gabriel Bueno da Costa
Agência Estado

Vice-presidente de En-
genharia e Infraestrutura do 
Facebook, Santosh Janardhan 
publicou texto no blog da 
companhia, no qual dá deta-
lhes sobre a falha da última 
segunda-feira na rede social, 
que também atingiu o What-
sApp e o Instagram. Segundo 
o executivo, o problema ocor-
reu durante uma “manutenção 
de rotina”. “Ao ser emitido um 
comando com a intenção de 
avaliar a disponibilidade de 
capacidade global do suporte 
principal da rede, isso de modo 
não intencional derrubou to-
das as conexões em nossa rede 

principal, na prática desconec-
tando os centros de dados do 
Facebook globalmente.”

Uma falha em um instru-
mento que conteria comandos 
do tipo para evitar um pro-
blema assim fez com que o 
comando não fosse interrom-
pido, comentou Janardhan. O 
executivo dá mais detalhes so-
bre os problemas decorrentes 
dessa falha original e diz que 
a empresa, como ocorre com 
problemas do tipo, revisará o 
episódio para buscar meios 
de tornar seu sistema mais 
resistente, o que já está em 
andamento segundo ele.

Agência Brasil/RTP 

Mais de 5 bilhões de 
pessoas poderão ter difi-
culdade de acesso à água 
em 2050, alertou ontem a 
Organização Mundial de 
Meteorologia (OMM).

Em 2018, já eram 3,6 
bilhões que não tinham 
acesso suficiente à água 
por pelo menos um mês, 
segundo novo relatório da 
organização. 

A OMM insistiu ainda 
no fato de, nos últimos 20 
anos, o armazenamento de 
água no solo ter diminuí-
do um centímetro por ano, 
tendo em conta a superfí-
cie, o subsolo, mas também 
a umidade do solo, neve e 
o gelo.

As perdas mais signifi-
cativas ocorrem na Antár-
tica e na Groenlândia, mas 
“muitas áreas densamente 
povoadas, localizadas em 
latitudes mais baixas, es-
tão sofrendo perdas sig-
nificativas em lugares que 
geralmente fornecem abas-
tecimento de água”, disse 
a OMM.

Essas perdas têm “con-
sequências importantes 
para a segurança hídrica”, 
destacou a organização, 
sobretudo porque “a água 
doce utilizável e disponível 
representa apenas 0,5% da 
água presente na Terra”.

Ao mesmo tempo, os 
riscos relacionados à água 
aumentaram nas últimas 
duas décadas.

Desde 2000, o número 
de desastres relacionados 
às inundações aumentou 
em 134%, em comparação 

com as duas décadas ante-
riores, mas o número e a 
duração das secas também 
aumentaram 29% no mes-
mo período.

A maioria das mortes 
e danos econômicos cau-
sados pelas inundações 
ocorre na Ásia e a maioria 
dos problemas provocados 
pela seca, na África.

Para a OMM, é essen-
cial investir tanto em siste-
mas que permitam melhor 
gestão dos recursos quan-
to em sistemas de alerta 
precoce.

“Esses serviços, siste-
mas e investimentos ainda 
não são suficientes”, ob-
servou a organização.

Cerca de 60% dos ser-
viços meteorológicos e hí-
dricos nacionais - respon-
sáveis pelo fornecimento 
de informações e alertas 
às autoridades e ao públi-
co em geral - “não dispõem 
de toda a capacidade ne-
cessária para prestar ser-
viços climáticos ao setor 
das águas”.

A organização afirmou 
que em cerca de 40% dos 
países-membros “não há 
coleta de dados sobre as 
variáveis hídricas básicas” 
e em “67% deles não há 
dados hídricos disponí-
veis”.

Os sistemas de previ-
são e de alerta para a seca 
são inexistentes ou inade-
quados em pouco mais da 
metade dos países. Em um 
terço dos países-membros, 
os sistemas de previsão e 
alerta para enchentes de 
rios também são inexis-
tentes ou inadequados.

OMM alerta para o 
acesso à água em 2050

Combate à covid-19

Descumprir medidas de isolamento 
social em Dubai custa até R$ 75 mil
Vitor Abdala
Enviado Especial

 
Deixar de seguir as 

regras de isolamento so-
cial, implementadas para 
combater a covid-19, nos 
Emirados Árabes Unidos 
não costuma sair barato. 
Algumas violações podem 
render multas de 50 mil 
dirhams (cerca de R$ 75 
mil no câmbio de hoje), 
como se recusar a seguir 
orientações médicas como 

internação ou tratamento 
para a doença. Uma multa 
de mesmo valor recai sobre 
pessoas que tenham tido 
exame positivado para co-
vid-19 e se recusam a fazer 
uma quarentena que pode 
chegar a duas semanas, em 
casa ou em um hotel. Isso 
vale também para turistas.

Ao chegar aos Emirados 
Árabes, por exemplo, brasi-
leiros precisam fazer exame 
PCR para detectar covid-19. 
Até chegar o resultado, que 

costuma demorar algumas 
horas, é importante manter-
se dentro do quarto do hotel.

Desde o início da pan-
demia as autoridades dos 
Emirados Árabes têm re-
corrido a multas e até a 
prisões para garantir que 
as medidas de prevenção 
sejam cumpridas. “Aqui a 
quarentena é para valer”, 
conta a brasileira Natalia 
Arreguy, que vive nos Emi-
rados Árabes há 16 anos.

Com uma população 

de cerca de 10 milhões de 
pessoas, os Emirados Ára-
bes já aplicaram mais de 20 
milhões de doses de vacina 
contra a covid-19. Mais de 
80% da população já foram 
imunizados. Em média, o 
país conduz 364 mil testes 
por dia. Desde o início da 
pandemia, foram registra-
dos 737 mil casos e 2.104 
mortes, de acordo com a 
Autoridade Nacional para 
Gerenciamento de Crises e 
Desastres do país.

Nobel de Física vai para trabalho 
que ajuda a entender o clima
Agência Estado

O norte-americano nasci-
do no Japão Syukuro Manabe, o 
alemão Klaus Hasselmann e o 
italiano Giorgio Parisi venceram 
o Prêmio Nobel de Física 2021 
ontem, pelo trabalho que ajuda 
a compreender sistemas físicos 
complexos como a mudança cli-
mática da Terra.

Metade do prêmio de 10 
milhões de coroas suecas (US$ 
1,15 milhão) será dividida em 

partes iguais para Manabe, 
que está com 90 anos, e Has-
selmann, pela modelagem do 
clima da Terra e por terem 
previsto com precisão o aque-
cimento global.

A outra metade irá para 
Parisi, por descobrir as “re-
gras escondidas” por trás dos 
aparentemente aleatórios mo-
vimentos de gases ou líquidos.

“Sistemas complexos são 
caracterizados pela aleatorie-
dade e desordem e são difíceis 

de entender”, disse a Academia 
Sueca de Ciências em comuni-
cado. “O prêmio deste ano re-
conhece novos métodos para 
descrevê-los e prever seu com-
portamento de longo prazo.”

Manabe está atualmente 
na Universidade de Princeton, 
nos Estados Unidos, Hassel-
mann atua no Instituto Max 
Planck para a Meteorologia, em 
Hamburgo, na Alemanha, e Pa-
risi na Universidade Sapienza, 
em Roma. O prêmio de Física é o 

segundo Nobel anunciado nesta 
semana. Antontem, os norte-a-
mericanos David Julius e Ardem 
Patapoutian foram agraciados 
com o Nobel de Medicina, pela 
descoberta de receptores de 
temperatura e toque na pele.

O Prêmio Nobel foi criado 
pela vontade do inventor da di-
namite e empresário sueco Alfred 
Nobel e é entregue desde 1901, 
com apenas algumas interrup-
ções, especialmente durante as 
duas guerras mundiais.

Agência Brasil/RTP

O papa Francisco ma-
nifestou ontem “profunda 
tristeza” após a publicação 
de um relatório sobre abusos 
sexuais de crianças e outros 
menores pela Igreja Cató-
lica francesa, dizendo que 
“tomou conhecimento dessa 
terrível realidade”.

“O pensamento do papa 
dirige-se, em primeiro lugar, 

às vítimas, com imensa dor 
pelas feridas e gratidão pela 
coragem de denunciar. Dirige-
se também à Igreja da França, 
para que, ao tomar consciência 
dessa terrível realidade, possa 
empreender o caminho da re-
denção”, declarou o porta-voz 
do Vaticano, Matteo Brun, aos 
jornalistas sobre a reação do 
papa ao relatório.

Também ontem, o epis-
copado francês expressou 

“vergonha” e pediu “perdão” 
às vítimas de crimes de pedo-
filia, após a divulgação de um 
relatório que revela que mais 
de 300 mil menores foram 
abusados pela Igreja Católica 
francesa durante 70 anos.

Elaborado por uma co-
missão independente e apre-
sentado ontem em Paris, o 
relatório concluiu que mais 
de 300 mil menores foram 
abusados e agredidos em ins-

tituições da Igreja Católica 
francesa, responsabilizando 
diretamente clérigos e religio-
sos por 216 mil vítimas, entre 
1950 e 2020.

“O meu desejo neste dia é 
pedir o vosso perdão, o perdão 
de cada um de vós”, disse o bis-
po Eric de Moulins-Beaufort, 
presidente da Conferência 
Episcopal Francesa. De acordo 
com o relatório, cerca de 216 
mil crianças ou adolescentes 

foram abusados ou agredidos 
sexualmente por clérigos cató-
licos ou religiosos.

O número de vítimas 
sobe para 330 mil, quando 
considerados “agressores 
leigos que trabalham em ins-
tituições da Igreja Católica”, 
especialmente nos trabalhos 
de assistência religiosa, pro-
fessores nas escolas católicas 
ou em movimentos juvenis, 
segundo o presidente da Co-

missão Independente sobre 
os Abusos da Igreja (Ciase, na 
sigla em francês), Jean-Marc 
Sauvé, durante a apresentação 
do relatório à imprensa.

O relatório surge depois 
do escândalo que envolveu o 
agora ex-padre Bernard Prey-
nat, condenado, no ano pas-
sado, por abuso sexual a uma 
pena de prisão de cinco anos, 
por ter abusado de mais de 75 
rapazes durante décadas.

Abusos sexuais atingem a Igreja Católica francesa

Com uma população de cerca de 10 milhões de pessoas, os Emirados Árabes já aplicaram mais de 20 milhões de doses de vacina contra a covid-19

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Leia mais na página 17
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Com investimento de R$ 12 milhões, o ‘Eu Posso’ será destinado ao fomento do empreendedorismo em João Pessoa

“Ser empreendedor é 
acreditar na sua capacidade de 
fazer acontecer, buscar sempre 
aprender e saber liderar. Ser 
empreendedor é bater no peito 
e dizer, eu posso!” Foi com essa 
frase que o prefeito de João 
Pessoa, Cícero Lucena, encer-
rou o lançamento do programa 
de microcrédito social ‘Eu Pos-
so’, no auditório do Shopping 
Sebrae, no Bairro dos Estados, 
na manhã de ontem, data em 
que se comemorou o Dia Na-
cional da Micro e Pequena Em-
presa.

O programa, criado pela 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Trabalho 
(Sedest), receberá um investi-
mento de R$ 12 milhões, que 
será dividido em seis editais 
no valor R$ 2 milhões cada, 
beneficiando 500 microem-
preendedores. O primeiro 
edital será lançado no dia 14 
desde mês e as informações 
podem ser obtidas no site 
(https://euposso.joaopessoa.
pb.gov.br/). O papel do Sebrae 
nessa parceria será a qualifi-
cação dos empreendedores

Em sua fala, o prefeito 
Cícero Lucena ressaltou a im-
portância desse programa 
para a retomada da economia, 
incentivando o protagonismo 
do empreendedor, após tanta 
dificuldade durante a pande-
mia. O programa ‘Eu Posso’, 
visa fomentar o empreende-
dorismo e desenvolvimento 
econômico da cidade. O di-
ferencial desse programa é 
que além de oferecer cursos 
de capacitação e concessão 
de crédito, realiza consultoria 
contínua no pós-crédito. 

O programa ‘Eu Posso’ 
está ofertando uma taxa de 
juros atrativo, de apenas 0,9% 
ao mês. No primeiro edital, o 
crédito oferecido é de R$ 3 mil 
reais para pessoa física e R$ 
5 mil para pessoa jurídica. O  
prazo para começar a pagar o 
financiamento é de 36 meses, 
incluindo os seis meses de ca-
rência.

Na ocasião, a secretária 
da Sedest, Vaulene Rodri-
gues, apresentou a estrutura 
do programa, evidenciou às 
condições acessíveis de finan-
ciamento e destacou as estra-
tégias assertivas da gestão de 
negócio.

“Nosso objetivo é tor-
nar o empreendedor prota-
gonista da própria história, 
evidenciando suas potencia-
lidades para que ele possa 
contribuir com o desenvol-
vimento da economia da 
cidade. O diferencial do ‘Eu 
Posso’ é muito além do fi-
nanceiro, trabalhando numa 
perspectiva mais ampla do 
negócio”, esclareceu.

Os empreendedores te-
rão suporte após a contrata-
ção do crédito com o plano de 

desenvolvimento para o negó-
cio, continuidade da formação 
(cursos), rede de apoio e men-
torias direcionadas.

O presidente da Federa-
ção do Comércio de Bens e 
Serviços do Estado da Paraíba 
(Fecomércio) e do Conselho 
Deliberativo do Sebrae-PB, 
Marconi Medeiros, elogia a 
iniciativa da Prefeitura de João 
Pessoa em estimular o em-
preendedorismo com maes-
tria. O papel do Sebrae nessa 
parceria será a qualificação 
dos empreendedores.

“O pequeno empreende-
dor precisava desse incentivo. 
As condições de financiamen-
to estão acessíveis pois os ju-
ros são quase inexistentes e 
um bom prazo para começar a 
pagar”, declarou.

Programa de microcrédito vai 
estimular negócios na capital

Ibovespa 

0,71%
R$ 5,485

0,51%
R$ 6,361

0,88%
R$ 7,474

0,06%
110.457 pts

Mundo e Marketing Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora

As vendas para o Dia das Crianças deverá 
registrar crescimento de 3,4% neste ano, o 
melhor desempenho desde 2013, segundo a 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). A estimativa é que 
as vendas durante o período devem movi-
mentar R$ 7,4 bilhões e que o crescimento 
já leva em conta os descontos relativos à 
inflação, na comparação com 2016. A con-
federação ressalta o fato de que o resultado 
será o melhor registrado pelo varejo nesta 
data desde o crescimento de 5,1% verificado 
em 2013.

Para Fabio Bentes, chefe da Divisão Eco-
nômica da CNC são vários os fatores que 
levam a este desempenho e não só as baixas 
taxas de inflação dos produtos destinados às 
crianças. A perspectiva mais favorável acerca 
do desempenho do setor na data comemora-

tiva se insere em um contexto mais amplo, no 
qual a recuperação do mercado de trabalho, 
inflação baixa e juros em processo de redução 
permitem um resgate parcial das condições 
de consumo, disse. Com o crescimento das 
vacinas e o cancelamento das medidas restri-
tivas o setor do comércio tem sua retomada. 
Estes são outros fatores que devem ser leva-
dos em consideração.

Os setores com melhor desempenho 
nas vendas voltadas para o Dia das Crianças, 
de acordo com a CNC, serão os de lojas de 
vestuário e calçados, com crescimento espe-
rado de 10,2%, seguido pelo de brinquedos e 
eletroeletrônicos, que deverá expandir 5,7%. 
Em ambos os casos, no entanto, as variações 
positivas esperadas para este ano não repõem 
as perdas verificadas no ano passado e che-
gam a -12,2% para vestuário e calçados e a 

-7,6% no de comércio de brinquedos, afirmou 
Bentes. A avaliação da CNC é de que a evolu-
ção recente do preço médio de 11 bens ou 
serviços mais demandados tem demonstrado 
que a inflação associada à data comemorativa 
deverá ser a menor desde os 4,3% de 2001. 
Entre os itens que registraram as menores 
variações de preço, estão os chocolates em 
barra e bombons (-5,1%), CDs e DVDs (-0,7%) 
e brinquedos (2,1%).

A Confederação Nacional do Comércio 
ressaltou, ainda, o fato de que a queda na 
taxa média de juros ao consumidor, influen-
ciada pela significativa desaceleração do 
nível geral de preços nos últimos meses, tem 
contribuído para reverter as perdas do vare-
jo. Considerando os prazos médios vigentes 
que se mantiveram praticamente estáveis 
no período as prestações médias mensais de 

Perspectivas de boas vendas para o Dia 
das Crianças animam os comerciantes
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um empréstimo simulado de R$ 1 mil recua-
ram 8,3% nesse período, atingindo R$ 46,85 
mensais, em agosto - a menor prestação nessa 
operação desde agosto de 2015 (R$ 46,75).

Que tal se preparar para esta demanda? 
Veja aqui quatro dicas estratégicas para você 
acertar  em cheio o consumidor e  conseguir 
boas vendas:

Canais de venda - cartão presente, com 
expectativa de crescimento de 251% no e-
commerce. Esta ação possui uma série de 
vantagens como a fidelização do cliente e 
um valor de upsell que chega a casa dos 40%.
Ações de marketing – principalmente nas 
redes sociais digitais, invista no Instagram, 
Facebook e por que não no Whatsapp. Satis-
fação do cliente - lembrem que aqui temos os 
pais e as crianças, pense em estratégias que 
atinjam os dois clientes. E para finalizar, algo 
que sempre precisa ser reforçado – treina-
mento e capacitação da equipe, em tempos 
de vendas on-line orientar a equipe de vendas 
para obter o melhor retorno nunca é exagero. 
Visto isso desejo sucesso nas vendas!

Fonte: CNC

Cada uma das seis 
etapas do programa 

terá R$ 2 milhões e irá 
atender até 500 pessoas 

Editais

Marconi Medeiros, que preside o 
Conselho Deliberativo do Sebrae-PB, 
destacou a importância da iniciativa 

apresentada ontem pela PMJP

Foto: Evandro Pereira

Possíveis perdas

Procons irão acolher consumidores que 
tiveram prejuízo com ‘queda’ de apps 

O consumidor que se 
sentir prejudicado pelo “apa-
gão” registrado nos aplica-
tivos Facebook, WhatsApp 
e Instagram, na última se-
gunda-feira, pode acionar os 
Procons Estadual e de João 
Pessoa para buscar uma so-
lução junto aos órgãos. 

O secretário munici-
pal de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-JP), 
Rougger Guerra, explicou 
que será preciso comprovar 
o possível prejuízo para que 
as empresas responsáveis 
pelas redes sociais sejam no-
tificadas. “O consumidor pre-
cisa demonstrar que deixou 
de concluir alguma venda 

em andamento ou deixou de 
efetivar alguma contratação 
em razão da pane, provan-
do, com isso, que houve um 
prejuízo em razão da falha 
na prestação de serviços por 
parte desses canais”, disse.

De acordo com Rougger, 
o consumidor que utiliza 
as redes sociais para algum 
tipo de atividade comercial 
estabelece uma relação indi-
reta de remuneração junto às 
plataformas digitais, que, por 
sua vez, obtêm lucro com os 
serviços desses usuários.

“Esse serviço remunera-
do, tratado no Código de De-
fesa do Consumidor, é muito 
mais amplo do que o simples 
pagamento direto por parte 
dos consumidores. Na ver-
dade, os consumidores cus-

teiam essas plataformas, que 
têm lucro com suas ativida-
des pela via indireta”, argu-
mentou o secretário.

Rougger afirmou que a 
notificação por falha na pres-
tação de serviço serve para 
qualquer empresa instalada 
no país, inclusive, para as 
plataformas digitais. “Se for 
mesmo constatado danos ao 
consumidor que registrou a 
reclamação, nós vamos noti-
ficar e penalizar a empresa 
responsável pelo prejuízo, 
com a tentativa de solucionar 
o problema”, completou.

A superintendente da 
Autarquia de Proteção e De-
fesa do Consumidor (Procon
-PB), Késsia Liliana Dantas, 
também ressaltou que in-
vestigará os casos registra-

dos com relação a prejuízos 
causados durante a instabi-
lidade dos aplicativos. “Va-
mos atender à solicitação do 
consumidor e encaminhar 
a devida notificação, se ficar 
comprovado que o apagão 
nas redes lhe gerou algum 
dano ou prejuízo”, afirmou.

Para obter mais infor-
mações, o consumidor pode 
entrar em contato com o Pro-
con-JP por meio do telefone 
0800 083 2015, pelo atendi-
mento eletrônico no What-
sApp (83) 98665-0179 ou 
indo diretamente à sede do 
órgão, localizada na Avenida 
Pedro I, 473, em Tambiá.

No Procon-PB o aten-
dimento é pelo número 83 
98618-8330 ou no site do ór-
gão (www.procon.pb.gov.br).

Ítalo Arruda
Especial para A União

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com
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Pesquisa da Fecomércio apontou que maioria dos paraibanos estima gastar cerca de R$ 176,51 nas compras
Para comemorar o pró-

ximo dia 12 de outubro, pelo 
menos 60,07% dos consumi-
dores paraibanos mostraram 
o desejo de comprar presen-
tes, de acordo com a Pesquisa 
de Intenção de Compras para 
o Dia das Crianças realizada 
pelo Instituto de Planejamen-
to, Estatística e Desenvolvi-
mento da Paraíba (INPES) da 
Fecomércio Paraíba, que ou-
viu 300 consumidores entre 
os dias 14 a 27 de setembro. 

Para o presidente da en-
tidade, Marconi Medeiros, a 
data é um importante termô-
metro das vendas para o final 
do ano. “Iniciando o último 
trimestre, as vendas para o 
Dia das Crianças servem de 
parâmetro indicando como 
deve ser a movimentação do 
comércio no Natal. Os em-
presários e a sociedade estão 
confiantes de que teremos 
bons resultados nestes últi-
mos meses do ano”, destacou.

O estudo mostrou 

que quem mais receberá 
presentes serão os filhos 
(52,27%), em seguida, os so-
brinhos (27,84%) e os netos 
(18,75%). Devemos destacar 
ainda 3,41% dos entrevista-
dos que querem presentear 
crianças carentes. 

Preferência
O item mais escolhido 

para presentear é o brinque-
do, citado por 82,39% dos 
entrevistados. Logo depois 
aparecem itens de vestuário 
(27,84%) e eletroeletrônicos 
(10,80%). Neste último, os 
destaques ficaram por conta 
dos aparelhos de vídeo ga-
mes (57,89%) e smartphones 
(36,84%).

Em relação ao valor mé-
dio, os entrevistados pre-
tendem gastar R$ 176,51. A 
maioria deve comprar pre-
sentes com valores de até R$ 
100. Em seguida, aparecem 
os que pretendem presentear 
com valores entre R$ 100,01 

e R$ 200,00 (36,36%) e os 
que desejam gastar acima de 
R$ 800 atingiu 0,57% do total 
de entrevistados.

Para pagar os presentes, 
a maior parte dos responden-
tes afirmaram que irão com-
prar à vista pensando nos 
descontos, destes, a maioria 
(84,68%) utilizará o dinheiro 
em espécie e 15,32% irá reali-
zar as compras através de dé-
bito em conta. Por outro lado, 
36,57% irão comprar a prazo 
e a maior parte destes usarão 
o cartão de crédito (96,88%), 
sendo que a maioria pretende 
parcelar em três vezes.

A maior parte dos res-
pondentes (68,75%) tem a 
intenção de comprar o pre-
sente exatamente na semana 
que antecede a data comemo-
rativa na expectativa que haja 
uma maior redução nos pre-
ços dos produtos. Já um per-
centual de 20,45% antecipou 
as compras dos presentes 
para setembro e 10,80% pre-

tendem comprar na véspera 
da data comemorativa.

Sobre os locais para rea-
lizar a compra, os preferidos 
são os shoppings centers, ci-
tado por 44% dos consumi-
dores. Um grupo de 12% in-
formou que fará as compras 
pelo comércio eletrônico.

Situação financeira
O estudo procurou saber 

a forma utilizada pelos consu-
midores para comprar os pre-
sentes. A maioria (68,49%) 
pretende fazer pesquisa de 
preço e, em seguida, 39,73% 
querem comprar presentes 
com preços mais acessíveis. 
Um grupo de 8,90% de en-
trevistados vai comprar pre-
sente em conjunto com fa-
miliares e 8,22% pretendem 
comprar presentes com pre-
ços mais elevados.

A pesquisa também 
aponta uma avaliação feita 
pelos consumidores da sua 
situação financeira neste 

momento em relação a que 
tinha no ano passado. Do to-
tal, 46,76% informou que a 
situação financeira continua-
va sem alteração, ou seja, a 
mesma que tinha em 2020. 
Já um percentual de 37,88% 
afirmou estar com os rendi-
mentos menores este ano. 
Entre estes respondentes: 
65,77% citaram situação fi-
nanceira difícil com orçamen-
to apertado, 18,92% estão 
desempregados, 18,02% es-
tão endividados, 15,32% ci-
tou a perda do poder de com-
pra pela elevação dos preços 
nos produtos e 5,41% não se 
sentem seguros no emprego. 
Em sentido oposto, 24,23% 
afirmaram que estão com a 
situação financeira melhor 
este ano, destes 49,30% estão 
com renda maior, 26,76% se 
sentem mais seguros no em-
prego, 12,68% conseguiram 
voltar para o mercado de tra-
balho e 11,27% conseguiram 
quitar as dívidas. 

Perfil do consumidor
A maioria dos consu-

midores respondentes é do 
sexo feminino (54,27%). 
Em relação ao estado civil, 
os casados ou em regime de 
união estável (46,76%) apa-
recem em maioria, seguidos 
pelos solteiros com 41,30%. 
Os entrevistados têm, em 
sua maioria, entre 26 e 36 
anos (28,67%), seguidos por 
aqueles com idades entre 37 
e 47 anos (24,23%). A maior 
parte dos entrevistados pos-
sui Ensino Médio completo 
(32,42%), logo após vêm os 
que possuem superior com-
pleto (27,99%) e superior in-
completo (14,68%).

No que diz respeito à 
faixa de renda, os que rece-
bem até dois salários míni-
mos aparecem na frente, com 
54,95% do total, em seguida 
estão os que ganham entre 
dois e quatro salários. Apenas 
1,02% tem renda maior que 
10 salários mínimos.

Seis em cada 10 pessoas querem
presentear no Dia das Crianças
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Operação tem intuito de verificar se produtos comercializados possuem selo de identificação do Inmetro 

Indústria acumula perdas 
após três meses de quedas

A queda de 0,7% na pro-
dução industrial em agosto 
ante julho fez o setor acumu-
lar uma perda de 2,3% em 
três meses de recuos conse-
cutivos, segundo os dados da 
Pesquisa Industrial Mensal 
(PIM) divulgados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Dos oito primeiros me-
ses de 2021, a indústria cres-
ceu em apenas dois deles: ja-
neiro (0,2%) e maio (1,2%).

Com o desempenho ne-

gativo de agosto, a indús-
tria opera atualmente em 
patamar 2,9% inferior ao 
de fevereiro de 2020, no pré
-pandemia. Quando ainda 
crescia, em janeiro, a indús-
tria alcançou um saldo posi-
tivo de 3,5% em relação ao 
pré-covid.

Em agosto, a produ-
ção industrial estava 19,1% 
abaixo do patamar recorde 
alcançado em maio de 2011.

“Medidas de ajuda do 
governo ajudaram o setor 
industrial a ficar positivo até 
janeiro de 2021”, apontou 
André Macedo, gerente da 

pesquisa do IBGE. “O setor 
industrial está 6,0% abaixo 
do patamar de dezembro de 
2020”, acrescentou.

O setor industrial acu-
mula uma perda de 6,2% de 
fevereiro a agosto de 2021. 
Segundo Macedo, a inter-
rupção no pagamento do 
auxílio emergencial e seu 
posterior retorno com va-
lor menor ajudam a explicar 
essa perda. “Você tinha uma 
massa de rendimentos que 
circulava (na economia) em 
quantidade maior do que 
vem circulando atualmente”, 
explicou.

Daniela Amorim
Agência Estado

A partir deste mês, 
clientes da Energisa po-
derão acompanhar a meta 
de redução do consumo 
de energia elétrica para 
participar do programa 
de redução voluntária do 
Governo Federal e o que 
é preciso para alcançar 
a meta definida para seu 
imóvel. Anunciado no mês 
passado, o programa dará 
descontos para quem con-
seguir reduzir os gastos de 
energia entre setembro e 
dezembro de 2021. Fatu-
ras impressas desde o úl-
timo dia 1º estão trazendo 
a informação. Ainda nos 
primeiros dias de outubro 
a Energisa disponibilizará 
para seus clientes, em seus 
canais digitais, essas infor-
mações on-line.

Na fatura de energia, o 
cliente encontrará a infor-
mação de sua meta e acú-
mulo no campo “Atenção”. 
Lá, a Energisa colocará o 
seu consumo acumulado 
estimado para atingir a 
meta do programa do go-

verno, o quanto você já 
conseguiu no mês anterior 
(nesse mês será divulgado 
o desempenho de setem-
bro, por exemplo) e o que é 
preciso para ter direito ao 
bônus em janeiro de 2022.

A diretora de Expe-
riência do Cliente do Grupo 
Energisa, Danusa de Oli-
veira Correa, explicou que 
além do acompanhamento 
pela fatura de energia, será 
possível também ter essas 
informações online nos ca-
nais digitais da Energisa.

“Nosso objetivo é pres-
tar o melhor atendimento e 
o melhor serviço. Por isso, 
queremos fazer mais do 
que está previsto na regu-
lação. Se fazer a redução 
de consumo para alcançar 
a meta é importante para 
nossos clientes, queremos 
oferecer as ferramentas 
necessárias para contribuir 
com esse objetivo”, destaca 
Danusa.

Regras
Conforme as regras do 

programa, no fim dos qua-
tro meses de vigência (se-
tembro a dezembro) será 
feita uma análise de quan-
ta energia elétrica o clien-
te conseguiu economizar 
comparando o consumo de 
2021 com o mesmo perío-
do em 2020.  Se for verifi-
cada a redução entre 10% 
e 20% em relação à meta 
informada, o desconto será 
concedido na primeira con-
ta seguinte, em janeiro de 
2022. 

Caso seja alcançada 
redução superior a 20% 
em relação à meta, o bônus 
será calculado em relação 
à redução de 20%. Quem 
economizar menos que 
10% não terá direito ao 
desconto e quem economi-
zar mais de 20% não rece-
berá bônus a mais. O valor 
a ser recebido será de R$ 
0,50 a menos em cada qui-
lowatt-hora consumidor, 
ou seja, se tiver uma econo-
mia de 100 kWh, o bônus 
será de R$ 50 na conta de 
luz de janeiro.

Energisa informa clientes 
sobre redução de consumo

Imeq-PB fiscaliza lojas de brinquedos 

O Instituto de Metrologia e 
Qualidade Industrial da Paraíba 
(Imeq-PB) deflagrou no início desta 
semana a Operação Especial Dia das 
Crianças, com foco na fiscalização 
nos brinquedos e artigos infantis 
no comércio varejista e atacadista 
paraibano. Durante 
as ações nas lojas, 
os fiscais do órgão 
verificam se os pro-
dutos comercializa-
dos possuem o selo 
de identificação da 
conformidade e se 
atendem os requisi-
tos do Inmetro.

A operação, que 
é feita anualmente, 
segue o calendário 
de atividades na-
cional do Inmetro. “O foco são, 
especialmente, brinquedos, berços 
infantis, carrinhos para crianças, dis-
positivos de retenção para crianças 
e bicicletas de uso infantil que não 
atendam aos requisitos de seguran-
ça”, explicou o superintendente do 
Imeq-PB, Arthur Galdino, lembrando 
que todos os produtos postos à ven-
da devem ser certificados.

A existência do selo do Inmetro 

garante ao consumidor que o produ-
to foi testado e está aprovado para o 
uso, evitando possíveis acidentes que 
possam colocar em risco a saúde e 
a segurança das crianças.

A Operação Especial Dias das 
Crianças, será realizada nos 223 
municípios da Paraíba até o dia 12 
deste mês. Ainda segundo o supe-
rintendente Imeq-PB, o estabeleci-

mento comercial que 
for flagrado vendendo 
brinquedos sem o selo 
do Imetro, será notifi-
cado e terá um prazo 
de 10 dias para apre-
sentar as notas fiscais 
comprovando a origem 
do produto. Após esse 
prazo, o setor jurídico 
do órgão vai anali-
sar quem deverá ser 
responsável pela irre-
gularidade (Logista/

Distribuidor ou Fabricante).
O responsável estará sujeito às 

penalidades previstas em lei, que 
variam de R$ 100 à R$ 1,5 milhões. 
Consumidores que identificarem 
possíveis irregularidades também 
podem apresentar denúncias por 
meio da Ouvidoria do Imeq-PB, 
através do telefone 08002817411 
ou pelo e-mail (ouvidoria.imeq@
imeq.pb.gov.br).

José Alves
zavieira2@gmail.com

Quem for flagrado 
vendendo produtos sem  
selo terá que apresentar 

as notas fiscais

Punição

Foto: Roberto Guedes
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Dados são do estudo Saneamento e Doenças de Veiculação Hídrica do Instituto Trata Brasil, divulgado ontem

No Brasil, a falta de sa-
neamento básico sobrecarre-
gou o sistema de saúde com 
273.403 internações por 
doenças de veiculação hí-
drica em 2019, um aumento 
de 30 mil hospitalizações na 
comparação com ano ante-
rior, além de 2.734 mortes. A 
incidência de internações foi 
de 13,01 casos por 10 mil ha-
bitantes, o que gerou gastos 
de R$ 108 milhões ao país 
naquele ano.

Os resultados são do es-
tudo Saneamento e Doenças 
de Veiculação Hídrica – ano 
base 2019, do Instituto Trata 
Brasil, divulgado ontem. O es-
tudo foi feito a partir de dados 
públicos do Sistema Nacional 
de Informações sobre Sanea-
mento (SNIS) e o Datasus, 
portal do Ministério da Saúde 
que acompanha os registros 
de internações, óbitos e ou-
tras ocorrências relacionadas 
à saúde da população.

No mesmo ano, a falta 
de acesso à água tratada e ao 
esgotamento sanitário leva-
ram a 2.734 mortes, uma mé-
dia de 7,4 mortes por dia. No 
Nordeste, as mortes ultrapas-
saram mil casos; no Sudeste, 
907; no Sul, 331; no Norte, 
foram 214; e, no Centro-Oes-
te, 213 óbitos registrados. En-
tre as doenças de veiculação 
hídrica, estão as diarreicas, 
dengue, leptospirose, esquis-
tossomose e malária.

Além do atual desafio de 
saúde pública no país devi-
do à pandemia de covid-19, 
o Trata Brasil mostra que há 
ainda o desafio histórico da 
falta de saneamento básico, 
que acaba levando pessoas 

Camila Boehm 
Agência Brasil

Falta de saneamento causa 
mais de 273 mil internações

aos hospitais diariamente. 
Segundo dados de 2019, qua-
se 35 milhões de pessoas vi-
vem em locais sem acesso à 
água tratada, 100 milhões de 
pessoas sem acesso à coleta 
de esgoto e somente 49% dos 
esgotos no país são tratados.

As mais de 273 mil inter-
nações por doenças de veicu-
lação hídrica resultaram em 
um custo de R$ 108 milhões 
ao país em 2019. A região 
Nordeste, que em números 
gerais registrou mais inter-
nações, teve a maior despesa 
com esse tipo de internação -  
R$ 42,9 milhões. Na sequência, 
o Sudeste teve R$ 27,8 milhões 
com gastos desse tipo, con-
tra R$ 15,2 milhões do Norte,  

R$ 11,7 milhões do Sul e R$ 
10,2 milhões do Centro-Oeste.

Para o Trata Brasil, o es-
tudo destaca a relevância de 
se acelerar a agenda do sa-
neamento básico com mais 
investimentos, para que mais 
pessoas recebam os serviços.

“Os dados deixam cla-
ro que qualquer melhoria no 
acesso da população à água 
potável, coleta e tratamento de 
esgotos traz grandes ganhos 
à saúde pública. Por outro 
lado, o não avanço faz perpe-
tuar essas doenças e mortes 
de brasileiros por não contar 
com a infraestrutura mais 
elementar. São hospitaliza-
ções que poderiam estar sen-
do destinadas a doenças mais 

complexas”, afirmou o presi-
dente executivo do Instituto 
Trata Brasil, Édison Carlos.

Com isso, o instituto afir-
ma que as pessoas seriam 
mais saudáveis, e o Brasil tra-
balharia para cumprir o sexto 
Objetivo do Desenvolvimen-
to Sustentável, firmado pela 
ONU, de universalizar o aces-
so à água e aos serviços de es-
gotamento sanitário, além das 
metas do novo Marco Legal 
do Saneamento, Lei 14.026 de 
2020 que estipula o prazo até 
2033 para 99% da população 
ter acesso à água tratada e 
90% à coleta dos esgotos.

Regiões
O estudo concluiu que as 

internações por doenças cau-
sadas pela falta de saneamen-
to se distribuem pelo país, 
refletindo as condições sani-
tárias de cada região, e que a 
ausência dessa infraestrutu-
ra é mais evidente na região 
Norte. Lá, apenas 12% da po-
pulação tem coleta de esgotos 
e houve 42,3 mil internações 
por doenças de veiculação hí-
drica em 2019. De todo volu-
me de esgoto gerado na região 
– incluindo aquele coletado e 
o que não é coletado – somen-
te 22% são tratados.

Em seguida, vem o Nor-
deste, onde somente 28% da 
população tem coleta de es-
gotos e o tratamento chega 
só a 33% do volume total de 

esgoto gerado. A região teve o 
maior número de hospitaliza-
ções, um total de 113,7 mil.

O Sul foi a terceira pior 
região no que diz respeito 
ao saneamento, com 46,3% 
da população tendo acesso à 
coleta dos esgotos e 47% do 
esgoto gerado sendo trata-
do. No Centro-Oeste, 57,7% 
da população conta com co-
leta dos esgotos e há 56,8% 
de tratamento do volume de 
esgoto gerado. Essas duas 
regiões registram 27,7 mil 
internações cada.

Já o Sudeste apresentou 
os melhores indicadores, com 
79,2% da população com co-
leta de esgotos, com 55,5% do 
total de esgoto gerado sendo 
tratado. Na região, houve 61,7 
mil internações por doenças 
de veiculação hídrica.

Apesar de o Sudeste apre-
sentar números de internação 
maiores que o Norte, ele tem 
sete vezes mais habitantes. 
Portanto, para uma compara-
ção entre bases iguais, o es-
tudo calculou a incidência de 
internações por 10 mil habi-
tantes. Com isso, observou-se 
que os estados do Norte e Nor-
deste concentram os maiores 
problemas com relação a hos-
pitalizações.

Levando em conta a taxa 
de incidência por 10 mil habi-
tantes, são 22,9 internações 
no Norte; 19,9 no Nordeste; 
17,2 no Centro-Oeste; 9,26 no 
Sul; e 6,99 no Sudeste.

O estudo revelou que, de 
2010 a 2019, o país registrou 
queda nas internações por 
doenças de veiculação hídri-
ca, passando de 603,6 mil 
para 273,4 mil. No entanto, 
houve aumento de cerca de 
30 mil internações de 2018 
para 2019.

Segundo o estudo, em 2019, a falta de acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário levaram a 2.734 mortes, uma média de 7,4 mortes por dia

Foto: Carolina Gonçalves/Agência Brasil

Produção de radiofármacos 
pode parar de novo este mês

O ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovações, Mar-
cos Pontes, disse ontem que 
uma nova paralisação na pro-
dução de radiofármacos pode 
ocorrer em meados deste mês, 
caso o Congresso não aprove 
ainda nesta semana a suple-
mentação orçamentária ne-
cessária para a importação 
dos insumos nucleares neces-
sários.

Os radiofármacos são 
essenciais para a medicina 
nuclear, que é aplicada em 
tratamentos de câncer por ra-
dioterapia e na realização de 
exames de imagem. O Institu-
to de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares (Ipen), responsável 
por 85% da produção nacio-
nal, já interrompeu a produção 
este ano, em 20 de setembro.

A interrupção durou até 
1º de outubro e levou alguns 
hospitais a anunciarem a in-
terrupção de tratamentos e 
exames. A produção foi reto-
mada após o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (MCTI), responsável pela 
gestão do Ipen, ter anunciado 
a liberação de R$ 19 milhões 
para a importação de insumos.

A verba contingencial, 
contudo, é suficiente para 

apenas duas semanas, de 
acordo com a própria pasta.  
“O problema não está solu-
cionado. A gente conseguiu 
essa transferência de R$ 19 
milhões agora, mas daqui a 
uma semana ou duas, no má-
ximo, vai parar a produção de 
novo, enquanto não for apro-
vado esse PLN [projeto de lei 
do Congresso Nacional] com 
R$ 34 [milhões], depois outro 
com R$ 55 [milhões] até o final 
de ano”, disse Pontes.

O ministro compareceu 
ontem à Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Controle da 
Câmara dos Deputados para 
explicar a situação. Ele apro-
veitou a ocasião para fazer 
um apelo pela aprovação da 
suplementação orçamentária 
do Ipen. “Meu filho teve câncer, 
então entendo a angustia a an-
siedade das famílias”, afirmou.

O problema ocorre por-
que o orçamento de 2021 foi 
enviado ao Congresso pelo 
Ministério da Economia com 
corte da verba prevista para 
a operação do Ipen. Segundo 
Pontes, isso ocorre todos os 
anos ao menos desde 2012, 
mas, como o orçamento deste 
ano foi aprovado com atraso, 
somente em abril, não houve 
tempo hábil para encontrar 
uma solução.

O ministro sugeriu que o 

Congresso aprove uma espécie 
de blindagem no orçamento 
para a produção de radiofár-
macos, obrigando que a re-
ceita do Ipen, que lucra com a 
produção dos radiofármacos, 
seja reaplicada no próprio ins-
tituto, não entrando na conta 
comum do Tesouro Nacional.

“O mais absurdo aqui é 
que não há uma questão fis-
cal”, afirmou o presidente da 
Comissão de Fiscalização, de-
putado Elias Vaz (PSB-GO), 
que destacou o fato de o Ipen 
ter receita própria suficiente 
para bancar a própria produ-
ção. “Estamos falando de vidas 
humanas, pessoas que estão 
fazendo o tratamento de uma 
doença grave, e é interrompi-
do porque não tem o remédio”, 
acrescentou Vaz.

Emergencialmente, a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) apro-
vou uma resolução, em 29 
de setembro, para permitir 
a importação excepcional de 
radiofármacos.

Após a medida, alguns 
hospitais anunciaram a im-
portação emergencial, como 
o Hospital Mãe de Deus, de 
Porto Alegre. “A medida é ne-
cessária devido à crise no for-
necimento de radiofármacos e 
radioisótopos que atinge todo 
o país”, informou o HMD.

Carnaval em São Paulo

Blocos podem se inscrever 
a partir do próximo dia 15

Os blocos que deseja-
rem participar do carnaval 
de rua de 2022 na cidade 
de São Paulo podem fazer 
suas inscrições na prefei-
tura, pela internet, entre 
os dias 15 de outubro e 5 
de novembro. A informa-
ção foi divulgada ontem 
pela prefeitura paulistana. 
Segundo a administração 
municipal, a prioridade 
será dada aos blocos tradi-
cionais de rua da cidade. O 
edital para os patrocinado-
res será divulgado no dia 
18 de outubro.

A prefeitura de São 
Paulo apresentou ontem, 
em entrevista coletiva, 
informações sobre como 
deve ocorrer o carnaval de 
rua na capital paulista em 
2022. A prefeitura tem tra-
balhado para que o evento 
aconteça e seja o maior de 
toda a história, atraindo 
mais de 15 milhões de fo-
liões para as ruas da cida-
de. No entanto, a realização 
do carnaval vai depender 
do cenário da pandemia de 

covid-19, podendo até ser 
cancelado caso uma nova 
variante surja e a situação 
epidemiológica piore.

“Esse cenário [epide-
miológico] nós vamos ter 
que acompanhar para, no 
momento adequado, dar a 
autorização sanitária para 
que esse evento, com mais 
de 15 milhões de pessoas, 
aconteça. Mas a prefeitu-
ra não poderia se furtar a 
iniciar o planejamento. O 
evento adverso [que preju-
dicaria a realização do car-
naval] seria o surgimento 
de uma nova variante, o 
que hoje nós não temos”, 
disse o secretário munici-
pal da Saúde, Edson Apa-
recido. “Um conjunto de 
fatores será analisado. Se 
eles não forem favoráveis, 
não daremos autorização 
para a realização do even-
to”, disse.

Vacinação
Segundo ele, por ser 

um evento muito grande, 
não haverá como cobrar 
dos foliões um compro-
vante de vacinação. Mas 
a prefeitura espera que 

mais de 90% de sua popu-
lação esteja completamen-
te vacinada até outubro. 
Durante a entrevista, a 
prefeitura apresentou um 
estudo que demonstrou 
o grande crescimento do 
carnaval de rua na cida-
de, especialmente após 
o ano de 2017. Em 2014, 
por exemplo, havia 200 
blocos desfilando nas ruas 
da capital. Em 2017, esse 
número saltou para 400. 
Já no ano passado havia 
644 blocos. A quantidade 
de público também acom-
panhou esse aumento e 
saltou de 200 mil pessoas 
em 2014 para 3,5 milhões 
em 2017 e 15 milhões em 
2020. Neste ano de 2021, 
o carnaval foi cancelado 
na cidade de São Paulo por 
causa da pandemia.

Com a divulgação 
desse estudo, a prefeitura 
espera fazer uma melhor 
preparação para o carnaval 
de rua, evitando a concen-
tração de pessoas em um 
só espaço. Por isso, tem 
calculado a área do desfile 
e realizado uma estimativa 
de densidade do público.

Elaine Patricia Cruz
Agência Brasil

Felipe Pontes
Agência Brasil
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Formalização do acordo encerra um processo iniciado em 2004 e possibilita o uso da área para fins econômicos
Uma equipe da Superin-

tendência do Patrimônio da 
União na Paraíba (SPU-PB) 
realizou, ontem, uma vistoria 
técnica nas cinco áreas que 
compõem o Porto de Cabe-
delo, com o objetivo de ma-
pear e finalizar o processo de 
cessão da área à Companhia 
Docas da Paraíba (Docas-PB). 
O acordo vai configurar um in-
vestimento da União na Paraí-
ba no valor de R$ 88 milhões 
e possibilitará a utilização da 
área portuária para fins eco-
nômicos.

Toda a área ocupada pelo 
Porto de Cabedelo é de pro-
priedade da União. A formali-
zação desse acordo encerra-
rá um processo iniciado em 
2004. De lá para cá, lacunas 
documentais e legais impossi-
bilitaram uma definição formal 
desse passivo cadastral. Recen-
temente, o Governo Federal 
editou normas que facilitaram 
a desburocratização para a 
cessão de áreas da União para 
fins de desenvolvimento eco-
nômico.

A vistoria
Comandada pelo superin-

tendente da SPU-PB, Arthur 
Navarro, e pela diretora-pre-
sidente da Docas-PB, Gilmara 
Temóteo - marca justamente a 
fase final para conclusão desse 
processo. 

A regularização que está 
sendo definida leva em consi-
deração a portaria da Secreta-
ria Especial de Desestatização, 
Desinvestimento e Mercados 
do Ministério da Economia 
(SEDDM/ME), nº 7.397, de 24 

de junho de 2021, que institui 
regime especial de governança 
de destinação de imóveis da 
União. Arthur Navarro expli-
cou que esta modalidade prevê 
o reinvestimento na infraestru-
tura do Porto de Cabedelo de 
todo o valor auferido com as 
suas movimentações.

“Com a cessão, o Estado 
da Paraíba recebe da União um 
investimento de R$ 88 milhões 
para promover melhorias no 
porto, aumento do fluxo de 
exportações e qualificando a 
área para receber cruzeiros. 
Os valores arrecadados com 
essa movimentação, em vez 
de serem destinados à União, 
deverão ser reinvestidos no 
próprio porto, favorecendo sua 
modernização e qualificação, 
aumentando seu potencial 
competitivo e, consequente-
mente, beneficiando a econo-
mia local”, destacou. 

Investimento
Ainda segundo Arthur 

Navarro, a regularização da 

área terrestre do Porto de Ca-
bedelo é um marco nas ações 
do Governo Federal no setor 
portuário. “E a SPU-PB, através 
de um dos seus ativos imobi-
liários mais valiosos, vem com 
isso fomentar a política pública 
de desenvolvimento socioeco-
nômico. Trata-se de um pro-
cesso que regulariza uma área 
estratégica, principalmente, 
em tempos de investimento 
visando a retomada do cresci-
mento econômico do Brasil e 
da Paraíba”, disse.

Para Gilmara Temoteo, a 
parceria entre as instituições 
públicas é imprescindível para 
o desenvolvimento de nosso 
país e do nosso Estado.  “A 
regularização cartorária das 
áreas dos portos organizados 
vem sendo enfrentada pelas 
Autoridades Portuárias e, com 
a colaboração da SPU-PB e a 
Docas-PB, o Porto de Cabedelo 
está próximo de se tornar o 
primeiro porto do Brasil a ter 
suas áreas 100% regulariza-
das”, frisou.

SPU vistoria Porto de Cabedelo 
para cessão à Companhia Docas

 Com a cessão, o Estado da Paraíba recebe da 
União um investimento de R$ 88 milhões para 

promover melhorias no porto, aumento do fluxo de 
exportações e qualificando a área para receber 

cruzeiros. Os valores arrecadados com essa 
movimentação, em vez de serem destinados à União, 

deverão ser reinvestidos no próprio porto, favorecendo 
sua modernização e qualificação, aumentando seu 

potencial competitivo e, consequentemente, 
beneficiando a economia local Vistoria foi comandada pelo superintendente da SPU-PB, Arthur Navarro, e pela diretora-presidente da Docas-PB, Gilmara Temóteo

Equipe é formada por um professor tutor, cinco estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino e um  produtor de audiovisual

Foto: Divulgação

As carteiras estudan-
tis têm o prazo de validade 
até o dia 29 de março de 
cada ano e em 2022 nove 
entidades, que represen-
tam os estudantes secun-
daristas e universitários, 
no Estado, devem estar ca-
dastradas pela Autarquia 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-PB), 
para confecção do docu-
mento. A informação é da 
superintendente do Pro-
con-PB, Késsia Liliana, lem-
brando que as entidades só 
poderão emitir a CIE 2022 
para estudantes vincula-
dos às instituições em que 
estudam.

As entidades secun-
daristas que foram creden-
ciadas para emissão da CIE 
2021 foram as seguintes: 
Associação dos Estudantes 
Secundaristas da Paraíba 
(AESP) e União Estadual 
dos Estudantes da Paraí-
ba (UEEP). Enquanto as 
entidades universitárias 
habilitadas foram: Conse-
lho Universitário de Car-
teiras (CUC); Diretório 
Central dos Estudantes da 
Faculdade Internacional 
da Paraíba (DCE FPB/As-
pec); Diretório Central dos 
Estudantes (DCE IFPB); 
Diretório Central dos Es-
tudantes (DCE Iesp); Di-
retório Central Estudantil 

da Faculdade Maurício de 
Nassau e União Estadual 
dos Estudantes da Paraíba 
(UEEP).

Para mais informa-
ções, os estudantes devem 
entrar em contato por meio 
do WhatsApp (83) 98618-
8330, ou disque 151 gra-
tuito. Ou ainda no site: 
www.procon.pb.gov.br ou 
as redes sociais: Instagram 
ou Facebook: @proconpb 
e Twitter: @procongovpb.
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Carteira de estudante 
vale até 29 de março
José Alves
zavieira2@gmail.com

Ano Felipe Tiago Gomes

Alunos da rede pública gravam a vida e a 
obra de professor que faria 100 anos

Professores e alunos 
da Rede Estadual de Ensi-
no da Paraíba, selecionados 
em edital da Fundação de 
Apoio à Pesquisa da Paraí-
ba (Fapesq) e Secretaria de 
Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia, deram 
início às gravações de docu-
mentários, em comemoração 
ao centenário do professor 
Felipe Tiago Gomes, que con-
tribuirá no âmbito do Projeto 
de Lei 2.435/2021 - Ano Fe-
lipe Tiago Gomes, instituído 
pela Assembleia Legislativa 
da Paraíba. O edital tem como 
objetivo ações de produções 
audiovisuais de curta-metra-
gem acerca da vida e obra do 
professor paraibano Felipe 
Tiago Gomes, que dissemi-
nou a criação das institui-
ções de Campanha Nacional 
de Escolas da Comunidade 
(CNEC) que visavam garantir 
o acesso ao ensino e educa-
ção aos milhares de jovens 
com condições sociais des-
favoráveis.

O edital selecionou 
equipes formadas por um 
professor tutor e cinco estu-
dantes, ambos da Rede Pú-
blica Estadual de Ensino da 
Paraíba, e um profissional 
com experiência comprova-
da em produção audiovisual. 
O jornalista José Wanderley 

Costa Filho venceu a disputa 
na categoria Profissional.  Fo-
ram selecionados 20 profes-
sores que com suas equipes 
de alunos desenvolverão os 
documentários. Eles têm até 
novembro para entregar o 
curta-metragem pronto. Das 
20 serão selecionadas três 
equipes, que ficarão em 1º, 
2º e 3º colocadas. O resultado 
das equipes vencedoras e dia 
da premiação serão informa-
dos em data a ser divulgada 
pela Fapesq.

De acordo com o edital, 
será concedido auxílio finan-
ceiro no valor total de R$ 33 
mil oriundos do Tesouro Es-
tadual, para o selecionado 
na categoria profissional e 
as 3 equipes selecionadas, 

sendo R$ 20 mil para auxílio 
financeiro a ser utilizado pelo 
profissional na produção do 
seu curta-metragem docu-
mental e no planejamento 
das oficinas (mentorias) para 
as equipes; e R$ 13 mil para 
o auxílio financeiro de bolsas 
para as 3 equipes seleciona-
das que receberam  mentoria 
em oficinas quinzenais, du-
rante o período de 2 meses.

Para as equipes vence-
doras o recurso será distri-
buído da seguinte forma:

À primeira melhor pro-
dução, será concedido um 
troféu para a escola, meda-
lhas, certificado e auxílio 
financeiro na modalidade 
bolsa no valor de R$1 mil, 
para o professor tutor e duas 

mensalidades de bolsas para 
cada um dos estudantes da 
equipe no valor de R$ 500.

O segundo colocado  
receberá um troféu para a 
escola, medalhas, certificado 
e auxílio financeiro na moda-
lidade bolsa no valor de R$1 
mil, para o professor tutor e 
uma mensalidade de bolsa 
para cada um dos estudantes 
da equipe de R$ 600.

A terceira produção ga-
nhará um troféu para a es-
cola, medalhas, certificado e 
auxílio financeiro na moda-
lidade bolsa no valor de R$1 
mil, para o professor tutor e 
uma mensalidade de bolsa 
para cada um dos estudantes 
da equipe de R$ 400, totali-
zando o valor de R$ 3 mil.

Foto: Divulgação



Sem Brasileiro e Copa do Brasil em 2022, o Galo terá um caminho complicado para se garantir no torneio regional

A semana começou com 
muitas novidades no Treze. 
A maior delas foi a suspen-
são do presidente do clube, 
Walter Junior, determinada 
pelo Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva, por causa 
de pendências junto à enti-
dade, que não foram expli-
cadas pela diretoria. No seu 
lugar, assumiu o presidente 
do Conselho Deliberativo, 
João de Paiva Filho.

Além dessa mudança 
temporária na presidência 
do clube, o assunto mais ba-
dalado nos bastidores do 
PV foi a antecipação do jogo 
contra o Floresta, do dia 16 
para a próxima terça-feira, 
dia 12, às 21h30, no Estádio 
Amigão, em Campina Gran-
de. A atitude da CBF não 
agradou a comissão técnica 

nem a diretoria, porque o 
elenco, que foi bastante mo-
dificado e está em uma pré-
temporada, tendo assim me-
nos tempo de preparação. 
Toda a logística e o planeja-
mento de treinos tiveram de 
ser modificados.

O elenco passou a trei-
nar em dois expedientes e irá 
trabalhar também no final de 
semana, sábado e domingo, 
pela manhã. Apesar da mu-
dança, o otimismo impera 
no Galo, que espera chegar 
à fase principal da Copa do 
Nordeste do próximo ano. O 
clube já não terá a Copa do 
Brasil, e o Brasileiro da Série 
D e ficará apenas com o Cam-
peonato Paraibano, se não 
conseguir se classificar para 
a competição regional.

Para chegar à fase prin-
cipal da Copa do Nordeste, 
onde já está o Campinense, 
por ter sido campeão parai-

bano deste ano, o Treze terá 
de vencer o Floresta, na pró-
xima terça-feira, e depois o 
Santa Cruz, em Recife. Ainda 
terá de vencer uma terceira 
partida, que não se sabe ain-
da quem será o adversário, 
para finalmente chegar à 
fase principal da competição 
regional em 2022.

O elenco do Galo teve vá-
rias modificações em relação 
ao que foi eliminado na pri-
meira fase da Série D. Alguns 
jogadores deixaram o clube 
e outros chegaram. Entre as 
novidades estão o volante 
Lineker, que veio do Sousa, 
e o lateral Nininho, com pas-
sagem por várias equipes do 
país, inclusive, do exterior.

“A responsabilidade de 
vestir a camisa de um time 
como o Treze é muito gran-
de. Eu espero honrar esta 
camisa e contribuir para a 
classificação do clube nesta 

pré-Copa do Nordeste, uma 
competição de tiro curto, e 
precisamos vencer os adver-
sários para alcançar o objeti-
vo do clube. Eu estou bem fi-
sicamente, já que não fiquei 
parado após a participação 
na Série D, pelo Sousa. Ainda 
temos alguns dias de prepa-
ração e estou à disposição do 
treinador para jogar como 
volante, ou qualquer outra 
posição de meio campo que 
ele desejar”, disse o ex-atleta 
do Dinossauro.

Nininho pensa como Li-
niker e encara como muito 
difícil o objetivo do Treze. 
“Trata-se de uma compe-
tição de tiro curto, onde é 
vencer ou vencer, uma de-
cisão a cada jogo. Resta nos 
preparar muito bem para 
estrear com vitória diante 
do Floresta. Eu espero acres-
centar algo ao grupo e garra 
não vai faltar”, disse Nininho, 

feliz por ter sido procurado 
pelo Galo.

Extracampo, a diretoria 
do Galo tem se reunido com 
os órgãos de segurança e 
saúde para traçar todo o es-
quema para a partida contra 
o Floresta, que vai marcar a 
volta do torcedor alvinegro 
ao estádio. O clube pretende 
iniciar em breve a venda de 
ingressos antecipados e es-
pera um bom público terça-
feira, no Amigão.

Sousa
O Dinossauro do Ser-

tão estreia na pré-Copa do 
Nordeste na próxima quin-
ta-feira, contra o ASA, em 
Arapiraca. Após a participa-
ção na Série D, o time per-
deu jogadores importantes 
como o volante Linecker, 
Rony Lobo, Wesley Carioca 
e Arisson Gaúcho. Mas, em 
compensação, teve a volta do 

zagueiro Marcelo, que estava 
no Ferroviário do Ceará e a 
contratação do atacante Jó 
Boy, o lateral Romeu e o ata-
cante Adriano Napon, além 
dos zagueiros Guilherme e 
João Pedro.

O técnico do time para 
essa participação na Copa do 
Nordeste é Tardelli Abran-
tes, que era auxiliar duran-
te a Série D.  Ele aguarda a 
chegada de mais dois atletas 
para fechar o elenco. No últi-
mo final de semana, a equipe 
fez um amistoso contra a 
equipe amadora do CRA e 
venceu por dois a zero, com 
gols de João Victor e Juninho.

O clube já definiu a lo-
gística para o jogo contra o 
ASA em Arapiraca. Na terça-
feira, a delegação viaja para 
João Pessoa e de lá embarca 
em vôo para Maceió. Da capi-
tal de Alagoas, o grupo segue 
de ônibus para Arapiraca.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Basquete Sub-16
Campina Grande está sediando o Campeonato 
Brasileiro Interclubes Sub-16 de Basquete com jogos 
acontecendo no Clube Campestre. Página 22 Fo
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Treze joga todas as fichas 
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Jogadores seguem treinando no 
Presidente Vargas para o confronto 

do próximo dia 12 diante do 
Floresta no Estádio Amigão

Após a primeira roda-
da do Brasileiro da Série 
C, os matemáticos se de-
bruçam sobre os números 
e começam a calcular as 
probabilidades dos clubes 
chegarem a decidir o título 
da terceira divisão, ou fi-
car entre os dois primeiros 
colocados de cada grupo, 
o que garante o acesso à 
Série B de 2022. Segun-
do o site www.chancesde-
gol.com.br, mesmo com a 
derrota para o Ituano, na 
estreia, dentro de casa, o 
Botafogo tem ainda 13,5 
por cento de probabilidade 
de ser campeão e 41,3 por 
cento de conseguir uma das 
duas vagas do grupo para a 
segunda divisão do próxi-
mo ano.

Na próxima segunda-
feira, o Belo vai enfrentar 
o Paysandu, em Belém do 
Pará. O time paraense es-
treou bem nesta segunda 

fase, arrancando um empa-
te contra o Criciúma, fora 
de casa. Por este motivo, o 
Papão da Curuzu tem uma 
probabilidade maior de 
classificação, 47,7 por cen-
to e 19,5 por cento de ser 
campeão.

Alheio aos números, o 
Botafogo intensifica os trei-
nos hoje, em dois expedien-
tes, e nunca é demais lem-
brar que o Belo já venceu 
o próximo adversário duas 
vezes na fase de classifica-
ção, em Belém e em João 
Pessoa. Se depender do em-

penho e do pensamento 
dos jogadores do time da 
estrela vermelha, o time 
paraibano vai conseguir 
sair do Pará com mais uma 
vitória sobre o Paysandu.

“Infelizmente não con-
seguimos nosso objetivo 
contra o Ituano, mas a com-
petição está apenas come-
çando e nós vamos para 
Belém focados para buscar 
a vitória e se recuperar. 
Depois teremos outro jogo 
fora e voltaremos a jogar 
ao lado de nossa torcida. 
Mas vamos pensando um 
passo de cada vez. A torcida 
pode esperar muita garra 
do time e, assim como atin-
gimos o primeiro objetivo, 
que foi a classificação para 
a segunda fase, vamos tam-
bém conquistar o acesso 
para a Série B. Darei tudo 
por esse acesso que é meu 
sonho e sonho também do 
nosso torcedor”, disse o vo-
lante Tinga, que vem tendo 
boas atuações, desde que 
chegou ao clube.

Botafogo acelera os treinamentos para buscar a
reabilitação contra o paysandu no próximo dia 11

Foto: Divulgação/TVBelo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

 Infelizmente não 
conseguimos nosso 

objetivo contra o Ituano, 
mas a competição está 

apenas começando e nós 
vamos para Belém, 

focados para buscar a 
vitória e se recuperar 

O técnico Gerson Gusmão 
observa treino e começa a 

estudar a melhor forma do 
Belo jogar em Belém-PA



Gustavo de Conti prestigia fase classificatória do Campeonato Brasileiro Sub-16 no Clube Campestre, em Campina Grande

O Campeonato Brasilei-
ro Interclubes de Basquete 
Sub-16, maior competição 
de base do basquetebol no 
país, tem uma de suas fases 
classificatória acontecendo 
em Campina Grande. As dis-
putas se iniciaram, ontem, 
na Paraíba e vão seguir mo-
vimentando as quadras até 
o próximo dia 10. Ao todo, 
serão 14 times jogando no 
Ginásio Poliesportivo do 
Campestre, no bairro do Ca-
tolé, por duas vagas para a 
fase final da competição que 
será em Belo Horizonte-MG, 
entre os dias 29 de novem-
bro e 6 de dezembro. A Pa-
raíba conta com um único 
representante na disputa, o 
Clube Campestre, que jogará 
em sua cidade sede.

E quem está observando 
a competição é o novo técni-

co da Seleção Brasileira Mas-
culina, Gustavo de Conti. Ele 
foi o responsável pelo pulo 
da bola da partida que abriu 
a Classificatória A, em Cam-
pina Grande,  com vitória do 
São Paulo por 112 a 50 sobre 
o CFCSN-RJ. Gustavo tam-
bém acompanhará outras 
partidas durante a semana, 
para observar jovens valores 
do basquete brasileiro. Ele 
esteve ao lado do diretor de 
basquete masculino da CBB, 
Diego Jeleilate.

“É muito bom ver o bri-
lho nos olhos desses jovens e 
fundamental essa parceria da 
CBB com o CBC para a reali-
zação de torneios de base por 
todo o país. É com intercâm-
bio e ações como essa que 
vamos revelar novos valores 
para o basquete brasileiro”, 
disse Gustavo de Conti.

Em paralelo com o tor-
neio sediado em Campina 
Grande, também acontece 

outra disputa classificatória, 
na cidade de Serra, no Es-
pírito Santo. Na disputa no 
Sudeste, são 20 clubes par-
ticipantes, estes, também 
competem por duas vagas 
na fase final do Brasileiro 
Interclubes de Basquete Sub-
16. Já garantidos no torneio 
final na capital mineira es-
tão Palmeiras-SP; Minas-MG; 
Pinheiros-SP; São José Des-
portivo-SP; Espéria-SP; Fla-
mengo-RJ; Mackenzie-MG e 
Ginástico-MG. Os oito times 
já garantidos na última etapa 
da competição, conquista-
ram suas vagas pelo ranking 
da Confederação Brasileira 
de Basketball (CBB), organi-
zadora da competição. 

Modelo de disputa
As classificatórias ga-

rantem vaga para a fase 
final do Brasileiro Inter-
clubes para os dois finalis-
tas do torneio em Campina 

Grande. Para a definição dos 
finalistas, foram formados 
quatro grupos. Duas chaves 
vão contar com três equipes 
e outras duas com quatro. 
Os times se enfrentam, ini-
cialmente, dentro das suas 
chaves, na primeira fase. Os 
dois primeiros de cada gru-
po avançam para as quartas 
de final. Os outros seis res-
tantes vão disputar entre 
o 9º ao 14º lugar geral do 
torneio. O campeão e o vice 
da classificação avançam à 
fase final.

Equipes em Campina
Asbafi-PR; Aeroclube

-RN; Botafogo-RJ; CFCSN-RJ; 
Círculo Militar-PR; Clube 
de Campo de Piracicaba-SP; 
Clube Duque de Caxias-PR; 
Fluminense-RJ; Grêmio Náu-
tico União-RS; Praia Clube
-MG; São Paulo-SP; Sport Re-
cife-PE; Clube Campestre-PB 
e Basquete Cearense-CE.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Técnico da seleção observa
torneio de basquete na PB
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Quem apostava numa boa temporada do Campi-
nense em 2021? Nem o mais fanático torcedor, diante 
das circunstâncias apresentadas lá no início do ano 
com as dificuldades de ordem financeira para a for-
mação do elenco e os cobradores batendo à porta da 
sede no bairro da Bela Vista diante de tantas dívidas. 
Tudo era sombrio e deixou o torcedor ainda mais sem 
esperança depois daquela goleada imposta pelo Bah-
ia, um 7 a 1 no Amigão, pela Copa do Brasil.  Como 
em futebol tudo é possível, a Raposa quebrou todos 
os prognósticos ao vencer o Campeonato Paraibano e 
está a dois jogos de subir para a Série C.

No Estadual, era considerada a quarta força do 
Campeonato que tinha no Botafogo, o maior favori-
to, depois o Treze que vinha fazendo boa campanha 
na Copa do Nordeste e o Sousa que se impôs desde 
o início da competição, inclusive, terminando a pri-
meira fase em primeiro lugar. Graças a chegada do 
técnico Ranielle Ribeiro e alguns jogadores, o Campi-
nense foi fazendo o famoso futebol “arroz com feijão” 
e superando suas próprias adversidades ao ponto de 
derrubar o Botafogo nas semifinais, uma grande fa-
çanha, afinal o Belo saiu da competição sem perder 
para nenhum time no tempo regulamentar, mas sim 
nos pênaltis. Coisas de um regulamento.

E foi nos pênaltis com a digital do goleiro Mau-
ro Iguatu que o Campinense mostrou o peso de sua 
camisa e conquistou mais um título estadual. Na Sé-
rie D não estava também entre os favoritos. Falava-
se na dupla ABC/ América-RN, no Treze, no Sousa e 
até no Central, de Caruaru. A Raposa mais parecia, 
no olhar dos críticos, um azarão. Eu mesmo não acre-
ditava que fosse tão longe. E digo que mesmo se não 
conseguir o acesso a temporada já é extremamente 
vitoriosa. Já derrubamos o América na primeira fase 
e vamos torcer para repetir a dose. Tá muito perto. 

Raposa mostra a  
força da camisa

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

A campanha na Série D também mostra 
números consistentes. O Campinense 
obteve até agora nove vitórias, seis em-
pates e três derrotas. Marcou 30 gols e 
sofreu 16, um saldo significativo de 14. 
E se a gente olhar todos os jogos oficiais 
da temporada vamos chegar a números 
significativos diante do limitado elenco, 
em termos técnicos, com 13 vitórias, 
cinco derrotas e 11 empates, destes três 
decididos nos pênaltis, e com 41 gols 
marcados e 30 sofridos, um saldo de 11 
gols. Digo limitado elenco porque você 
não consegue dizer quem é o craque 
do time porque o coletivo acaba sendo 
mais importante. Parabéns a Raposa e 
que venha o tão sonhado acesso.

Ainda a Raposa

Bagunça
A CBF mudou de presi-
dente, mas a adminis-
tração segue desastrosa. 
O calendário é modifi-
cado todo dia e não tem 
a tão falada e defendida 
isonomia com os clu-
bes. O jogo do Treze na 
Copa NE seria dia 16, 
já mudou para o dia 12. 
Uma  grande bagunça.

Jampa Games
Parabéns a Prefeitura 
de João Pessoa pelo 
grande evento Jampa 
Beach Games. Foram 
cinco dias de muito 
agito e competições na 
Praia de Tambaú. Or-
ganização nota mil e a 
população prestigian-
do todos os esportes 
ali praticados. Show.

Não foi uma boa estreia no quadrangular. É 
fato, porém nada que não se possa recuperar. Se 
você olhar os jogos fora de João Pessoa na primeira 
fase vai ver que o Belo não fez feio e beliscou vários 
pontos, perdendo só para o Tombense, vencendo o 
Paysandu e com outros sete empates longe do Almei-
dão. Então, sacode a poeira e dá a volta por cima.

E o Belo, será que vai?
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O técnico da seleção, Gustavo 
de Conti, participou do jogo de 
abertura da fase classificatória 

no Clube Campestre

Unifacisa joga amanhã contra o Flamengo-RJ

Após mais de um ano e meio 
de espera, a Arena Unifacisa foi 
reaberta para a torcida do Jaca-
ré. A retomada ocorreu, ontem, 
com a partida entre Minas Tênis 
Club-MG e o Basquete Unifacisa, 
válida pela terceira edição do 
Torneio Integração de Basquete. 
A competição já virou uma tra-
dição na pré-temporada do time 
paraibano que está encerrando 
sua preparação para  temporada 
do Novo Basquete Brasil (NBB) 
2021/2022. Além dos times en-
volvidos na partida de reabertura, 
a competição ainda contará com 
o Flamengo-RJ que joga, hoje, 
contra o Minas, às 19h. A últi-
ma partida da competição será 
amanhã, entre o time carioca e 
a equipe de Campina Grande, 
também às 19h.

Já de olho na estreia da 
temporada 2021/2022 do NBB, 
o Basquete Unifacisa volta a dis-
putar o Torneio Integração em 
sua Arena. A primeira partida 
da principal liga nacional para o 
time paraibano, será no próximo 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

dia 27, diante do Fortaleza-CE, 
fora de casa. Agora, enfim, com 
o fator casa realmente evidencia-
do, já que o clube poderá contar 
com a presença de sua torcida 
nas arquibancadas. O torneio, na 
visão do técnico da equipe, César 
Guidetti, é uma excelente opor-
tunidade para se avaliar e gerar 
ritmo de jogo para a equipe.

“Esses jogos são muito im-

portantes para que a gente possa 
dar ritmo ao time, por mais que o 
time treine, alguns pontos só são 
observados com a experiência 
do jogo em si. Vamos enfrentar 
equipes muito fortes, mas nós 
encaramos isso de forma positiva, 
pois será um excelente termôme-
tro para toda a preparação que 
fizemos ao longo desse mês” 
comentou Guidetti.

Jogadores da equipe da Unifacisa durante treinamento para o Torneio Integração de Basquete
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Time mineiro alegou irregularidade no gol de Dudu por conta da invasão ao campo do atacante reserva Deyverson

A Comissão Disciplinar 
da Conmebol decidiu recusar 
o pedido do Atlético-MG de 
anulação da partida contra o 
Palmeiras, realizada na ter-
ça-feira (28 de setembro), no 
Mineirão, em Belo Horizonte, 
pela rodada de volta das se-
mifinais da Copa Libertado-
res. A decisão foi publicada 
na noite da última segunda-
feira pela entidade.

O presidente da Co-
missão Disciplinar, Eduar-
do Gross Brown, julgou im-
procedentes os pedidos do 
Atlético-MG de anular o gol 
marcado pelo atacante Dudu 
e garantir o resultado de 1 
a 0 para o time mineiro ou 
repetir a partida contra o 
Palmeiras. Brown confirmou 
o resultado de 1 a 1, que ga-
rante o time paulista na final 
da Libertadores. No jogo de 
ida, em São Paulo, os clubes 
empataram por 0 a 0. Pelo 
gol marcado fora de casa, o 
Palmeiras avançou à decisão, 
que será disputada no dia 
27 de novembro, no Estádio 
Centenário, em Montevidéu, 
contra o Flamengo.

O Atlético-MG tem agora 
24 horas para entrar com 
um recurso na Comissão de 
Apelação da Conmebol. O 
clube mineiro entende que 
foi prejudicado no lance do 
gol do Palmeiras, já que o 
atacante Deyverson, reserva 
da equipe paulista, estava 

em campo no momento em 
que a jogada se desenrolava. 
Ele não participou do lance 
nem atrapalhou os rivais em 
campo.

Na reclamação, o Atlé-
tico-MG citou a regra 3.9 do 
Laws of the Game 21/22 da 
International Board (IFAB, 
na sigla em inglês). “Se, após 
a marcação de um gol o ár-
bitro perceber que um jo-
gador substituto da equipe 
que o marcou se encontrava 
dentro do campo naquele 
momento, o árbitro deve 
invalidá-lo e reiniciar o jogo 
com um tiro livre direto, exe-
cutado do local em que a 
pessoa extra estava”. A arbi-
tragem de vídeo (VAR) não 
analisou a irregularidade 
de Deyverson no lance do 
gol do Palmeiras. Na quar-
ta-feira passada, a Conme-
bol divulgou os áudios dos 
árbitros nos lances em que 
analisam - e validam - os gols 
dos dois times. Os focos da 
análise do gol de Dudu são 
um possível impedimento e 
uma possível falta de Gabriel 
Veron na jogada, que não 
ocorreram. Deyverson foi 
citado, mas não pela invasão 
ao campo. O assistente (não 
identificado pela Conmebol) 
sugere ao árbitro colom-
biano Wilmar Roldán que 
aplique um cartão amarelo 
ao atacante palmeirense por 
comemorar o gol em direção 
às arquibancadas do Minei-
rão em provocação.

Agência Estado

Conmebol mantém resultado 
do jogo Atlético x Palmeiras

Mbappé se entende com Neymar

Fla deve faturar mais de R$ 1 bilhão

Saúde de atletas
gera preocupação

Rodada do Brasileirão com oito jogos nesta quarta-feira

O trio Messi, Neymar e Mbappé rece-
beu todos os holofotes do mundo do 
futebol. Estrelas do PSG estiveram en-
volvidas em polêmicas neste início de 
temporada. O craque francês tratou de 
colocar panos quentes e explicou as si-
tuações que protagonizou nos últimos 
meses. No fim do mês de setembro, 
Mbappé foi flagrado por uma televisão 
reclamando sobre a falta de passes de 
Neymar no jogo com o Montpellier. 

O francês disse que se trata de uma 
situação corriqueira e que não abala 
a relação com o brasileiro. "Essas são 
coisas que acontecem o tempo todo no 
futebol. Simplesmente não precisa ser 
algo destacado. Por isso, logo depois 
conversei com ele sobre isso. Já troca-
mos muitas olhadas assim no passado 
e vai continuar porque queremos ven-
cer, mas não deve haver um ressenti-
mento", explicou Mbappé ao L'Équipe.

Mesmo com as dificuldades no aspec-
to financeiro, muito pela ausência de 
torcida no Estádio do Maracanã, no 
Rio de Janeiro, por causa das restri-
ções provocadas pela pandemia do 
novo coronavírus, o Flamengo segue 
trilhando um caminho de sucesso fora 
de campo. Isso porque o Conselho Ad-
ministrativo do clube aprovou a reade-
quação do orçamento para 2021 e o 
faturamento deve ultrapassar a marca 

de R$ 1 bilhão na temporada. A recei-
ta prevista é de R$ 984 milhões, mas 
como o Flamengo atingiu os objetivos 
de chegar à final da Copa Libertadores 
(no dia 27 de novembro contra o Pal-
meiras, em Montevidéu, no Uruguai) 
e nas semifinais da Copa do Brasil 
(contra o Athletico-PR), a arrecadação 
ultrapassará este montante. Com as 
premiações dos torneios, fatalmente 
o clube terá receita recorde em 2021.

Um relatório lançado, ontem, pelo sin-
dicato mundial de jogadores profissio-
nais (FifPro) mostra que os níveis atu-
ais no acúmulo de jogos no calendário 
de uma temporada, as viagens longas 
e as curtas pausas entre as diversas 
competições são um fator prejudicial 
aos jogadores de futebol, uma vez que 
aumentam o risco de lesões. Em um 
estudo que teve por base "uma amos-
tra de 265 jogadores de 44 ligas, entre 
junho de 2018 e agosto de 2021", 
concluiu-se que o número de partidas 
consecutivas - em que os jogadores 
atuam, pelo menos, 45 minutos com 
menos de cinco dias de recuperação 
- aumentou nos últimos anos. "Os 
dados mostram que devemos libertar 
a pressão sobre os jogadores e este 
relatório fornece novos dados sobre o 
porquê de precisarmos de mecanismos 
regulatórios e de fiscalização para os 
proteger.", disse Jonas Baer-Hoffman, 
secretário-geral da organização.

Com nove jogos, a rodada de número  24 - aberta ontem com Corinthians x Bahia - tem sequência hoje com o líder Atlético 
Mineiro enfrentando o lanterna, a Chapecoense, na Arena Condá, a partir das 19 horas. Neste mesmo horário jogam Ceará x 
Internacional, no Castelão; Sport x Juventude, na Ilha do Retiro; e Atlético-GO x Athletico-PR, no Estádio Antonio Accyoli. No 
Estádio Nabi Abi Chedid, o Flamengo vai enfrentar o Bragantino, às 20h30. As outras três partidas serão disputadas no horário 
das 21h30. O Fluminense recebe o Fortaleza, no Maracanã; o América Mineiro joga contra o Palmeiras no Independência e o 
Grêmio, na Arena, enfrenta o Cuiabá. O Atlético Mineiro lidera com 49 pontos contra 39 do Palmeiras e 38 do Flamengo.

Curtas
Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

O Atlético Mineiro, do atacante paraibano Hulk, empatou em 1 a 1 com o Palmeiras pelas semifinais da Copa Libertadores e acabou eliminado

Alex Sandro fala da concorrência na lateral esquerda

Titular da lateral esquer-
da nos últimos jogos da Se-
leção Brasileira, Alex Sandro 
foi o primeiro escalado para 
conversar com a imprensa 
nesta Data Fifa de outubro. Na 
noite dessa segunda-feira, o 
jogador da Juventus, da Itália, 
falou sobre a concorrência 
na sua posição, os próximos 
compromissos da equipe e a 
chance de carimbar uma vaga 
na Copa do Mundo de 2022 o 
quanto antes.

Com 30 jogos pela Seleção 

Brasileira no currículo, Alex 
Sandro sabe bem o que é a dis-
puta pela posição de titular da 
lateral esquerda. Atualmente, 
tem a companhia de Guilher-
me Arana (Atlético-MG) na 
equipe, mas também já convi-
veu com Renan Lodi (Atlético 
de Madrid), Filipe Luis (Fla-
mengo), Marcelo (Real Ma-
drid) e tantos outros nomes.

“Não só na lateral es-
querda, mas em todas as po-
sições, é sempre bem difícil, 
mas também bem saudável 
a disputa por posições na 
Seleção Brasileira. Temos 

ótimos jogadores, podemos 
citar de quatro a cinco nomes 
em cada posição. Me sinto 
bem, os outros laterais estão 
muito bem em seus clubes e, 
quando vêm para a Seleção, 
demonstram seus valores. 
A disputa entre nós é sadia, 
procuramos sempre demons-
trar o nosso melhor”, disse.

Experiente, o lateral de 
30 anos sabe que, no futebol, 
o importante é pensar sempre 
no próximo jogo, segundo 
ele mesmo definiu. Mesmo 
que o Brasil tenha 100% de 
aproveitamento até aqui nes-

tas Eliminatórias da Copa do 
Mundo, o adversário seguinte 
sempre é o mais importante. 
No caso, o próximo jogo da se-
leção brasileira será contra a 
Venezuela, nesta quinta-feira, 
em Caracas.

“Independentemente 
de onde a Venezuela está na 
classificação hoje, é uma se-
leção que sempre jogou duro, 
tem suas qualidades. Respei-
tamos todos, seja aquele que 
está em último ou na ponta 
da tabela. O respeito é igual. 
Vamos procurar fazer o nosso 
máximo”, comentou.

Para isso, Alex Sandro 
sabe que é preciso driblar al-
guns obstáculos. Um deles é 
o pouco tempo de treinamen-
to que as seleções têm para 
se preparar para os jogos. “A 
comissão tem que fazer um 
ótimo trabalho para poder 
preparar da melhor forma a 
equipe, porque temos jogos 
em dias diferentes, em paí-
ses diferentes, dias de chega-
da diferentes. Mas durante 
todo esse período com essa 
comissão eles têm trabalha-
do muito bem na questão de 
preparação, recuperação dos 

jogadores, viagens, jogos .. O 
calendário está bem puxado, a 
comissão técnica está fazendo 
um ótimo trabalho em cima 
disso”, afirmou.

O jogo do Brasil contra a 
Venezuela nesta quinta-feira 
será às 20h30 (de Brasília). Na 
sequência, a seleção tem pela 
frente Colômbia e Uruguai. A 
partida contra os colombianos 
será no domingo, em Barran-
quilla, às 18 horas, enquanto 
que o duelo com os uruguaios 
está marcado para as 21h30 
do dia 14, na Arena Amazônia, 
em Manaus.

Agência Estado
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Relatório aponta impacto da pandemia na saúde mental dos jovens, mostrando que cenário já preocupava antes da covid-19

Quase 46 mil adolescentes 
morrem por suicídio ao ano

“Estar cansada psicolo-
gicamente significa que você 
sente que não está vivendo a 
vida, que não é capaz de fazer 
nada. Mesmo que você seja 
ambiciosa, você não conse-
guirá atingir suas ambições 
porque está completamente 
derrotada psicologicamente”. 
É assim que uma adolescente, 
no Egito, fala sobre saúde men-
tal. Ela não está sozinha. Casos 
de depressão e falta de interes-
se são identificados entre ado-
lescentes e jovens em todo o 
mundo e geram preocupação, 
sobretudo na pandemia.

O relato faz parte do re-
latório ‘Situação Mundial da 
Infância 2021 – Na minha men-
te: promovendo, protegendo e 
cuidando da saúde mental das 
crianças’, lançado anteontem 
pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef).

O estudo apresenta uma 
prévia da pesquisa internacio-
nal com crianças e adultos em 
21 países conduzida pelo Uni-
cef em parceria com a Gallup 
que mostra que, em média, um 
em cada cinco (19%) adoles-
centes e jovens de 15 a 24 anos, 
muitas vezes, sente-se deprimi-

do ou tem pouco interesse em 
fazer as coisas. Para a pesquisa, 
foram entrevistadas aproxima-
damente 20 mil pessoas, por 
telefone, em 21 países. Os resul-
tados completos serão divulga-
dos em novembro.

No Brasil, um dos países 
que participou do estudo, essa 
porcentagem é ainda maior que 
a média, 22% dos adolescentes 
e jovens de 15 a 24 anos dizem 
que, muitas vezes, sentem-se 
deprimidos ou sem interesse. 
Isso coloca o país em oitavo lu-
gar no ranking dos 21 países. 
Camarões aparece em primeiro 
lugar, com uma porcentagem 
de 32%. Em último lugar, está o 
Japão, com 10%.

“Interessante a gente va-
lorizar as políticas públicas e 
as instituições que já vinham 
trabalhando nessa área no Bra-
sil. O país fica em um patamar 
preocupante, mas não é o pior. 
Há países que não têm institui-
ções fortalecidas nem políticas 
públicas com o histórico que 
tem o Brasil”, ressalta a oficial 
do Unicef no Brasil na área de 
Desenvolvimento de Adoles-
centes, Gabriela Mora.

Ainda assim, Gabriela de-
fende que é importante forta-
lecer as políticas já existentes 
e atentar-se à desigualdade 

na oferta delas no território 
nacional. Além disso, é preci-
so que diversas áreas organi-
zem-se, incluindo assistência 
social, educação e saúde, para 
oferecer atendimento e enca-
minhamento adequado àque-
les que precisarem.

Pandemia
De acordo com o rela-

tório, calcula-se que, global-
mente, mais de um em cada 
sete meninos e meninas com 
idade entre 10 e 19 anos viva 
com algum transtorno mental 
diagnosticado. Quase 46 mil 
adolescentes morrem por sui-
cídio a cada ano, uma das cin-
co principais causas de morte 
nessa faixa etária.

O cenário já era preocu-
pante antes da pandemia. Se-
gundo os últimos dados dispo-
níveis do Unicef, globalmente, 
pelo menos uma em cada sete 
crianças foi diretamente afeta-
da por lockdowns, enquanto 
mais de 1,6 bilhão de crianças 
sofreram alguma perda relacio-
nada à educação.

Segundo o estudo, a ruptu-
ra com as rotinas, a educação, a 
recreação e a preocupação com 
a renda familiar e com a saúde 
estão deixando muitos jovens 
com medo, irritados e preocu-

pados com seu futuro.
“Ainda é um tabu falar de 

saúde mental. A pandemia nos 
trouxe a urgência desse tema, 
de quebrar esse tabu e de fa-
lar de forma acolhedora, de 
fomentar espaços de escuta de 
crianças e adolescentes”, diz 
Gabriela, e acrescenta: “Numa 
sociedade adultocêntrica, tem-
se o mau hábito de minimizar 
o sofrimento de crianças e 
adolescentes. Quando chegam 
essas expressões, é importan-
te levar a sério. Quando estão 
passando por um sofrimento, 
escutar, reconhecer isso e dar o 
apoio necessário”.

Impactos econômicos
Embora o impacto na vida 

dos adolescentes e jovens seja 
incalculável, uma análise da 
London School of Economics, 
incluída no relatório, estima 
que transtornos mentais que le-
vam jovens à incapacidade ou à 
morte acarretam uma redução 
de contribuições para a econo-
mia de quase US$ 390 bilhões 
por ano. Isso porque os trans-
tornos mentais diagnosticados 
– incluindo transtorno do défi-
cit de atenção com hiperativida-
de (TDAH), ansiedade, autismo, 
transtorno bipolar, transtorno 
de conduta, depressão, trans-

tornos alimentares, deficiência 
intelectual e esquizofrenia – 
podem prejudicar significati-
vamente a saúde, a educação, 
as conquistas e a capacidade 
financeira de crianças, adoles-
centes e jovens no futuro.

Segundo o relatório, fal-
tam ações direcionadas a es-
sas questões. Apenas cerca de 
2% dos orçamentos governa-
mentais de saúde são alocados 
para gastos com saúde mental 
em todo o mundo.

“É na adolescência que os 
transtornos costumam se ma-
nifestar. É importante fazer o 
encaminhamento adequado 
nessa fase da vida e apoiar a 
pessoa para que faça transição 
para a fase adulta com segu-
rança e o apoio necessário. Se 
for o caso, garantir o apoio do 
serviço de saúde e com isso 
prevenir e garantir que tenham 
uma vida adulta mais saudável. 
Se não houver acolhimento na 
adolescência, na vida adulta 
pode haver uma manifestação 
mais severa”, diz Gabriela Mora.

O relatório ‘Situação Mun-
dial da Infância 2021’ pede 
que governos e parceiros dos 
setores público e privado se 
comprometam, comuniquem 
e ajam para promover a saúde 
mental de todas as crianças, 

todos os adolescentes e cuida-
dores, proteger os que preci-
sam de ajuda e cuidar dos mais 
vulneráveis.

Para isso, é necessário, de 
acordo com o organismo inter-
nacional, investimento urgen-
te em saúde mental de crian-
ças e adolescentes em todos os 
setores, não apenas na saúde, 
para apoiar uma abordagem 
de toda a sociedade para pre-
venção, promoção e cuidados.

É necessária também a 
quebra do silêncio em torno 
da doença mental, abordando 
o estigma e promovendo uma 
melhor compreensão da saúde 
mental e levando a sério as ex-
periências de crianças e jovens. 
Além disso, a integração e am-
pliação de intervenções basea-
das em evidências nos setores 
de saúde, educação e proteção 
social – incluindo programas 
parentais que promovem cui-
dados responsivos e de atenção 
integral e apoiam a saúde men-
tal de pais e cuidadores.

Em parceria com diversas 
organizações, o Unicef lançou 
a plataforma ‘Pode Falar’ que 
disponibiliza gratuitamente 
materiais de apoio e até mes-
mo um atendimento por chat. 
O site é voltado para pessoas 
de 13 a 24 anos.

23 — Wang Mang, imperador chinês
404 — Élia Eudóxia, imperatriz romana do Oriente
1930 — João Dantas, advogado e jornalista (PB)
1940 — Adolfo Lutz, cientista brasileiro
1970 — João Úrsulo Ribeiro Coutinho Filho, político (PB)
1981 — Anwar Sadat, político egípcio
1989 — Bette Davis, atriz norte-americana
1999 — Amália Rodrigues, fadista portuguesa
2017 — Evilaço de Andrade
(Homem dos Remédios), político (PB)
2018 — Montserrat Caballé, cantora lírica espanhola
2020 — Eddie Van Halen, guitarrista holandês

Mortes na História

Obituário
Lars Vilks
3/10/2021 – Aos 75 anos, em Markaryd, 
na Suécia, em acidente de carro. Cartunis-
ta sueco que vivia sob proteção policial 
desde 2007, quando fez uma caricatura do 
profeta Maomé e foi alvo de um atentado 
em 2015. Dois policiais que estavam no 
veículo também morreram.

Foto: Reprodução

Aforismo
“Nossos pais, familiares e 

amigos evitam o assunto, e, 
caso aconteça alguma morte 

nesse processo de crescimento, 
somos pegos de supressa 
para lidar com tal fato.”

(Fabrício Oliveira)
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Justin Thornton
4/10/2021 – Aos 38 anos, por lesão 
ocorrida de um nocaute. Lutador norte-a-
mericano morreu em consequência da 
derrota por nocaute para Dillon Cleckler, 
na 20ª edição do Bare Knuckle Fighting 
Championship (BKFC), que ocorreu em 20 
de agosto. Profissional desde 2008, teve um cartel de oito 
vitórias e 16 derrotas – todas elas em circuitos regionais – e 
não ganhava um confronto desde 2016.

Foto: Twitter

Breves & Curtas
# Homem é morto por reclamar do preço da carne 
O vendedor ambulante Wagner de Oliveira Lovato, de 40 anos, 
morreu após ser agredido com socos e chutes pelo gerente de um 

Mariana Tokarnia
Agência Brasil

açougue, em Alvorada, Região Metropolitana de Porto Alegre. A 
agressão se deu porque ele teria reclamado do preço da carne, o 
que teria provocado uma confusão em frente ao estabelecimento, 
no último dia 2. Wagner, que vendia salgados na rua para ajudar 
no sustento da esposa, três filhas e uma neta, não resistiu aos 
ferimentos e morreu.

# Juiz diz não possuir poderes mediúnicos I
No Litoral de São Paulo, uma criança menor de idade, sua mãe 
e seu padrasto acionaram a Justiça no âmbito de uma ação de 
investigação de paternidade. Os autores, então, fazem um pedido, 
no mínimo, intrigante: eles informam que o pai biológico já fale-
ceu, mas, mesmo assim, querem que seja designada uma audiên-
cia de conciliação e mediação.

# Juiz diz não possuir poderes mediúnicos II
O Ministério Público reiterou o pedido dos autores ao afirmar 
que aguardava a citação do requerido e a designação de audiên-
cia de conciliação. O juiz da cidade de São Vicente respondeu: 
“Entre quem seria realizada a audiência preliminar de conciliação 
e mediação? (...) Este magistrado não possui poderes mediúnicos 
suficientes para viabilizar uma audiência de conciliação entre os 
autores e o réu”.

# Assassinatos e suicídios na população BGBTTI+
De janeiro a agosto de 2021, 207 pessoas da população LGBTI+ 
foram assassinadas ou se suicidaram em decorrência de crimes 
de ódio, aponta relatório do Observatório de Mortes Violentas 
de LGBTI+ no Brasil. Com média mensal de quase 26 mortes, o 
número tende a ultrapassar o total registrado em 2020 (237). Os 
dados são da Aliança LGBT.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº 00028/2021

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado: Sendo HABILITADAS as empresas e pessoa física, 
sendo: JOURDANA DAVILA COSTA BENICIO DINIZ CONSULTORIA MÉDICO LTDA, cadastrada 
no CNPJ nº 28.896.275/0001-74 e a Srª Raissa Pereira Suassuna Laureano, cadastrada no CPF nº 
094.266.754-93. Sendo consideradas INABILITADAS as seguintes empresas ou pessoa física LEITE 
E SODARA SERVIÇOSD AMBULATORIAIS - ME, cadastrada no CNPJ nº 20.087.112/0001-39, a 
empresa PERIVALDO ALVES DE SOUZA EIRELI - ME, cadastrada no CNPJ nº 20.514.305/0001-
29 e a Srª. Francisca Adelania Paulino da Silva, cadastrada no CPF nº 051.319.134-89. Abre-se 
vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da Comissão de Licitação. Não havendo qualquer 
impugnação da decisão fica determinado o dia 15 de outubro de 2021 às 08:00 (oito) no mesmo local 
para abertura dos envelopes de propostas de preços, cujo resultado será publicado na imprensa 
oficial da mesma forma do aviso, atendendo ao art. 109, I “a” da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 05 de Outubro de 2021
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL

DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00010/2021, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente 
para locação de um caminhão compactador, cuja abertura será no dia 20.10.2021 às 08:30 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital 
e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180, www.tce.pb.gov.br ou www.
aguiar.pb.gov.br.    

Aguiar-PB, 05 de Outubro de 2021.
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00029/2021

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Tomada 
de Preços  nº  00029/2021,  do tipo empreitada por preço global, para contratação de empresa 
do ramo de engenharia para o LOTE 01 – PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, atendendo ao Contrato de Repasse nº 903905/2020/
MAPA/CAIXA, GIGOV/JP nº 6478/2021, OPERAÇÃO nº 1072524-47, celebrado entre o  Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e LOTE 02 – ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
COM CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, atendendo 
ao Contrato de Repasse nº 908660/2020/MDR/CAIXA, GIGOV/JP nº 6470/2021, OPERAÇÃO nº 
1074570-36, no município de Aguiar-PB, cuja abertura será no dia 22.10.2021 às 09:00 horas, na 
sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, centro - Aguiar--PB. O edital 
e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180, no www.aguiar.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

Aguiar-PB,  05 de Outubro de 2021.
Maria de Fátima Matias de Caldas Alves

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Outubro de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
A EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINÁSIO ALÍPIO BEZERRA DE MELO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@
gmail.com. Edital: www.alagoanova.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Alagoa Nova - PB, 05 de Outubro de 2021
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 00047/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da Pre-

goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 00047/2021, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, 0 KM, COM 
CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SISTEMAS 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SAÚDE. DATA DA ABERTURA: 19 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 
09H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no ende-
reço supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.compras.gov.br.

Obs.: O número do Pregão no sistema de Compras www.compras.gov.br é 10047/2021.
Alagoa Nova - PB, 05 de Outubro de 2021.

TATIARA GOMES DE ALMEIDA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00038/2021
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 DP00038/2021, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: CARRO–PIPA, COM TANQUE COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 7 (SETE) M³ DE ÁGUA, COM MOTORISTA, PARA EXECUÇÃO DO ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E 
RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA 06943374478 - R$ 19.500,00.

Alagoa Nova - PB, 04 de Outubro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº DP00038/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: CARRO–PIPA, COM TANQUE COM CAPACI-

DADE MÍNIMA DE 7 (SETE) M³ DE ÁGUA, COM MOTORISTA, PARA EXECUÇÃO DO ABASTECI-
MENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA 
URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00038/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova 
e: CT Nº 00186/2021 - 04.10.21 - SANDRESON DIAS DE OLIVEIRA 06943374478 - R$ 19.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
N. 001/2021

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoinha, no uso 
de suas atribuições legais, torna público à população e a para quem interessar que, após análise da 
PROPOSTA DE PREÇOS apesentada em reunião realizada em 05 de outubro de 2021, apurou-se 
o seguinte: em 1º lugar QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 26.183.729/0001-34, com o valor 
total de R$ 179.236,06 (cento e setenta e nove mil e duzentos e trinta e seis reais e seis centavos), 
2º lugar FM SERVIÇOS LTDA-CNPJ: 24.658.568/0001-62, com o valor total R$ 195.027,58 (cento 
e noventa e cinco mil e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), e em 3º lugar  POLYEFE 
CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 08.438.654/0001-03 com o valor 
total R$ 196.353,42 (cento e noventa e seis mil e trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e 
dois centavos), por cumprir fielmente com todas as exigência do presente edital, em especial ao 
item 8. Já a empresa ESTRUCTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO EIRELI, 
teve sus proposta DESCLASSIFICADA por não atender ao item 8.1 alínea “d” do edita. abrindo-se 
o prazo recursal e vistas ao processo aos interessados. Maiores informações através do e-mail; 
alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro 
- Alagoinha - PB, no horário de expediente normal das 08h00min às 12h00min.

Alagoinha, 05 de outubro de 2021
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de unidade móvel 
de saúde 0 km, para melhor atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Araçagi, 
de acordo com a Proposta n. º12431.299000/1210–02 – Ministério de Saúde, conforme Termo de 
Referência. Abertura da sessão pública: 09:10 horas do dia 20 de Outubro de 2021. Início da fase de 
lances: 09:20 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; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: lici-
tacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Araçagi - PB, 05 de Outubro de 2021
GESSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
5ª HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E OU EMPRESA CLINICAS MEDICAS.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2021

A Prefeitura Municipal de Barra de Santana, depois de acolhida a prévia apreciação documental 
vem, por meio deste ato, homologar o credenciamento dos seguintes profissionais médicos e ou 
empresa clinicas medicas: JAMILLY VERISSIMA MEIRA – CPF: 010.232.314-33, em sede do 
Chamamento Público Nº. 003/2021, Objeto: Contratação de profissionais médicos (Endocrinolo-
gista), com comprovação de experiência em clínica médica e especialidades, para atendimento de 
ambulatorial, de forma complementar, em regime de plantões e ou consultas, junto a policlínica 
municipal e das unidades básicas de saúde da família, no município de Barra de Santana, por 
estarem revestidos da legalidade exigida pelo Edital do certame, para atuarem junto a Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana.

Barra de Santana, 30 de setembro de 2021.
Cacilda Farias Lopes de Andrade

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
6ª HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E OU EMPRESA CLINICAS MEDICAS.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 003/2021

A Prefeitura Municipal de Barra de Santana, depois de acolhida a prévia apreciação documental 
vem, por meio deste ato, homologar o credenciamento dos seguintes profissionais médicos e ou 
empresa clinicas medicas: LARISSA LIRA NOBREGA LEAL DE AMORIM – CPF: 076.709.874-99, 
em sede do Chamamento Público Nº. 003/2021, Objeto: Contratação de profissionais médicos (Ra-
diologista), com comprovação de experiência em clínica médica e especialidades, para atendimento 
de ambulatorial, de forma complementar, em regime de plantões e ou consultas, junto a policlínica 
municipal e das unidades básicas de saúde da família, no município de Barra de Santana, por 
estarem revestidos da legalidade exigida pelo Edital do certame, para atuarem junto a Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana.

Barra de Santana, 30 de setembro de 2021.
Cacilda Farias Lopes de Andrade

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 14:00 horas do dia 21 de Outubro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO 
AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICI-
PAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS–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 Municipal nº 05/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 05 de Outubro de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 14:30 horas do dia 21 de Outubro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DE FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE 
MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SITEMAS 
FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. 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 05/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 05 de Outubro de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: Con-
tratação de empresa do ramo pertinente, para executar serviços de Pavimentação de diversas ruas 
no município de Borborema – PB, conforme Contrato de Repasse N°. 850715/2017/MDR/CAIXA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MORAIS 
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - R$ 206.537,00.

Borborema - PB, 01 de Outubro de 2021
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente, para executar serviços de Pavimentação 
de diversas ruas no município de Borborema – PB, conforme Contrato de Repasse N°. 850715/2017/
MDR/CAIXA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município de Borborema/Contrato de Repasse N°. 850715/2017/MDR/CAIXA: 4.4.90.51.01 
Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Borborema e: CT Nº 00050/2021 - 05.10.21 - MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE 
ENGENHARIA LTDA - R$ 206.537,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 19/2021
A PREFEITURA DE CABACEIRAS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos os 

interessados que no dia 19.10.2021 às 08h00min, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, 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: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDA-
DE BÁSICA DE SAÚDE, tipo menor preço por item, para atender a necessidade da Secretaria de 
Saúde, 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 e/ou do portal http:// www.
portaldecompraspublicas.com.br. Publicado na íntegra no Diário da FAMUP do dia 06.10.2021. 

Cabaceiras - PB, 05 de Outubro de 2021.
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

NOVO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

O Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo comunica aos interessados que o Pregão Presencial 
nº 00088/2021, cujo objeto é 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, marcado para 
o dia 15 de outubro de 2021, às 11:00h, teve sua abertura remarcada para o dia 20 de outubro de 
2021, às 11:00h. O novo edital estará disponível nos sites: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/ e www.tce.pb.gov.br.

Telefone:(83) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 05 de Outubro de 2021.

RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00021/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabe-
delo - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Outubro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, 
do tipo menor preço global para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL ROBERTO BORGES DE SOUZA. Recursos: PRÓPRIOS/FEDERAL. 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 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/transparencia; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 05 de outubro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através de sua Pregoeira Substituta, convoca as empre-

sas: - ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA – EPP. CNPJ: 02.517.553/0001-41, ALEXANDRE LAU-
RENTINO DA SILVA (LIMPA FOSSAS MARIENSES) – CNPJ: 11.500.957/0001-41 e LIMPARAIBA 
LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBADA LTDA – CNPJ: 35.583.475/0001-32, credenciadas no 
Pregão Presencial Nº 0006/2021, para darmos continuidade ao processo licitatório, marcada para as 
09:00 horas do dia 15 de outubro de 2021, no Setor de Licitações, na Rua Benedito Soares da Silva, 
131, Monte Castelo, Cabedelo/PB. Informações no horário das 08:00hs às 14:00hs dos dias úteis.

Telefone: (083) 3250-3222- Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 05 de outubro de 2021

RENATA SALGADO ARAGAO
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00158/2021
O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00158/2021, cujo 

objeto é SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE 200M² (40,00M X 5,00M) DE REDE 
DE PROTEÇÃO, EM POLIETILENO, NA COR PRETA, MALHA 10x10, FIO 30/36 E MONTAGEM 
EM ESTRUTURA METALICA 3”, foi cancelado por razões de interesse público.

Telefone: (083) 3250-3120 / Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 05 de outubro de 2021

RAMON SORRENTINO BATISTA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2021, que objetiva: Aquisição de ar 
condicionado e eletrodomésticos diversos destinados ao Pronto Atendimento, Centro de Covid–19 
e Unidades de Saúde do Município de Capim–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: LIFEFARMA COMERCIAL DISTIBUIDORA HOSPITALARES EIRELLI - R$ 
4.468,00; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 12.190,00; WW COMER-
CIAL EIRELI - R$ 4.380,00.

Capim - PB, 05 de Outubro de 2021
FABIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de ar condicionado e eletrodomésticos diversos destinados ao Pronto Aten-

dimento, Centro de Covid–19 e Unidades de Saúde do Município de Capim–PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 
02.050 – Fundo Municipal de Saúde; 10 301 2007 1037 – Aquisição de Móveis e Equipamentos para 
os Órgãos da Secretaria de Saúde; 10 301 2007 2020 – Manutenção das atividades da Secretaria de 
Saúde; 10 301 1004 2021 – 4490.52 – Equipamento e Material Permanente.. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Capim e: 

CT Nº 00065/2021 - 05.10.21 - LIFEFARMA COMERCIAL DISTIBUIDORA HOSPITALARES 
EIRELLI - R$ 4.468,00

CT Nº 00066/2021 - 05.10.21 - THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 
12.190,00

CT Nº 00067/2021 - 05.10.21 - WW COMERCIAL EIRELI - R$ 4.380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 251/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DE CAMPINA GRANDE-PB, através 

da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 14:30 horas do dia 
22 de outubro de 2021, Licitação TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de 
Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA VILA OLÍMPICA PLÍNIO LEMOS, NO MUNICÍPIO DE CAM-
PINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONVÊNIO Nº 765915/2011, CONTRATO DE 
REPASSE Nº 372.451/2011 – PROGRAMA DE ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS. 
O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e 
através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos/) 
e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf) ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@
campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 05 de outubro de 2021.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 258/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMA-

NENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 15:30 horas do dia 22 de outubro de 2021, 
Licitação TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por Preço 
Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF LEONARDO VITORINO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, 
Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos/) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.
jsf) ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 05 de outubro de 2021.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

 RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00007/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00007/2021, que objetiva: Contratação de empresa especializada em serviços de desentupimento 
e limpeza de fossa e locação de banheiros externos, para os atendimentos à demanda da STT, no 
item 05, referente à locação e manutenção com montagem e desmontagem de cabine de sanitários 
químicos móveis, equipado com tampa e assento sanitário, com porta, fechadura, e acesso para 
fuga de odor. (Unidade de fornecimento diário) Contratação de empresa especializada em servi-
ços de desentupimento e limpeza de fossa e locação de banheiro; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 37.500,00.

Campina Grande - PB, 05 de Outubro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de desentupimento e limpeza 

de fossa e locação de banheiros externos, para os atendimentos à demanda da STT, no item 05, 
referente à locação e manutenção com montagem e desmontagem de cabine de sanitários quími-
cos móveis, equipado com tampa e assento sanitário, com porta, fechadura, e acesso para fuga 
de odor. (Unidade de fornecimento diário) Contratação de empresa especializada em serviços de 
desentupimento e limpeza de fossa e locação de banheiro. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Re-
gistro de Preços nº AD00007/2021 - Ata de Registro de Preços nº 060/2021, decorrente do processo 
licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 079/2021, realizado pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Su-
perintendência de Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1025.2091 – Ações de melhoria no sistema 
de trânsito 04.122.2001.2092 – Ações administrativas da STTP 33.90.39. 99 – Outros serviços 
de terceiros – Pessoa Jurídica 1001 – Recursos ordinários. VIGÊNCIA: até 04/10/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT 
Nº 00118/2021 - 05.10.21 - MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 37.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: Reforma do Cemitério (Distrito de Barreiras). Licitante que apresentou o menor valor: 

IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME - Valor: R$ 120.818,79. 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 Lici-
tação, Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 05 de Outubro de 2021
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA

DO CONTRATO REFERENTE
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2021

A Prefeitura Municipal de Conceição convoca a empresa LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO – 
ALS DISTIBUIDORA – RUA DR LUIZ PAIXÃO – 401 – MILONGA – SÃO RAIMUNDO NONATO – PI 
– CNPJ Nº. 26.697.721/0001-96, nos termos do art. 64 da Lei nº 8.666/93, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, assinar o termo de contrato referente ao certame licitatório Pregão Eletrônico nº 00050/2021, 
sob pena de decair o direito da contratação e sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93.

Alertamos, em observância ao Art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93, que o contratado deverá 
comprovar, no ato da assinatura do contrato, que mantém todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.

Conceição/PB, 05 de outubro de 2021.
Samuel Soares Lavor de Lacerda

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS 00005/2021
A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Conceição/PB, torna público nos ter-

mos do art. 109, § 3º da Lei 8.666/93, que a empresa MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES 
LTDA - ME - CNPJ: 26.781.189/0001-90, impetrou recurso contra decisão desta Comissão, sobre o 
julgamento da fase de Habilitação do referido processo. Ficando as demais licitantes, devidamente 
intimadas, para, querendo no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR CONTRARRA-
ZÕES AO RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta referida lei. Maiores Informações, na sala 
da comissão de licitação situada na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, 
S/N - São José - Conceição – PB.

Conceição/PB, 04 de Outubro de 2021.
DÂMARIS HENRIQUE DE FIGUEIREDO 

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Outubro de 2021, licita-
ção modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no ramo 
pertinente para os serviços de manutenção predial de três Unidades Escolares, neste Município – 
Escolas Municipais: Benedito Roberto da Paixão; Lina Rodrigues do Nascimento; e Marino Eleotério 
Nascimento. 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 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 
08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@
gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 05 de Outubro de 2021
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Outubro de 2021, licitação moda-
lidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no ramo pertinente 
para os serviços de manutenção predial de quatro Unidades Escolares, neste Município – Escolas 
Municipais: Antônio de Souza Santos; Antônio Raimundo dos Santos; Joca Viriato; e Regina Gomes 
de Almeida. 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 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 
08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@
gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 05 de Outubro de 2021
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONGO
EXTRATO DE ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO: 12101/2019 / OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CON-

TRATO ORIGINAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UBS / CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO CONGO – JOSEFA SANDRA FERREIRA / CONTRATADO: CONSTRUTORA GONÇALVES 
LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 04.667.686/0001-20 / PERÍODO: 15/09/2021 A 15/06/2022 
/ DATA DA ASSINATURA: 15/09/2021 / AMPARO LEGAL: § 1º, INCISO II, DO ART. 57 DA LEI DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS, LEI 8.666 DE 21.06.93. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RATIFICAÇÃO 

DISPENSA Nº: 0396/2021
Registro CGM Nº: 21-00473-1

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado parecer da Assessoria Jurídica, nos termos do inc. I e II, Art. 75 da Lei 
Federal Nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, referente a DISPENSA Nº 0396/2021, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO CARRO PIPA), COM BASE NO CONVÊNIO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, OPERACIONAL E FINANCEIRA ENTRE AS 
PARTES CONVENENTES, VISANDO À EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, COM NO 
FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, NA ZONA URBANA DOS MUNICÍPIOS 
DEFINIDOS NO DECRETO ESTADUAL N° 41.201 DE 27 DE ABRIL DE 2021, PUBLICADO NO DOE 
DE 18/04/2021 E A PORTARIA N° 1.024 DE 26 DE MAIO DE 2021, DO SECRETÁRIO NACIONAL 
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, PUBLICADA NO DOU DE 28/05/2021, E AINDA A PORTARIA 
DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL N° 1.686 DE 18/08/2021; RATIFICO o 
correspondente procedimento do seu objeto a GEOVANE VICENTE DE LIMA - R$ 54.000,00; 
JOSÉ MUNIZ VICENTE DE LIMA - R$ 54.000,00; LOOK LASER VARIEDADES - R$ 54.000,00.

Dona Ines - PB, 29 de Setembro de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: Contratar carros–pipa para abastecer d’água (água potável) emergencialmente a 

população da Zona Urbana e os prédios públicos. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 03.030 – SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – 04.122.1001.2004;16.160 – FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISÊNCIA SOCIAL, 08.244.2018.2050. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.99 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 17/07/2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00005/2021 - 19.01.21 - FRANCISCO 
MARCOS DA SILVA 03242322410 - R$ 30.000,00; CT Nº 00006/2021 - 19.01.21 - GEOVANE 
VICENTE DE LIMA 27321171884 - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Veículo para a Rede Municipal de Ensino do Município de Dona Inês/

PB, conforme Convênio 379/2018 –SEE/PMDI. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00037/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines:06.060 – SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA –12.361.0238.1006 – Adquirir Veículo para Secretaria de Educ ação 
e para Transporte Escolar.44490.52.99.1125 – Equipamentos e Material Permanente. Convênio 
nº 0379/2018 – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO–PMDI. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT 
Nº 00146/2021 - 04.10.21 - FIORI VEICOLO LTDA - R$ 101.516,00.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de outubro de 2021 

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS
DISPENSA Nº: 0396/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS (TIPO CARRO PIPA), COM BASE NO CONVÊNIO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, OPERACIONAL E FINANCEIRA ENTRE AS 
PARTES CONVENENTES, VISANDO À EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, COM NO 
FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, NA ZONA URBANA DOS MUNICÍPIOS 
DEFINIDOS NO DECRETO ESTADUAL N° 41.201 DE 27 DE ABRIL DE 2021, PUBLICADO NO DOE 
DE 18/04/2021 E A PORTARIA N° 1.024 DE 26 DE MAIO DE 2021, DO SECRETÁRIO NACIONAL 
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, PUBLICADA NO DOU DE 28/05/2021, E AINDA A PORTARIA 
DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL N° 1.686 DE 18/08/2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº 0396/2021. VIGÊNCIA: 29/09/2021 até 31/03/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 0234/2021 – 29.09.21 – FRANCISCO 
MARCOS DA SILVA - R$ 54.000,00; CT Nº 0235/2021 – 29.09.21 - GEOVANE VICENTE DE LIMA 
- R$ 54.000,00; CT Nº 0236/2021 – 29.09.21 – JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA - R$ 54.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais médi-
cos diversos, para atender as necessidades diárias do Fundo Municipal de Saúde e suas demais 
entidades vinculadas. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 22 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 subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) OUVIDORIA 
NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 05 de Outubro de 2021
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TESTES 
RÁPIDOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENO (AG) SARS–COV2 EM AMOSTRA 
SWAB NASOFARINGE em usuários do Município de Esperança com quadro clinico com o coro-
navírus (SARS–COV–2), seguindo o ART. 5º DA MEDIDA PROVISÁRIIA Nº 1047 DE 03 DE MAIO 
DE 2021. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 de Outubro de 2021. Início da fase de 
lances: 09:01 horas do dia 13 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 10024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, a 
Medida Provisória nº 1.047, de 03 de maio de 2021. Informações: das 08h00min Às 14h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 04 de Outubro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00021/2021, para o dia 14 

de Outubro de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Antenor Navarro, 
837 - Lírio Verde - Esperança - PB. Informações: no horário das 08h00min Às 14h00min dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 05 de Outubro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00020/2021

Aos 05 dias do mês de Outubro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Cen-
tro - Esperança - PB, nos termos da Decreto Municipal nº 1.907, de 15 de Maio de 2019; Decreto 
Municipal nº 2028, de 02 de Março de 2021; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00020/2021 que objetiva o registro de preços para: Registro de Preços objeti-
vando contratações futuras para: Fornecimento de material gráfico de impressão digital, sinalização, 
estrutural, visual e horizontal para atender diversas Secretarias deste município de Esperança/PB; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: MARCELO ARAUJO DOS SANTOS
CNPJ: 19.367.885/0001-90
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

Banner 0,60x0,90cm em Lona 
frontlinght 380 Micras com im-
pressão digital em alta definição 
utilizando tinta de baixo impacto 
ecológico e acabamento com 
madeira, cordão e ponteiras.

UND 50 44,50 2.225,00

2

Banner 0,80x1m em Lona fron-
tlinght 380 Micras com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico e 
acabamento com madeira, cordão 
e ponteiras.

UND 50 64,50 3.225,00

3

Banner 1x1,2m em Lona frontlin-
ght 380 Micras com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico e 
acabamento com madeira, cordão 
e ponteiras.

UND 50 99,85 4.992,50

4

Banner 1mx1,5m em Lona fron-
tlinght 440 Micras com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico e 
acabamento com madeira, cordão 
e ponteiras.

UND 50 124,50 6.225,00

5

Banner 1x1,8m em Lona frontlin-
ght 440 Micras com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico e 
acabamento com madeira, cordão 
e ponteiras.

UND 50 149,50 7.475,00

6

Banner 1,2x1,8m em Lona fron-
tlinght 440 Micras com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico e 
acabamento com madeira, cordão 
e ponteiras.

UND 50 178,50 8.925,00

7

Faixa 0,80x3m em Lona frontlinght 
380 Micras com impressão digital 
em alta definição utilizando tinta de 
baixo impacto ecológico e acaba-
mento com madeira e ponteiras, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

UND 30 199,50 5.985,00

8

Faixa 0,80x4m em Lona frontlinght 
380 Micras com impressão digital 
em alta definição utilizando tinta de 
baixo impacto ecológico e acaba-
mento com madeira e ponteiras, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

UND 30 269,50 8.085,00

9

Faixa 0,80x5m em Lona frontlinght 
380 Micras com impressão digital 
em alta definição utilizando tinta de 
baixo impacto ecológico e acaba-
mento com madeira e ponteiras, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

UND 30 339,50 10.185,00

10

Faixa 1x4m em Lona frontlinght 
440 Micras com impressão digital 
em alta definição utilizando tinta de 
baixo impacto ecológico e acaba-
mento com madeira e ponteiras, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

UND 30 339,50 10.185,00

11

Faixa 1x5m em Lona frontlinght 
440 Micras com impressão digital 
em alta definição utilizando tinta de 
baixo impacto ecológico e acaba-
mento com madeira e ponteiras, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

UND 30 424,50 12.735,00

12

Faixa 1x6m em Lona frontlinght 
440 Micras com impressão digital 
em alta definição utilizando tinta de 
baixo impacto ecológico e acaba-
mento com madeira e ponteiras, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

UND 30 499,00 14.970,00

13

BackDrop 2,5x4m em Lona fron-
tlinght 440 Micras com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico 
e acabamento com madeira e 
ponteiras, colocada em local espe-
cífico e indicado pelo contratante.

UND 10 830,00 8.300,00

14

Adesivo vinílico cast espessura 
line 110 de alto desempenho com 
cura ativada por temperatura, com 
impressão digital em alta definição 
utilizando tinta de baixo impacto 
ecológico, para veículos.

UND 20 908,00 18.160,00

15

Adesivo 0,20x0,20cm vinílico 
cast espessura line 90 de alto 
desempenho com cura ativada 
por temperatura, com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

UND 2000 3,10 6.200,00

16

Adesivo 0,20x0,35cm vinílico 
cast espessura line 90 de alto 
desempenho com cura ativada 
por temperatura, com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

UND 2000 5,40 10.800,00

17

Adesivo 0,30x0,50cm vinílico 
cast espessura line 90 de alto 
desempenho com cura ativada 
por temperatura, com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

UND 1000 11,50 11.500,00

18

Adesivo vinílico cast espessura 
line 90 de alto desempenho com 
cura ativada por temperatura, com 
impressão digital em alta definição 
utilizando tinta de baixo impacto 
ecológico, colocada em local espe-
cífico e indicado pelo contratante.

M² 500 78,00 39.000,00

19

Adesivo tipo praguinha de 7cm 
diâmetro, alto desempenho com 
cura ativada por temperatura, com 
impressão digital em alta definição 
utilizando tinta de baixo impacto 
ecológico.

UND 10000 0,45 4.500,00

20

Adesivo circular 15cm diâmetro, 
alto desempenho com cura ativada 
por temperatura, com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico.

UND 5000 0,98 4.900,00

21

Adesivo micro perfurado de alto 
desempenho com cura ativada 
por temperatura, com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

M² 100 127,80 12.780,00

22

Placa de identificação feita em 
armação de ferro galvanizado 
com lona frontlinght 380 Micras 
com impressão digital em alta 
definição utilizando tinta de baixo 
impacto ecológico

M² 120 194,50 23.340,00

23

Cavalete de identificação feito em 
armação de ferro galvanizado, 
revestido com zinco, adesivados 
com adesivo vinílico cast espes-
sura line 90 de alto desempenho 
com cura ativada por temperatura, 
com impressão digital em alta 
definição utilizando tinta de baixo 
impacto ecológico, colocada em 
local específico e indicado pelo 
contratante.

M² 50 279,00 13.950,00

24

Totem de identificação, 1,2x2m 
em ferro galvanizado, revestido 
em zinco revestido com Adesivo 
vinílico cast espessura 0,80 de 
alto desempenho com cura ativada 
por temperatura, com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico.

UND 10 1.235,00 12.350,00

25

Caixa de sugestão para recepções 
confeccionadas em acrílicos, 
revestido com Adesivo vinílico 
cast espessura 0,80 de alto de-
sempenho com cura ativada por 
temperatura, com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico.

UND 20 198,00 3.960,00

26

Placas de identificação de salas 
0,10x0,30cm em PVC revestido 
com Adesivo vinílico cast espessu-
ra 0,80 de alto desempenho com 
cura ativada por temperatura, com 
impressão digital em alta definição 
utilizando tinta de baixo impacto 
ecológico.

UND 200 24,50 4.900,00

27

Placas de identificação de setores 
0,25x0,40cm em PVC revestido 
com Adesivo vinílico cast espessu-
ra 0,80 de alto desempenho com 
cura ativada por temperatura, com 
impressão digital em alta definição 
utilizando tinta de baixo impacto 
ecológico.

UND 100 35,70 3.570,00

28

Painel em PS, revestido com 
Adesivo vinílico cast espessura 
0,80 de alto desempenho com 
cura ativada por temperatura, com 
impressão digital em alta definição 
utilizando tinta de baixo impacto 
ecológico.

M² 50 179,00 8.950,00

29

Painel em PVC, revestido com 
Adesivo vinílico cast espessura 
0,80 de alto desempenho com 
cura ativada por temperatura, com 
impressão digital em alta definição 
utilizando tinta de baixo impacto 
ecológico.

M² 50 179,00 8.950,00

30 Impressão de projetos Arquitetôni-
cos e de Engenharia. M² 200 47,50 9.500,00

31 Películas Fumê para vidros inter-
nos e externos. M² 300 119,40 35.820,00

32 Artigos de madeira laminada, 
recortes em MDF a laser M² 200 119,40 23.880,00

33 Artigos e recortes em Acrílico 
a laser M² 150 238,00 35.700,00

34 Confecção de crachás em PVC 
com impressão em alta definição. UND 150 23,80 3.570,00

35 Confecção de crachás em Acrílico 
com impressão em alta definição. UND 150 23,50 3.525,00

36

Placas de inauguração em Acrí-
lico com recorte eletrônico, com 
impressão digital em alta definição 
utilizando tinta de baixo impacto 
ecológico, colocada em local espe-
cífico e indicado pelo contratante.

UND 20 284,50 5.690,00

37

Placas de informativas externas, 
locais específicos, e avisos, em 
PVC com recorte eletrônico, com 
impressão digital em alta definição 
utilizando tinta de baixo impacto 
ecológico, colocada em local espe-
cífico e indicado pelo contratante.

UND 30 384,50 11.535,00

38

Painel 1x2m em PS ou similar, 
revestido com Adesivo vinílico 
cast espessura 0,80 de alto de-
sempenho com cura ativada por 
temperatura, com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

M² 60 184,50 11.070,00

39

Painel 1,2x2,5m em PVC ou 
similar, revestido com Adesivo 
vinílico cast espessura 0,80 de 
alto desempenho com cura ativada 
por temperatura, com impressão 
digital em alta definição utilizando 
tinta de baixo impacto ecológico, 
colocada em local específico e 
indicado pelo contratante.

M² 60 209,50 12.570,00

40

Placas em ACRÍLICO/PS/PVC 
ou similar, suspensa com fios de 
náilon, para sinalização vertical de 
setores, colocada em local espe-
cífico indicado pelo contratante.

UND 100 39,50 3.950,00

TOTAL 448.132,50
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00020/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

 Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00020/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00020/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - MARCELO ARAUJO DOS SANTOS.
CNPJ: 19.367.885/0001-90.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40.
Valor: R$ 448.132,50.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 05 de Outubro de 2021

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04502/2021. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GADO BRAVO e a empresa SEVERINA ALVES DE SOUZA 05246274446 objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE REFEI-
ÇÕES PRONTAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE TODAS AS SECRETA-
RIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DO EDITAL Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Acréscimo, o valor de R$ 5.775,00 (Cinco 
mil e Setecentos e Setenta e Cinco reais) representado em percentual de aproximadamente 25% 
de acréscimo do valor total do contrato, ficando, portanto, o valor de R$ 28.875,00 (Vinte e Oito 
mil e Oitocentos e Setenta e Cinco reais), a partir da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: 
este Termo Aditivo, com base na Cláusula Oitava do Contato Inicial e em conformidade com o Art. 
65, §1º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. ASSINATURA: 05.10.21

Gado Bravo – PB, 05 de Outubro de 2021.
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 08.2021.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 83/2020.
REF: TERMO DE CONTRATO 00015/2021
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular e/ou 

locada a Edilidade até o fim do EXERCÍCIO DE 2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: LUZIA MARQUES DA SILVA
CNPJ: 06.052.003/0002-36.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 08.2021, tem por objeto, o acréscimo 

de 5% (cinco por cento) ao preço do litro do óleo díesel S-10, em referência ao último realinha-
mento, ficando:

R$ 4,85 – litro do óleo díesel S-10, preço anterior: (R$ 4,62) – 6° Realinhamento
DATA RATIFICAÇÃO: 04.10.2021.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 08.2021: 04.10.2021.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2021.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2021 SRP
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 038/2021 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o sistema de registro de preços para eventual 
Aquisição de Utensílios Domésticos. Data de Abertura: 19/10/2021 às 09:30h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão 
– Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@
gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 05 de outubro de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro e sua equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 00035/2021, do tipo menor preço por ITEM, para contratação de empresa especializada para 
prestação de contas, cuja abertura será no dia 20.10.2021 às 09:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. O edital e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035 ou pelo www.ibiara.pb.gov.br.

Ibiara-PB, 05 de Outubro de 2021.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através do pregoeiro e sua equipe de apoio, convoca as empre-

sas: JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAES – ME, cadastrada no CNPJ nº 09.096.700/0001-04 e 
a empresa GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 35.588.102/0001-54, para abertura 
dos envelopes de PROPOSTA DE PREÇO E LANCES VERBAIS, podendo ou não ser aberto os 
envelopes de habilitação, como também o Pregoeiro e Equipe de Apoio abrirá os envelopes de 
Proposta de Preços com todos ou parte dos licitantes. Para o dia 21.10.2021 às 13:00 Horas. Será 
publicado o resultado na imprensa oficial.

Ibiara-PB, 05 de Outubro de 2021.
Sebastião Batista Palitó

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a renovação da LICENÇA DE INSTALAÇÃO para obra de SERVIÇOS 
DE EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA SISTEMA DE DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, COM 
DESCIDA D´ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS E DISSIPADOR DE ENERGIA, LOCALIZADO NA 
RUA ZILDA NUNES, BAIRRO PORTAL DO SOL – LOTE 06.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.021/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/052850
CHAVE CGM: 5AL1-8OVT-KF0G-G933
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados da Concorrência Pública Nº 07.021/2021, tendo como objeto a Contratação de 
Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação nas Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental (EMEF): Anísio Teixeira e Severino Patrício em João Pessoa/PB – Lote 
09, que em face do pedido de desistência da Proposta apresentada pela L&L CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI.  - CNPJ  Nº 18.833.963/0001-31, CONVOCA o licitante  remanescente e 
habilitado, na ordem de classificação, RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.-  CNPJ  Nº 
08.172.556/0001-77, para apresentar proposta de preços e Documentação da Regularidade Fiscal 
e Qualificação Econômica Financeira atualizados, no prazo máximo de 05 dias úteis da data da 
publicação, para a Comissão Setorial de Licitação, e, para querendo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado conforme processo administrativo nº 2021/052850/SEINFRA e 
em conformidade em conformidade com o art. 24, XI, da Lei n.º 8.666/93, A contratação se dará nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados 
de conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2.º da Lei de Contratos e Licitações. 
Caso não aceite, será convocado o terceiro classificado, até que seja efetivada a contratação, ou 
seja decidida pela revogação da licitação. Os autos dos Processos nº   2021/052850/SEINFRA 
estão disponíveis e a disposição do interessado a partir da quarta-feira dia 06/10/2021, no endereço: 
http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 05 de outubro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
Chave CGM: SY4B-SK7O-OUJD-MJ35
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO PESSOA, através do pregoeiro, torna 

público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
04-057/2021. Tipo Menor Preço, cujo objeto é a “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO QUADRICICLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDURB, CONFORME CONDIÇÕES E 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS”, foi DESERTA.

João Pessoa, 05 de outubro de 2021.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 094739/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.035/2021
DATA DE ABERTURA: 21/10/2021 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

PADRONIZADOS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino, 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 900275, 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 licitacaoicv@gmail.com. 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: 
EW8L-LH5U-3P2T-9B50

João Pessoa, 05 de Outubro de 2021. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.021/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/052850
CHAVE CGM: 5AL1-8OVT-KF0G-G933
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados da Concorrência Pública Nº 07.021/2021, tendo como objeto a Contratação de 
Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação nas Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental (EMEF): Anísio Teixeira e Severino Patrício em João Pessoa/PB – Lote 
09, que em face do pedido de desistência da Proposta apresentada pela L&L CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI.  - CNPJ  Nº 18.833.963/0001-31, no que define o parecer jurídico, a CSL 
resolve CONVOCAR o licitante  remanescente e habilitado, na ordem de classificação, RSN INCOR-
PORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.-  CNPJ  Nº 08.172.556/0001-77, para apresentar proposta de 
preços e Documentação da Regularidade Fiscal e Qualificação Econômica Financeira atualizados, 
no prazo máximo de 05 dias úteis da data da publicação, para a Comissão Setorial de Licitação, e, 
para querendo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado conforme processo 
administrativo nº 2021/052850/SEINFRA e em conformidade em conformidade com o art. 24, XI, da 
Lei n.º 8.666/93, A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, conforme art. 
64, § 2.º da Lei de Contratos e Licitações. Caso não aceite, será convocado o terceiro classificado, 
até que seja efetivada a contratação, ou seja decidida pela revogação da licitação. Os autos dos 
Processos nº   2021/052850/SEINFRA estão disponíveis e a disposição do interessado a partir 
da quarta-feira dia 06/10/2021, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 05 de outubro de 2021
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 057819/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.026/2021
DATA DE ABERTURA: 21/10/2021 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMA-

NENTE (HOSPITALAR), ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 851471/2017 – MINISTÉRIO DA SAÚDE.
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 
899534, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: Transf. 
de Convênio ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde. 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: 
JSG6-B5M4-WGMR-VHWY

João Pessoa, 05 de Outubro de 2021. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00026/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00026/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para fornecimento e manutenção de 
internet via cabo e via fibra óptica, para atender as necessidades das diversas secretarias do Mu-
nicípio de Juarez Távora, no dia 20/10/2021 às 08:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada á Rua José Mendonça, 171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3267-1072, e-mail: 
setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 19/10/2021.

Juarez Távora(PB), 5 de outubro de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO 
PROGRAMA MESA FARTA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICI-
PALIDADE, DE FORMA PARCELADA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00036/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS- VIGÊNCIA: até 23/09/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00305/2021 - 23.09.21 - 
ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO ME - R$ 38.000,00; CT Nº 00306/2021 - 23.09.21 - MARIA 
CAROLINA CALADO PINHO - R$ 3.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL N. 033/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, no uso de suas atribuições, CONVOCA as 

empresas: JOSE ANTONIO PEREIRA - CNPJ: 06.298.188/0001-82 e SARA CRISTINA PEREIRA 
DA SILVA – ME - CNPJ: 10.726.857/0001-47: vencedoras do Pregão Presencial n.º 033/2021 para 
assinatura da ata de registro de preços no prazo máximo de 5 dias úteis contados a partir da publi-
cação deste termo no DOE. O não comparecimento no prazo estipulado acarretará decadência do 
Direito de Contratar com a Prefeitura de Mamanguape. Maiores informações na COPELI situado 
a Rua Antenor Navarro, S/N, Centro – Mamanguape – PB –no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape -PB, 05 de Outubro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00020/2021 

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de 
Ensino da Prefeitura de Manaíra – PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR 
o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00020/2021, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a J C OLIVEIRA NUNES COMERCIO DE HORTIFRUTI-
GRANJEIROS – ME - CNPJ nº 27.343.146/0001-96 – Valor R$ 81.950,00.  LUZIA PEREIRA DA 
SILVA – ME – CNPJ nº 24.066.165/0001-24 – Valor R$ 14.760,00. RAIMUNDO ADELMAR FONSECA 
PIRES EPP – CNPJ nº 07.526.979/0001-85 – Valor R$ 41.850,00. Valor Total: R$ 138.560,00.   

Manaíra/PB, 30 de setembro de 2021. 
José Alberto Tavares Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
Prefeitura Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito do Município de Manaíra /PB, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade pregão Eletrônico nº 00020/2021, que objetiva: 
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino da Pre-
feitura de Manaíra – PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: J C 
OLIVEIRA NUNES COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS – ME - CNPJ nº 27.343.146/0001-96 
– Valor R$ 81.950,00.  LUZIA PEREIRA DA SILVA – ME – CNPJ nº 24.066.165/0001-24 – Valor R$ 
14.760,00. RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP – CNPJ nº 07.526.979/0001-85 – Valor 
R$ 41.850,00. Valor Total: R$ 138.560,00.   

Manaíra/PB, 01 de outubro de 2021. 
Manoel Virgulino Simão

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00010/2021, em 22.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água e a empresa ROSA MARIA LOPES DE CALDAS 

CIRILO - ME
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis para abastecimento na cidade de Olho 

D´agua, destinados abastecimento de veículos oficiais e locados mediante as necessidades de 
todas as 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
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Outubro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de material de construção. 
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 Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 004/17; 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) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.
passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 05 de Outubro de 2021
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 10:30 horas do dia 20 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 material elétrico. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 004/17; 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) 34783001. 
E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 05 de Outubro de 2021
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
CLIMATIZADORES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 202103172–5. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 19 de Outubro de 2021. Início da fase de lances: 09:05 horas do 
dia 19 de Outubro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 05 de Outubro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: aquisição de 
equipamentos auxiliares para locomoção (cadeiras de rodas, muletas e andador). Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 19 de outubro de 2021. Início da fase de lances: 09:30 horas do 
dia 19 de outubro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 
Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 05 de outubro de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: REALIZAÇÃO 
DE EXAMES LABORATORIAS COMPLEMENTARES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, NOS 
PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 19 de Outubro de 2021. Início da fase de 
lances: 09:01 horas do dia 19 de Outubro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICI-
TACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 05 de Outubro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
SEGUNDA CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00005/2021. OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de 

kits escolares básicos e Mochilas escolares para os alunos da rede municipal pertencentes a este 
Município, de acordo com a solicitação da Secretaria de Educação deste Município. NOTIFICAÇÃO: 
CONVOCAMOS A SEGUINTE EMPRESA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS CONSECUTI-
VOS, CONSIDERADOS DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO, sendo esta a segunda convocação uma 
vez já ter sido convocada no DOE na Pg. 26 do dia 23/09/2021, 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: Ander-
ton Cavalcante Souto - CNPJ 32.056.101/0001-70. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, R Senador 
Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 33161070.

Riachao do Bacamarte - PB, 04 de Outubro de 2021
JOSE DE ARIMATEA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 09:00 horas do dia 19 de 
Outubro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de Empresa Especializada para prestação de serviços continuo, de conexão à rede mundial de 
computadores, (transmissão de sinal de INTERNET), banda larga, em fibra óptica na zona urbana 
e rural de Riacho de Santo Antonio – PB, conforme termo de referência. 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 007/13; 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: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.
cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 05 de Outubro de 2021
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, vi-
sando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de 
empresa para prestação dos serviços médicos especializados de baixa, média e alta complexidade, 
em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 21 de Outubro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 21 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 036/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.
cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 05 de Outubro de 2021
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação 
à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT 
Nº 00016/2021 - Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda - 1º Aditivo - acréscimo de 
R$ 37.518,08. ASSINATURA: 01.10.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONCLUSÃO 
DO PARQUE DE VAQUEJADA NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00004/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00061/2019 - Natal José 
Barbosa da Silva Eireli - 6º Aditivo - prorroga o prazo por mais 180 dias. ASSINATURA: 05.10.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
 AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2021
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 000048/2021, “ 

onde se lê: Aquisição parcelada de materiais gráficos diversos, para melhor atender as necessidades 
das secretarias este município; leia-se:  visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando 
contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais gráficos diversos, para melhor atender 
as necessidades das secretarias este município. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand s/n, - Centro – Rio Tinto - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Rio Tinto - PB, 05 de outubro de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 05 de outubro de 2021. 
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 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, os quais apontam como proponentes 
vencedores:

- 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
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 048/2021
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 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.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 048/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER 
A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos cons-
tantes do processo correspondente, a: 

- COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA
CNPJ: 05.377.891/0001-13 
Valor R$: 63.672,00
- DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 17.602.864/0001-86
Valor R$: 31.480,00
- HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS – EIRELI
CNPJ: 20.873.342/0001-23
Valor R$: 328.464,00
- MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 31.202.451/0001-35
Valor R$: 363.751,00
- MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
CNPJ: 07.631.411/0001-24
Valor R$: 4.740,00

Santa Rita - PB, 05 de outubro de 2021.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
PORTARIA N° 068/2021

SÃO JOSÉ DO BONFIM – PB, 05 DE OUTUBRO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS EMBASADO NO ARTIGO 182, 183, 205 E SEGUINTES DA LEI MUNICIPAL Nº 010/97 
(ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM), E, 
CONSIDERANDO LISTAGEM DE FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO COM ACUMULO DE 
CARGOS PÚBLICOS EM OUTROS ORGÃOS.

R E S O L V E: Designar, Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, nesta ocasião, cons-
tituída pelas funcionárias públicas do quadro permanente do Município de São José do Bonfim - PB, 
com os seguintes membros: AÇUCENA LEONARDO LACERDA, procuradora geral do Município de 
São José do Bonfim, inscrita no CPF nº 091.587.724-48 e RG nº 3621453 SSP/PB, FRANCINALDA 
NOBRE SILVA, professora do quadro efetivo do Município de São José do Bonfim, inscrita no CPF 
nº 646.803.984-34 e RG nº 1288609 SSP/PB, matrícula nº 31, e, JOZINAVA DANIEL DE LIMA 
MEDEIROS, professora do quadro efetivo do Município de São José do Bonfim, inscrita no CPF nº 
646.466.454-91 e RG nº 1321642 SSP/PB, matrícula nº 64,  para sob a presidência da primeira, 
comporem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, objetivando apurar as irregularidades 
de acumulações indevidas de cargos públicos indicadas pelo site do Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba, devendo a comissão, agora composta, iniciar seus trabalhos imediatamente após 
a data da publicação da portaria de nomeação desta comissão, para no prazo de 90 (noventa) 
dias, prorrogado por mais 30 (trinta) dias, casso haja necessidade, com poderes para proceder a 
qualquer diligência necessária para a instrução processual, inquirições de pessoas, requisição de 
profissionais técnicos especializados e peritos caso sejam necessários, sempre agindo baseado na 
ampla defesa e no devido processo legal, pelas infrações previstas na legislação municipal e art. 
37, XVI da Constituição Federal de 1988. A Comissão Processante exercerá suas funções em sala 
própria na Prefeitura Municipal de São José do Bonfim - PB, local designado para funcionamento 
dos trabalhos, localizado à Rua José Ferreira, nº 5, Centro, Município de São José do Bonfim – 
PB.  Pessoas a serem investigadas: ELIZANGELA LIRA MONTEIRO; EDNA DA SILVA COSTA; 
JOÃO VICTOR OLIVEIRA ANDRADE; EDUARDO RUBNS DE MEDEIROS; JOBSON SANTOS DE 
LIMA; ALEXANDRE FERREIRA GOMES; DANILLO VIEIRA DA NÓBREGA; ANTONIO HIPOLITO 
SOBRINHO FILHO; ANA CAROLINA FERREIRA SOARES BATISTA; RAYSON RODRIGUES DE 
ARAÚJO; GERLANE AIRES GUEDES; ANNI PAULINA ALVES DE MEDEIROS; MATHEUS SOARES 
MOTA; BRENNA VICTORIA LEONARDO FERREIRA; JECYANE ERTHA GOMES PEREIRA; JOSÉ 
ADINALDO RODRIGUES GUEDES; EVANDO PROCOPIO LEITE; MARIA DA CONCEIÇÃO DE 
MAGALHÃES QUEIROZ; MARCOS ANTONIO MEDEIROS DO NASCIMENTO; EDINALDO LIMA 
DE LIRA; MARIA BETANIA DE MEDEIROS CAVALCANTI; ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO; 
PERLA GADELHA MEDEIROS LIMA; JOSEFA RUBIA LOURENCO CANDEIA SOARES; REJANE 
DA SILVA MARTINS; MARIA SUELDA RIBEIRO BENÍCIO; MARTA GERIZA CARVALHO DE SOUSA; 
LUCIANA SOUSA DE BRITO E JACIARA FARIAS DA SILVA. Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB, 05 DE OUTUBRO 
DE 2021.

ESAÚ RAUEL ARAÚJO DA SILVA NÓBREGA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2021, que objetiva: Contratação dos 
serviços de transporte de estudantes da zona rural para a sede do município, incluindo veículos 
e condutores devidamente habilitados, para atender a demanda da Secretaria de Educação do 
Município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: AGAILTON ALEXANDRE DA SILVA - R$ 5.823,00; ANTONIO FILHO DANTAS LACERDA - R$ 
2.910,00; ARTUR JUSTINO DE ALMEIDA - R$ 15.426,00; CLAUDEMAR BANDEIRA DE ALMEIDA - 
R$ 10.188,00; FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA - R$ 15.720,00; GERALDO CARLOS DOS SANTOS 
- R$ 7.278,00; JEFFERSON SOARES DA COSTA - R$ 6.405,00; JOÃO TRIGUEIRO DE SOUSA 
NETO - R$ 6.696,00; JOSÉ AILTON BANDEIRA FERNANDES - R$ 6.405,00; JOSÉ RONALDO 
PEREIRA DOS SANTOS - R$ 5.820,00; JOSSEVAN DOS SANTOS COSTA - R$ 9.315,00; KAIO 
HENRIQUE GOMES DOS SANTOS - R$ 11.058,00; SEVERINO FRANCISCO DE SOUSA - R$ 
11.061,00; VALMI PAULINO BANDEIRA - R$ 11.061,00.

São Bentinho - PB, 29 de Setembro de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. ADITAMENTO: Ajuste no 
quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre e: CT Nº 05206/2021 - Euromed Comércio de Medicamento Ltda - ME - 1º Aditivo - 
acréscimo de R$ 31.556,27. ASSINATURA: 28.09.21.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de forma parcelada de Material de Limpeza, para atender as necessidades das 
secretarias do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 
– ME - R$ 220.499,70.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 04 de Outubro de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00065/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, PARA O AUXILIO DE TRANSPORTE DE 
PACIENTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE SOLÂNEA; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO COSMO FELIPE DA SILVA 
03363130473 - R$ 12.000,00; JOSE AILTON MIRANDA DA SILVA 02871111480 - R$ 12.000,00.

Solânea - PB, 04 de Outubro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00069/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa, para fornecimento de links de internet banda larga, com capacidade de 100 megas full 
em fibra óptica, devidamente autorizada pela ANATEL, destinado às Secretarias desta Prefeitura 
de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LEMOS & 
MORAIS LTDA ME - R$ 19.788,00.

Solânea - PB, 01 de Outubro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa, para fornecimento de links de internet banda larga, com 
capacidade de 100 megas full em fibra óptica, devidamente autorizada pela ANATEL, destinado 
às Secretarias desta Prefeitura de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00069/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:02:00 – SECRETARIA DE 
GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2004; 03.00 – SECRETARIA DE FAZENDA – 04.123.1002.2009; 
04:00 – SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2011; 
05:00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2018/12.361.2005.2019/12.361.2005.202
2;04:00 – SECRETARIA DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2011; 
05:00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2018/12.361.2005.2019/12.361.2005.202
2; 06:00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE – 10.122.2010.2038/10.3
01.2008.2039/10.301.2008.2041/10.301.2008.2042/10.302.2009.2043/(1211)/1214)/10.302.2009
.2044/10.302.2009.2045/10.302.2010.2046/10.305.2011.2048(1211)/10.301.2008.2053/10.304.2
011.2077/10.301.2008.2079 (1211/1214)/10.301.2008.2080; 07:00 SEC. DE DESENVL. SOCIAL 
E CIDADANIA – 08.243.2013.2054/08.243.2015.2055/08.244.2013.2056/08.244.2014.2057/08.2
44.2012.2058/08.244.2015.2060/08.244.2015.2061/08.244.2015.2062/08.243.2013.2063; 08.00 
– SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICS,TRANSPORTES E ESTRADAS– 15.122.1002.2065/1
5.452.1002.2066; 09:00 – SECRETARIA DA IND COM. E TURISMO – 13.392.2021.2069/22.122
.1002.2071/27.812.2020.2072. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS– PESSOA JURÍDICA. RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 
04/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00330/2021 - 
04.10.21 - LEMOS & MORAIS LTDA ME - R$ 19.788,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, PARA O AUXILIO 
DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA O HOSPITAL DISTRITAL 
DE SOLÂNEA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00065/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Solânea: 05.00– SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2008.2039/10.302
.2009.2044/10.302.2010.2046/10.301.2008.2080/10.302.2010.2046– ELEMENTO DE DESPESA 
– 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
04/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00328/2021 - 
04.10.21 - ANTONIO COSMO FELIPE DA SILVA 03363130473 - R$ 12.000,00; CT Nº 00329/2021 
- 04.10.21 - JOSE AILTON MIRANDA DA SILVA 02871111480 - R$ 12.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de equipamentos, materiais e suprimentos de informática para 
atender as necessidades das Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00066/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:01.00 – GABINETE DO PRE-
FEITO– 04.122.1002.1003/04.122.1002.2002 – 02.00 – SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA – 04.
122.1002.1004/04.122.1002.2004 – 03.00 – SECRETARIA DE FAZENDA – 04.123.1002.1005/04.12
3.1002.2009 –04.00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR 
– 20.122.2003.1006/20.122.2003.2011 – 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.1013 
(1111/1113/1510/1520)/12.361.2005.1014/12.361.2005.1016/12.365.2005.1017 ( 1510/1520/12.361
.2005.10231111/1113/1124/1510/1520/12.361.2005.1025/13.361.2005.2017/12.361.2005.2018/12.3
61.2005.2019/12.361.2005.2020/12.361.2005.2022/12.361.2005.2030/12.365.2005.2031/12.365.2–
005.2032/12.365.2005.2033/12.366.2005.2034/12.366.2005.2035– 06.00 – SECRETARIA DE 
SAÚDE – 10.301.2008.1027/10.301.2008.1029/10.031.2010.1032/10.302.2009.1033/10.302.200
9.1034/10.302.2010.1036/10.122,2010,2038/10.301.2008.2039/10.301.2008.2040/10.301.2008.2
041/10.302.2008.2042/10.302.2009.2043/10.302.2009.2044/10.302.2009.2045/10.302.2010.204
6/10.303.2012.2047/10.305.2011.2048(1211/1214/)/10.301.201.2050/10.301.2008.2053/10.304.2
011.2077(1211/1214)/10.301.2008.2079(1211/1213/1214)/10.301.2008.2080 – 07.00 – SECRE-
TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – 08.244.2015.1040(1101/1311)/08.244.2015.1042/08.244.2015.1046(1101/1311)/08.24
3.2013.2054/08.243.2015.2055/08.244.2013.2056/08.244.2015.2058/08.244.2015.2060/08.244.
2015.2061/08.244.2015.2062/08.243.2013.2063/08.244.2015.2064 – 08.00 – SECRETARIA DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.1052/15.122.1002.2065/
15.452.1002.2066/15.452.1002.2067/26.782.2019.2068 – 09.00 – SECRETARIA DA INDUSTRIA 
COMERCIO E TURISMO – 13.392.2021.1063(1001/1510)/13.392.2021.2069/13.392.2021.2070 
(1510/1520)22.122.1002.2071/27.812.2020.2072 E 10.00 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, 
SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2073/18.541.2001.2075 – ELEMENTOS 
DE DESPESAS – 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO, 4.4.90.52.99 – EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE. FONTES:RECURSOS PROPRIOS E FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT 
Nº 00319/2021 - 29.09.21 - ANDERSON SOARES DE SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMATICA - R$ 8.050,00; CT Nº 00320/2021 - 29.09.21 - LICITAR COMERCIO E SERVICO 
EIRELI - R$ 15.950,00; CT Nº 00321/2021 - 29.09.21 - LUIS CLÁUDIO S. PEREIRA COM. E SERV. 
DE INFORMATICA EIRELI - R$ 84.355,00; CT Nº 00322/2021 - 29.09.21 - MARIA CRISTIANE LE-
MOS DE ARAÚJO ME - R$ 55.752,50; CT Nº 00323/2021 - 29.09.21 - MULTIFORTE COMÉRCIO E 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - R$ 64.407,00; CT Nº 00324/2021 - 29.09.21 - REDE 
DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME - R$ 3.440,00; CT Nº 00325/2021 - 29.09.21 - SYLAS 
JORDANO DA SILVA BASTOS - R$ 44.250,00; CT Nº 00326/2021 - 29.09.21 - THOMAS JOSE 
BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME - R$ 7.015,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 094/2021
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26 

de outubro de 2021 às 09h00, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. 
. Os interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio 
www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos 
de Licitação, 4.Pregão) ou; no site do Tribunal de Contas, www.tce.gov.br . Os licitantes devem vir 
obrigatoriamente de máscara e respeitar a distância mínima de 1,5 (um metro e meio).

Sousa, 05 de Outubro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00055/2021, para o dia 20 de Outubro de 2021 às 08:30 horas; e do início da fase de lances 
para o dia 20 de Outubro de 2021 às 08:31 horas. Que se dá em virtude da ausência de publi-
cação do aviso de Licitação  no Diário Oficial do Estado e Jornal A União. Referência: horário de 
Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 
390 - Centro - Sumé - PB. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 05 de Outubro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 22 de Outubro de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 05 de Outubro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
 RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 

UMA UBS NO SÍTIO PITOMBEIRA MUNICÍPIO DE SUMÉ. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - Valor: R$ 
127.515,18. 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 Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 01 de Outubro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de outubro de 2021  27
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de outubro de 2021         28
Publicidade

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2021
PROCESSO Nº 22.208.000046.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE PNEUS, destinado a FUNDAÇÃO CENTRO IN-
TEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 20/10/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 

925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do 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: gelic04@centraldecompras.pb.gov.
br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, 
Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01872-6
João Pessoa, 05 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 026/2020
PROCESSO Nº 19.000.041262.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TERNOS (MASCU-
LINO/FEMININO), CAMISA SOCIAL (MASCULINO/FEMININO), SAPATO SOCIAL

(MASCULINO/FEMININO) E GRAVATA, destinado à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA 
PARAÍBA - PMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 20/10/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 

925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do 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: gelic08@centraldecompras.pb.gov.
br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, 
Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00989-4                                                          João Pessoa, 05 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 LICITAÇÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2021
PROCESSO Nº 19.000.006165.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDI-
CO ASSISTENCIAL DE APOIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DE DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE, destinado à 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 20/10/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01886-7
João Pessoa, 05 de outubro de  2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CAGEPA
ORDEM DE PARALISAÇÃO

Nº 001/2021
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE ILUMINAÇÃO 

DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DE SANTA RITA - PB.

1. REFERÊNCIA CONTEÚDO
1.1 Processo Licitatório 032/2020

1.2 Modalidade Licitação LRE Eletrônica Nº 032/2020

1.3 Contrato Nº 0213/2020

1.4 Valor do Contrato R$ 159.000,00 (Cento e cinquenta e nove mil reais)

1.5 Contratada CASTRO E ROCHA LTDA

1.6 Prazo contratual Inicial 06 (seis) Meses

1.7 Prazo contratual Aditivado 10 (dez) Meses

1.8 Prazo contratual Vigente 29/08/2021

1.9 Dias corridos do Contrato 278 (duzentos e setenta e oito) dias

1.10 Data de início da Execução 15/04/2021

1.11 Data de Conclusão 29/12/2021

1.12 Fiscal/Gestor do Contrato

Fiscal: Luiz Romulo Oliveira de Araújo
CREA PB 220202240-6

Gestor: Iltonio Alves Nitão
CREA PB Nº 160010642-0
Gestor: Victor Hugo José Lima Santos
CREA PB Nº 160285811-0

Fica autorizada a Contratada supracitada a paralisar os serviços por 120 (cento e vinte) dias, 
objeto do Contrato acima epigrafado, na data de emissão desta Ordem. O prazo de paralisação será 
de 120 (cento e vinte) dias corridos, ficando o cronograma de execução prorrogado por igual período.

João Pessoa, 04 de agosto de 2021
__________________________________                                           _____________________________________
            Diretor de Expansão                  Diretor Presidente

Recebi em      ____de_____________de 2021
CASTRO E ROCHA LTDA

ALLAN EMMANUEL FERREIRA DA ROCHA
Representante Legal

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 056/2021

REGISTRO Nº 21-01897-5
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO - PB.
(RUA BENTO VITÓRIO E RUA DESEMBARGADOR SIMEÃO CANANÉIA NO TRECHO QUE 

LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO AO DISTRITO DE CEPILHO).
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 22 de outubro de 2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 05 de outubro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

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.

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNDAC – SINTAC/PB
CNPJ: 07.382.734/0001-21

sindicatodafundac@gmail.com
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria Colegiada do Sindicato Dos Trabalhadores da FUNDAC – SINTAC/PB, representada 

pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 16 do Estatuto 
Social, CONVOCA toda a categoria de servidores do quadro funcional da FUNDAC para participar 
de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 14 de outubro do corrente 
ano, às 18h00min, em primeira convocação, com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais 
01 (um) dos associados e às 20h00min, em segunda convocação, com qualquer número, nos 
termos do art. 38-C, de forma remota/virtual, por meio de aplicativo, em razão da pandemia provo-
cada pelo coronavírus (COVID-19), obedecendo à legislação municipal e estadual, com link a ser 
devidamente disponibilizado aos filiados com antecedência, via endereço eletrônico, e publicizado 
nas redes sociais do Sindicato, para discussão e deliberação da seguinte pauta: 1 – Informes; 
2 - Indicativo de paralisação e proposta de deflagração de greve, em virtude da não resolução de 
pontos de reivindicação da categoria apresentados à Presidência da FUNDAC e ao Governo do 
Estado da Paraíba, em especial o não encaminhamento  da Revisão do Plano de Cargos, Carreira 
e Remuneração – PCCR; a não implantação e correção do pagamento de gratificações; a ausência 
de encaminhamento acerca das más condições de trabalho, dentre outros; e 3 - Outros assuntos 
do interesse da categoria. Informamos que, para efeito de comprovação de presença da categoria 
na assembleia, serão anexados documentos comprobatórios da participação coletiva e individual 
dos participantes, quando do registro da respectiva Ata. João Pessoa- PB, 05 de outubro de 2021.

MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
Presidente do SINTAC/PB

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 MARCAÇÃO
Será realizada eleição do STR de Marcação no dia 27 de novembro de 2021, no período das 

08:00h às 14:00h, na sede do Sindicato, situada na travessa Pedro Azevedo, s/n – Centro – Marca-
ção/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 publicação deste Aviso em 
Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na Secretaria de Saúde, 
no Mercado Público e na Unidade Básica de Saúde local. 

Marcação - PB, 05 de outubro de 2021.
ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA

Presidente

ARENA INTERMARES CLUBE E SPORTS LTDA, sociedade limitada inscrita no CNPJ nº 
43.545.432/0001-90 situada à Rua Projetada (AtlantiVille), nº 65, Intermares, Cabedelo/PB – CEP: 
58.102-970. Torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e 
Aquicultura de Cabedelo a Licença Ambiental de Operação (Comércio e Serviços) para exercer as 
atividades de: 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; 47.63-6-02 - Comércio 
varejista de artigos esportivos; 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria 
e de higiene pessoal; 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica; 47.81-4-00 - Comércio 
varejista de artigos do vestuário e acessórios; 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados; 47.89-
0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 56.11-2-05 - Bares e 
outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento; 73.12-2-00 - Agen-
ciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; 85.91-1-00 - Ensino de 
esportes; 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos; 93.29-8-99 - Outras atividades 
de recreação e lazer não especificadas anteriormente.
Em conformidade com:
• Resolução 237 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA;
• Norma Administrativa da SUDEMA - NA 101;
• Lei Municipal Nº 1.734/2014;
• Lei Complementar Municipal Nº 23/2008.

GLAUCO ANTONIO DE AZEVEDO MORAIS, CPF: 980.105.654-15, torna público que REQUEREU
da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA 
DE OPERAÇÃO para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 10 
CONDOMINIO ALAMOANA QD 04 LT34 , AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.

B&M ILUMINAÇÃO LTDA, INSCRITA SOB O CNPJ: 02.343.049/0001-72, TORNA-SE PÚBLICO 
QUE REQUER JUNTO A SEMAM A LIVENÇA DE OPERAÇÃO, PARA A ATIVIDADE PRINCIPAL 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE 
EPITÁCIO PESSOA, 2876, TAMBAÚZINHO, JOÃO PESSOA-PB.

VERA LÚCIA ASSIS CARTAXO, CPF: 282.810.474-53, torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura, a Licença de Instalação para Construção de 
Edificação Residencial Unifamiliar situado no Condomínio Residencial Alamoana Praia do Jacaré, 
Quadra nº 6, Lote nº 69, Cabedelo-PB

A JBB LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA,CNPJ nº 23.770.812/0001-11, torna público que requereu 
à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a LICENÇA 
AMBIENTAL DE OPERAÇÃOda obra do EMPREENDIMENTO COMERCIAL (GALPÃO)construí-
dona rua Santa Cecília, no lote 09, da quadra ‘I’, do loteamento João Paulo I, no bairro Renascer, 
em Cabedelo (PB).

MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA -ME, CNPJ:04.951.293/0001-43, Torna público que requereu a 
SEMAN – Secretária de Meio Ambiente a Renovação da Licença de Operação para comércio Varejista 
de Animais Vivos + Alimentos + Alojamento + Higiene e Embelezamento de Animais domésticos, 
situado a Av. Mascarenhas de Morais, 502, Mandacaru. João Pessoa – PB, 06 de outubro de 2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, torna público que requereu a SEMAPA Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para Capeamento 
Asfáltico das Ruas: Cleto Campêlo, Ismael Farias, General José Araken Rodrigues e Pedro Aleixo 
Moura, diversos bairros, CEP: 58310-000 Cabedelo - PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 
de 24/01/1986)

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO – através do Proc. 2021-007989/TEC/LO-3014, para o Conjunto habi-
tacional popular com 500 unidades, Loteamento Novo Bairro, no município de SANTA RITA - PB.
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