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Paraíba vai ganhar 
maior parque solar 
da América Latina
Assinatura da instalação de usinas fotovoltaicas em Santa Luzia foi o último compromisso 
da agenda administrativa do governador João Azevêdo, ontem, no Sertão. Páginas 4 e 13
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João Azevêdo (D) sela com o presidente 
da Aneel, André Pepitone (E), a 
construção de 12 parques solares, um 
investimento de R$ 2,4 bilhões que 
irá gerar 1.500 empregos, além de 
benefícios sociais e ambientais ao Estado

 

Estado e prefeituras vão 
passar a usar sistemas da PRF

Dia do Nordestino: Patativa 
do Assaré inspirou a data

Projeto de Dignidade Menstrual 
da PB atenderá 700 mil pessoas

Sousa se prepara para estrear 
na Copa Nordeste 2022

Convênio assinado ontem deve garantir mais agilidade 
e eficácia às ações de segurança e fiscalização dos 
municípios e do governo da Paraíba. Página 3

Pesquisadores comentam a riqueza social e cultural da 
região, assim como a diversidade geográfica que torna o 
Nordeste tão plural e tão único dentro do Brasil. Página 20

Órgãos do Estado começaram o processo de regulamentação 
do programa, que deve ter início ainda este ano, 
distribuindo absorventes e coletores menstruais. Página 3

Participação do time paraibano começa na próxima 
quinta-feira, quando o Dinossauro encara o ASA em 
Arapiraca (AL) pela eliminatória da competição. Página 21

Colunas

A obra ficcional de Rinaldo de Fernandes
é, toda ela, tributária à poesia, quer na trama, 

quer na elaboração de cada frase, de cada 
período.  Página 10

Sérgio de Castro Pinto

Se as crianças não nascessem, 
a cidade começaria a morrer, mal 

haveria transeuntes de bengala; o povo 
pararia de sorrir.  Página 2

Damião Ramos Cavalcanti

Covid Setembro registra menor número de internações 
de UTI desde o início da pandemia na Paraíba. Página 5
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Economia
Esquema de sonegação fiscal 
gerou prejuízo de R$ 250 mi
Força-tarefa prende 12 pessoas acusadas de pertencerem 
a empresas fantasmas que causaram prejuízo milionário 
referente ao não recolhimento de ICMS. Página 17

Geral

Paraíba

Creci defende força-tarefa 
para combater grilagem em JP
Conselho de corretores de imóveis denuncia invasões de 
áreas verdes e terrenos públicos da capital que deveriam 
ser destinados a equipamentos comunitários. Página 6

Mãe e filho Marlene Almeida (foto) e José Rufino representam a PB 
em mostra coletiva que antecipa o centenário da Semana de Arte Moderna. Página 9
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Esportes
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CPI da Covid Senadores convocam Marcelo Queiroga para o 
ministro explicar a mudança repentina da pauta da Conitec. Página 15
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O espaço para folga parece ser pouco na agenda do 
governador João Azevêdo. Na verdade, são muitos os 
compromissos de natureza administrativa, e o gestor 
não dá mostras de estar interessado em delegar suas 
responsabilidades a ninguém. Dentro do possível, inspeciona 
pessoalmente, por exemplo, as obras, e assina ordens de 
serviços nas próprias cidades beneficiadas.

Esta semana, João Azevêdo voltou a marcar presença no 
Sertão Paraibano. Esteve nos municípios de Patos, Malta, Vista 
Serrana, São Mamede e Santa Luzia, vistoriando obras, entre 
outras ações. Em Santa Luzia, participou da solenidade de 
assinatura de outorgas de autorização para implantação de 
usinas solares fotovoltaicas naquela cidade.

As passagens ou estadas do governador equivalem a 
uma espécie de semeadura. Das pegadas que ele deixa nos 
caminhos vão surgindo escolas, estradas, hospitais, barragens, 
ginásios esportivos e o novo cenário criado pelos espelhos e 
turbinas das novas matrizes energéticas. A Paraíba é o campo, 
portanto, todo lugar é lugar de se plantar.

Hoje, Campina Grande está mais uma vez no roteiro desta 
jornada pelo desenvolvimento socioeconômico. A cidade 
prepara-se para comemorar 157 anos, e o governador não 
chegará de mãos abanando. Entregará ao povo campinense 
novas obras e ações nas áreas da Infraestrutura, Segurança, 
Saúde, Desenvolvimento Humano e Educação.

É um presente e tanto, do qual Campina Grande se fez 
merecedora, pela sua história de tantas lutas e muitas vitórias. 
Se, de janeiro de 2019 a setembro deste ano, João Azevêdo já 
havia assegurado, para Campina Grande, investimentos que 
somam mais de R$ 743,5 milhões, desta feita anunciará um rol 
de ações inéditas que totalizam mais de R$ 95 milhões. 

Esta é a missão, garantir vida melhor para os paraibanos, 
sem preferências regionais. A Paraíba é uma só. A diversidade 
de culturas e de paisagens, apenas a faz um Estado 
diferenciado, no bom sentido, motivo de orgulho de quem nela 
habita, não importa se filho natural ou adotivo. O importante 
é cuidar bem das pessoas. E isso o governo estadual está 
fazendo.

Por onde passa Criança, seu dia e sua existência
Se as crianças não nascessem, a cidade 

começaria a morrer, mal haveria transeun-
tes de bengala; o povo pararia de sorrir; os 
homens não enxergariam as mulheres ou 
elas não seriam conquistadas para amar, de 
cujo amor viriam as crianças. Todos se tor-
nariam habituados à crise; sem esperança de 
novidade, conviver-se-ia com a não renovação 
dos valores. Não se falaria em prosperidade, 
dada a normalidade da crise. Far-se-iam ou-
tras violências, de modo galopante, como um 
bicho avassalador, porque assim a sociedade 
se mataria, envelhecendo, diminuindo de 
tamanho, como as nossas alturas na maior 
idade. Até os políticos perderiam a razão de 
ser, na proporção em que o povo que restasse 
não acreditaria mais em promessas; tam-
bém porque os discursos sem valor já não 
provocariam alguma catarse 
à massa sisuda e descrente, 
mouca, sem perspectiva de 
futuro, caminhando em si-
lêncio, indiferente às praças 
sem jardins e com brinquedos 
quebrados, enferrujados, sem 
o barulho dos gritos e das gar-
galhadas dos meninos e das 
meninas. Então, viva a criança 
no seu dia!

Restaurantes fechados, e 
a população, resignada, sub-
metida a um racionamento de comida, sem 
quase gente para plantar. Não se sentiria a 
necessidade das manifestações, nem   haveria 
líderes para protestar contra o errado. Para 
nada haveria liderança, tudo sem perspec-
tiva, porque não estaria nascendo criança, 
tão somente crises sem turbulência... Até o 
trânsito desordeiro correria livre, porque 
também consequentemente teria diminuído 
a quantidade de carros e as grandes cidades, 
morrendo ou parando de crescer. Haveria 
indiferença às vitrines quebradas, deixadas 
pelas antigas ofertas no Dia das Crianças... 
Nada se alteraria, sem festas, sem comemo-
rações dos aniversários dos filhos e filhas, dos 
netos e netas, apenas silenciosa recordação 
dos tempos de criança. 

Sem cortes de cargos e com um natural 
congelamento de salários, o que ainda restas-
se do funcionalismo público. O país estaria 
parando e sem greve, tudo isso se as crianças 
não nascessem. Não haveria razões, tampouco 
incentivos àquele inexplicável “controle de na-
talidade”, como então em alguns países super-
povoados, onde se pagava aos casais para não 
terem filhos e filhas. E agora, não ter criança 
vem à tona, constituindo-se uma ameaça de 
morte social, coletiva porque não se cuidou da 
vida coletiva. Surgiria uma superpopulação de 
pets... Até se pararia de comemorar o Dia da 
Criança. Por quê e para quem?  Não havendo 
crianças, tampouco brinquedos e pulas-pulas, 
o brigadeiro seria proibido a uma população 
de adultos diabéticos em extinção.

Guardar-se-ia uma esperança: o senti-
mento da falta, da falta das 
crianças. Porque houve o tem-
po em que elas existiam, em 
abundância, mesmo algumas 
jogadas e soltas nas ruas, dor-
mindo debaixo das marquises, 
passando fome, até morrerem 
de bronquite, contraída, sem 
cobertor, nas noites de chuva. 
A indiferença desumana a es-
sas tenras vidas teria crescido 
de tal maneira, resultando na 
indiferença à sua existência, 

na criação de um mundo sem crianças. Re-
flita-se sobre isso no seu Dia...  A sociedade é 
uma casa, cuja felicidade é um teto de vidro: 
vê-se o céu, mas, de repente, ele pode desabar 
em pedaços ou cacos cortantes. Mesmo que 
conseguíssemos conquistas sem precedentes; 
alimentação para todos; curássemos todas 
as doenças, inclusive o câncer; morrêssemos 
depois dos 120 anos; conquistássemos a paz 
mundial; até parecesse vencer a vida e a mor-
te, mas, sem as crianças, tudo morreria. Sem 
elas, não aconteceria a felicidade social ou 
reinício de todos nós. Nesse sentido, a desva-
lorização da criança é um péssimo sinal dos 
tempos, que a humanidade vem fabricando e 
experimentando muitos malogros ou talvez 
a inexistência das crianças. 

Flagrantes de viagem
A estrada vai se revelando em cur-

vas, sinuosidades e paisagens que, na 
velocidade de motores e olhares, se 
mostram em cantos e encantos de gen-
tes, bichos, plantas, aragens e nuvens 
serelepes que correm no céu, como a 
nos trazer o prazer infantil das brin-
cadeiras de esconde-esconde.

Na curva que se desmancha numa 
longínqua reta uma es-
trada de terra revela uma 
cancela que sempre está 
fechada. E, entre travas e 
treliças, escancara cami-
nhos por onde pessoas, 
animais, ventanias, re-
demoinhos, touceiras de 
capim circulam na dire-
ção de lugares, casas, ex-
periências. Quem são? O 
que fazem? Não importa! 
São efêmeros momentos 
que se diluem na rapidez 
da estrada que segue sua 
instantaneidade de idas 
e vidas e, assim, tantas 
voltas.

Escondida entre moi-
tas de mufumbos e favelas 
uma gasta cruz de ma-
deira esconde lágrimas e 
saudades de alguém cujo 
nome se apaga na trava 
corroída pelo tempo. Mar-
cas de parafina, restos de 
um terço de contas incertas levadas 
por ventos, preces e chuvas. A identi-
dade apagada em lembranças que se 
reconfiguram na dinâmica da vida e 
na celeridade de eventos outros que 
emergem em importância fugaz e ar-
quiva em pálidas memórias ontens e 
pretéritos.

No alto da serra o engenho huma-
no planta a tecnologia de um gigantes-

co catavento cujas hélices se movem 
na imensidão azul do sertanejo céu, 
produzindo energia e movimentando 
lucros e dividendos de poucos. E as 
hélices giram na plasticidade do espe-
táculo que esconde, em suas sombras 
e ausências de vento, dramas e dores 
de pequenos agricultores, deslocados 
de seus lugares de nascença em nome 

do progresso. Pequenos 
que soterrarão nas mar-
cas deixadas pelo movi-
mentar das hélices seus 
pequenos roçados de mi-
lho e feijão. O baixio onde 
abrigava o cacimbão, os 
pés de manga, coco e goia-
ba. A casa com suas me-
mórias de festas, bodas, 
celebrações, velórios. As 
plantas, aves e bichos afu-
gentados pelo barulho do 
movimentar das hélices 
e pela quebra da convi-
vência que se construiu 
como estratégia de viva e 
de viver.

E a s  sombr a s da s 
hélices se perdem no ho-
rizonte. O rasante voo 
de um carcará desenha 
imaginárias linhas no céu 
límpido e azul de outubro. 
Às margens da estrada 
touceiras de mandacarus, 

xique-xiques, marmeleiros, juremas 
alimenta a certeza do lugar conhecido. 
A identidade de um juazeiro de tronco 
pendido e sombra farta e de uma oiti-
cica que teima em crescer na margem 
do riacho, aterrado pela especulação 
imobiliária, abastece o canto de bem-
te-vis, rolinhas, galos de campina.

E a estrada finda em impressões 
de paisagens e cenários!

 A sociedade é uma 
casa, cuja felicidade é 
um teto de vidro: vê-se 
o céu, mas, de repente, 
ele pode desabar em 

pedaços ou cacos 
cortantes   

 Escondida entre 
moitas de mufumbos e 

favelas uma gasta 
cruz de madeira 

esconde lágrimas e 
saudades de alguém 
cujo nome se apaga 

na trava corroída pelo 
tempo. Marcas de 

parafina, restos de um 
terço de contas 

incertas levadas por 
ventos, preces e 

chuvas.   

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

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaborador

Descanso na calçada

Fotolegenda
Foto: Ortilo Antonio
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Projeto Multiagência de Segurança Pública irá auxiliar questões viárias e de combate à criminalidade na PB

PRF firma Acordo de Cooperação 
Técnica com Estado e prefeituras

Daniel Beltrammi afirmou, em 
entrevista, que, apesar de to-
dos os esforços do governo e 
das prefeituras, ainda existe um 
número significativo de pessoas 
que não estão totalmente imu-
nizadas contra a covid-19. Algo 
em torno de 250 mil pessoas 
não tomaram a primeira dose e 
cerca de 414 mil não completa-
ram a imunização, com a segun-
da. Vacina tem!  

Número sigNificativo 
“O uso da máscara foi uma 
das primeiras medidas a se-
rem adotadas e com certeza 
será a última a ser abolida”. 
Do secretário Executivo de 
Gestão da Rede de Unidades 
de Saúde da Paraíba, Daniel 
Beltrammi, para quem essa 
proteção facial contra a co-
vid-19 deverá perdurar ainda 
por alguns anos. Não só no 
Brasil, mas no mundo.  

Cícero Lucena não tem nenhuma 
restrição à aproximação do ex-pre-
feito de Campina Grande, Romero 
Rodrigues (PSD), com o grupo do go-
vernador João Azevêdo. E destacou 
um fato que, de acordo com ele, fa-
cilitaria um eventual diálogo com o 
presidente do PSD. “Romero não é 
extremista, não é radical. Não teria 
nenhum problema [a aproximação]”. 

NeNhuma restrição 

cícero LuceNa reafirma apoio à reeLeição  
do goverNador: “o meLhor para a paraíba” 

por aLguNs aNos 

“Para governador, o melhor para a Paraíba é João Azevêdo”. A declaração do prefeito de João 
Pessoa, Cícero Lucena (foto), corrobora que a afinidade política entre as duas lideranças – também 
forjada numa amizade de anos – se mantém infensa a eventual crise gerada nos bastidores, por 
conta das articulações para a formação da chapa majoritária de 2022. O prefeito da capital voltou 
a falar sobre o motivo pelo qual o seu partido, o Progressistas, reivindica uma vaga na chapa, 
ressaltando que a aliança entre ele e o governador, na eleição de 2020, não impõe a necessidade 

de o gestor estadual ter que apoiar a pré-candidatura de Aguinaldo Ribeiro ao Senado. De acordo 
com ele, essa postulação se dá pelas credenciais do pré-candidato. “Não é porque João tenha me 

apoiado, que ele terá que apoiar Aguinaldo na chapa. Não é isso. Não é [um candidato] 
tirado do colete, vindo de um conchavo. Não. Aguinaldo é um nome que tem história política, 
é um deputado atuante, já foi ministro”, afirmou. Em entrevista a uma rádio, perguntou-se 
a Cícero se o nome de Mersinho Lucena, seu filho, também estaria cogitado para integrar 
a chapa – no início da semana, o vice-prefeito de Cabedelo afirmou que, se fosse consen-
so do grupo, aceitaria ser candidato a vice-governador. “O que está posto é o nome de 
Aguinaldo. Minha posição é clara: nosso candidato para a chapa é Aguinaldo”, reafirmou.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Veneziano Vital do Rêgo (MDB) comentou o en-
contro que teve com o ex-presidente Lula – já é 
o segundo. “Foi um momento arejado, de des-
contração, de interpretações conjunturais. Tive 
a oportunidade de ouvir e de fazer considera-
ções. E disse que Lula não lhe fez nenhum con-
vite para ser candidato a governador: “Ele sabe 
da minha relação com João [Azevêdo]”.  

veNeziaNo sobre reuNião com 
LuLa: “um momeNto arejado” 

teto coNstitucioNaL 

vítimas da covid 

Relator da PEC que altera regras de paga-
mento dos precatórios da União, Hugo Mot-
ta (Republicanos) não acatou a proposta do 
governo de parcelar as dívidas pelos próxi-
mo 10 anos. E apresentou substitutivo, pro-
pondo a criação de um teto constitucional 
para limitar o pagamento anual de precató-
rios. O relatório será votado dia 19.  

Foi apresentado na Câmara dos Deputados requeri-
mento que pede a criação de uma Comissão Geral 
para debater políticas públicas de defesa aos direitos 
das vítimas da covid-19. “É uma iniciativa em parceria 
com a Associação Nacional Vida e Justiça, que dá 
apoio às vítimas”, explicou o deputado Frei Anastácio 
(PT), coautor da proposta.  
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Beatriz de Alcânta-
ra 
alcantarabtriz@gmail.com

A Polícia Rodoviária 
Federal da Paraíba (PRF - 
PB) assinou ontem o Acor-
do de Cooperação Técnica 
relativo ao projeto Mul-
tiagência de Segurança 
Pública da instituição em 
parceria com o Governo 
do Estado e Prefeituras 
Municipais paraibanas. A 
solenidade, que aconte-
ceu na tarde de ontem, no 
auditório dos Correios, no 
bairro do Cristo Redentor, 
em João Pessoa, e contou 
com a participação de re-
presentantes da PRF, de al-
gumas prefeituras, dentre 
elas a da capital paraibana, 
da Região Metropolitana 
de João Pessoa e de Cam-
pina Grande. Além destes, 
profissionais de segurança 
pública e viária também es-
tiveram presentes.

Segundo o superinten-
dente da PRF na Paraíba, 
Giovanni Di Mambro, a 
importância do acordo 
se baseia em três pilares: 
integração, produção de 
conhecimento em colabo-
ração e sociedade. “A in-
tegração não é mais uma 
opção, é uma necessidade. 
Essas ferramentas ajudam 
a instituição diariamente 
em questões de seguran-
ça viária e de combate à 
criminalidade. E a gente 
espera que isso favoreça 
também o enfrentamento 
no âmbito municipal”, des-
tacou o inspetor ao Jornal 
A União.

Serão cerca de cinco 
sistemas disponíveis ini-
cialmente para o uso das 
prefeituras e seus órgãos 
de segurança, sendo eles: 
o E-DAT, para declaração 
de acidente de trânsito; o 
BOP, sistema de boletins 
de ocorrências policiais; 
sistemas móveis que en-

volve, por exemplo, um sis-
tema de registros de autos 
de infração e consultas; o 
BAT, sistema para boletins 
de acidentes de trânsito; e 
o Sinal Agro, voltado para 
os produtores do agrone-
gócio. 

Os sistemas já são tec-
nologias utilizadas no dia 
a dia da Polícia Rodoviária 
Federal e devem possibi-
litar aos municípios mais 
eficácia e agilidade no 
enfrentamento à violên-
cia para além do trânsito 
e das rodovias federais. 
“Nós vamos tentar disse-
minar para as prefeituras 
que têm já uma estrutura 
implantada às ferramen-
tas que nos ajudam dia-
riamente a exercer um 
trabalho de entrega para 

a sociedade”, explicou Di 
Mambro.

A premissa do proje-
to é que, de forma prática, 
as prefeituras que assina-

ram o acordo com a PRF 
poderão acessar as bases 
de dados para melhorar a 
prestação de serviço à so-
ciedade e também, a partir 
desse acesso, conseguirão 

desenvolver políticas pú-
blicas de segurança de for-
ma mais pontual e efetiva.

Com a assinatura do 
acordo feita entre os ór-
gãos envolvidos, o pro-
cesso agora está livre das 
principais burocracias e 
passa a depender apenas 
da publicação nos veículos 
oficiais: o Diário Oficial da 
União, para o caso da PR-
F-PB, e do Estado para as 
prefeituras locais. “A partir 
disso é detalhe de implan-
tação agora, pois a parte 
burocrática já foi vencida. 
[Tudo em relação à previ-
são] depende das prefeitu-
ras agora, estamos à dispo-
sição para a implantação 
e se dependesse da gente 
já começaria amanhã”, co-
mentou o inspetor.

Dignidade Menstrual

Programa do Estado vai 
atender 700 mil pessoas

A Paraíba iniciou o pro-
cesso de regulamentação da 
Lei do Programa de Digni-
dade Menstrual sancionada 
pelo governador João Azê-
vedo. Serão atendidas cerca 
de 700 mil pessoas - adoles-
centes, mulheres e homens 
trans - que terão direito 
aos absorventes e coletores 
menstruais com distribuição 
gratuita. 

A entrega mensal de um 
pacote com 24 unidades para 
as beneficiadas será nas uni-
dades básicas de saúde da fa-
mília e na rede de assistência 
social, nos Centros de Refe-
rência de Assistência Social 
(Cras) e Centros de Referên-
cia Estaduais de Assistência 
Scial (Creas) e terá início 
ainda este ano. A Secretaria 
da Mulher e da Diversidade 
Humana está coordenando 
o programa do governo do 
Estado junto com as Secre-
tarias de Desenvolvimento 
Humano, Saúde e Educação.

Segundo a secretária da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, Lídia Moura, durante 
reunião, ontem, entre Secre-
tarias da Mulher, Educação, 
Saúde, Desenvolvimento 
Humano, Fazenda, Planeja-
mento, Controladoria e Pro-
curadoria Geral do Estado, 
foram definidos os detalhes 
da regulamentação do pro-
grama Dignidade Menstrual. 

“Além de identificar-
mos a quantidade de pes-
soas em estado de vulne-
rabilidade, via cadastro no 
CadÚnico, que terão direito 
aos absorventes e coletores 
menstruais, definimos que 
o programa será alocado na 
Saúde e será tratado como 
questão de saúde pública. 

Infelizmente o governo fe-
deral vetou a proposta para 
atender mulheres de todo o 
Brasil e os custos na Paraí-
ba, que poderá chegar até R$ 
20 milhões por ano, serão do 
Tesouro Estadual. A entrega 
será feita nas unidades bá-
sicas de saúde da família e 
na rede de assistência, Cras 
e Creas estaduais e munici-
pais”, disse Lídia Moura.

A lei que institui e de-
fine diretrizes para o Pro-
grama  Estadual Dignidade 
Menstrual foi sancionada 
pelo governador João Aze-
vêdo e publicada no Diário 
Oficial dia 15 de setembro. 
O programa amplia o acesso 
ao absorvente que já é distri-
buído para mulheres atendi-
das no serviço da Secretaria 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, como a Casa Abri-
go, e no Sistema Prisional. A 
pobreza menstrual no Brasil 
acomete cerca de 23% das 
adolescentes de 15 a 17 anos, 
com consequências que afe-
tam a saúde física e mental 
destas mulheres jovens, au-
mentando a desigualdade 
de gênero e prejudicando o 
desempenho escolar. 

Terão direito ao Pro-
grama Estadual Dignidade 
Menstrual:  adolescente, mu-
lher em idade reprodutiva 
ou em processo de climaté-
rio e menopausa; homens 
trans. Outros critérios são: 
ter renda de um salário mí-
nimo por família; estar em 
situação de rua; estar inse-
rida em programas sociais 
do governo federal ou esta-
dual; ser estudante da rede 
de ensino público e ser de 
comunidades tradicionais e 
povos originários.

Serão cerca de cinco 
sistemas disponíveis 
inicialmente para o 
uso das prefeituras 

e dos seus órgãos de 
segurança

Solenidade de assinatura do 
Acordo de Cooperação Técnica 
relativo ao projeto Multiagência 
de Segurança Pública ocorreu 
aconteceu, no auditório dos 
Correios e Telégrafos, no bairro 
do Cristo Redentor

Fotos: Macos Russo/Davi/PRF
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Investimentos são da ordem de R$ 2,4 bilhões; com incentivos fiscais do Estado, serão gerados 1.500 empregos
O governador João Azevê-

do participou, ontem, em Santa 
Luzia, no Sertão paraibano, da 
solenidade de Assinatura de 
Outorga para instalação de usi-
nas fotovoltaicas. O parque solar 
será o maior da América Latina, 
com investimentos da ordem de  
R$ 2,4 bilhões. Com incentivos 
fiscais do Governo do Estado, se-
rão gerados, ainda, 1.500 empre-
gos, além de benefícios sociais e 
ambientais.

 Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressaltou o 
compromisso do Governo do 
Estado para atrair investimen-
tos privados. “Temos a missão 
de tornar o ambiente de negó-
cios seguro, como é visto hoje 
por todos os empresários. Gra-
ças a Deus, temos uma relação 
respeitosa e republicana com 
todos os empresários que nos 
procuram, fazendo com que o 

Governo passe a compartilhar 
responsabilidade com os proje-
tos apresentados”, disse.

“Nós estamos atendendo 
a dois segmentos muito impor-
tantes: àquele que precisa e 
àquele que produz, que precisa 
ter um olhar atento. Ao mesmo 
tempo, durante a pandemia, em 
que cuidávamos das pessoas, 
precisávamos cuidar dos empre-
gos. Fizemos isso, graças a Deus, 
porque criamos um ambiente de 
negócios, criamos um ambiente 
propício”, afirmou, destacando 
a importância da política de in-
centivos fiscais na geração de 
emprego e renda. 

Para o deputado federal 
Efraim Filho, a união entre a ini-
ciativa privada e o Governo do 
Estado promove muito mais que 
emprego e renda. “Temos cursos 
técnicos nas escolas da rede esta-
dual sobre energias renováveis, 

Sertão da Paraíba terá o maior 
parque solar da América Latina

Governador inaugura e anuncia investimentos no aniversário de Campina Grande

Iniciando as celebrações de 
157 anos de Campina Gran-
de, o governador João Azevêdo 
cumprirá, hoje, agenda de inau-
gurações e o anúncio de novos 
investimentos na cidade. 

A partir das 9h, será rea-
lizada a inauguração do novo 
Centro de Controle Operacional 
da Cagepa, chamado “Simão Al-
meida”, no escritório da cidade. 
Na cerimônia, autoriza também 
as licitações do esgotamento 
sanitário do bairro do Cruzeiro e 
Jardim Tavares, e melhoramento 
do sistema de esgotamento sa-
nitário do Distrito de Galante. E 
ainda, autorização de licitação 
do sistema de abastecimento 

de água do Distrito de Catolé 
de Boa Vista e Zona Oeste de 
Campina Grande.

Para a segurança pública, 
em cerimônia realizada no Par-
que do Povo a partir das 10h30, 
o governador irá entregar o 
quantitativo de 42 viaturas, 55 
motocicletas e 380 coletes para 
o Comando da Polícia Militar da 
Paraíba. O Corpo de Bombei-
ros também será beneficiado 
com a entrega de 82 viaturas, 
quatro quadriciclos, uniformes 
e equipamentos. Haverá ain-
da a entrega de 182 coletes e 
263 viaturas para a região da 
2ª Superintendência Regional 
da Polícia Civil.

A Administração Penitenciá-
ria terá a renovação da frota de 
12 viaturas e dois jumper, além 

de dois ônibus. Ainda na oca-
sião, serão anunciadas a pro-
moção de 72 policiais militares 
do Corpo de Bombeiros.

No Hospital de Clínicas, obra 
do Governo do Estado com en-
trega em 2020 e atuação exclu-
siva no tratamento da covid-19, 
João Azevêdo fará a assinatura 
do convênio com o Hospital da 
FAP no valor de R$ 5 milhões e 
a entrega de três novas salas de 
cirurgia. O hospital, anunciado 
e inaugurado no contexto da 
pandemia, tornou-se referên-
cia no tratamento da doença e 
passou a ser espaço que atende 
a Rainha da Borborema e mais 
69 cidades para especialidades 
diversas e cirurgias eletivas.

A partir das 14h30, na sede 
da Apae, no bairro do Catolé, 

a agenda segue com anúncios 
de investimentos na área social 
com a assinatura da ordem de 
serviço para a implantação do 
Centro de Atendimento ao Au-
tista, anúncio de implantação do 
Escritório Social e a assinatura 
do convênio com a Apae para a 
construção de ginásio adaptado 
para pessoas com deficiência.

Para a área de infraestrutu-
ra, será entregue a pavimenta-
ção de vias no bairro das Mal-
vinas, além da assinatura de 
ordens de serviço para: pavi-
mentação de ruas do Mutirão, 
no Serrotão; pavimentação de 
ruas no Ligeiro; e manutenção 
do Parque do Bodocongó.

A agenda será encerrada 
a partir das 17h, no auditó-
rio da Universidade Estadual 

da Paraíba, com o anúncio e 
lançamentos com incentivos 
para a educação. O chefe do 
Executivo assina o convênio 
com a instituição no valor de 
R$ 9.565.000 para a aquisição 
e implantação de laboratórios 
para o Ensino Técnico e Tecno-
lógico. Ainda para a UEPB, será 
anunciado o lançamento do 
edital, no valor de R$ 5 milhões, 
para o Centro de Laboratórios 
Multiusuários para pesquisado-
res em áreas estratégicas para 
o desenvolvimento do Estado 
da Paraíba. Autoriza a licita-
ção da nova Escola de Ensino 
Médio e Integral com Ginásio 
de Esportes para o conjunto 
habitacional do Aluísio Campos 
e da Escola José Jofilly, antigo 
Caic, no bairro das Malvinas.

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

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

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

Mais de 70% tomaram, pelo 
menos, uma dose de vacina

A p r o x i m a d a m e n t e 
70,27% da população parai-
bana já recebeu pelo menos 
uma dose dos imunizantes 
contra a covid-19, corres-
pondendo a uma população 
vacinal de 2.852.387 pes-
soas. De acordo com dados 
do Sistema de Informação 
do Ministério da Saúde, a Pa-
raíba já aplicou 4.326.396 
doses de vacinas contra a co-
vid-19, onde 2.789.545 pes-
soas foram vacinadas com a 
primeira dose e 1.506.088 
completaram os esquemas 
vacinais, sendo 1.443.246 de 
pessoas com o recebimento 
de duas doses e 62.842 foram 
vacinas com imunizante de 
dose única.

Considerando as doses 
de reforço, foram aplicadas 
2.083 em pessoas com alto 
grau de imunossupressão 
e 28.680 doses de reforço 
na população com idade a 
partir de 70 anos. Até ontem, 
8.239  adolescentes entre 12 
e 17 anos já haviam recebido 
pelo menos uma dose da va-
cina. No total, o Estado já dis-

tribuiu 5.104.223 doses de 
vacina aos 223 municípios.

Com 1.189.179 testes 
para diagnóstico da covid-19 
já realizados, foram identifi-
cados casos em todas as ci-
dades da Paraíba e mortes 
em 222 delas, sendo apenas 
Riachão do Bacamarte sem 
mortes entre seus residentes. 

Foram confirmados, 
também ontem, novos 198 
casos de contaminação pela 
covid-19 na Paraíba. Dados 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) registram que, 
entre os novos casos, ape-
nas quatro são considerados 
moderados ou graves, com 
necessidade de hospitaliza-
ção dos pacientes, além de 
três falecimentos em decor-
rência do agravamento da 
doença. Com a atualização, a 
Paraíba totaliza 442.662 ca-
sos confirmados da doença, 
sendo 335.083 pacientes re-
cuperados da doença e 9.332 
mortes.

Entre os três óbitos ocor-
ridos entre a quarta-feira e 
ontem, todos aconteceram 
em hospitais públicos. As ví-
timas foram duas mulheres e 
um homem, com faixa etária 

entre 65 e 80 anos, sendo a 
diabetes a comorbidade mais 
comum. As mortes foram re-
gistradas entre os residentes 
de João Pessoa, Sousa e Lagoa 
Seca.

Segundo informações 
do Centro Estadual de Re-
gulação Hospitalar, 13 pa-
cientes foram internados 
entre quarta-feira e ontem. 
Com isso, o Estado conta 
com 122 pacientes inter-
nados nas unidades de re-
ferência. 

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) em todo o 
Estado é de 23%, e mantém 
12% nos leitos de enfermaria 
para adultos. Entre as Ma-
crorregiões de saúde, a Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa tem 26% de ocupação 
de leitos de UTI e 15% nas 
enfermarias. Em Campina 
Grande estão ocupados 24% 
de leitos de UTI, com 11% 
nas enfermarias. Já no Ser-
tão, a taxa de ocupação de 
leitos de UTI é de 26% e 9% 
nas enfermarias. Todos os 
dados das Macrorregiões são 
referentes a leitos específicos 
para adultos.

Nova edição de ‘Parahyba 
1930’ é lançada na capital

O livro “Parahyba 1930 
– a verdade omitida”, de Flá-
vio Eduardo Maroja Ribeiro, 
conhecido como Fuba, teve a 
sua segunda edição lançada na 
noite de ontem, na Fundação 
Casa de José Américo. Fuba fa-
lou sobre as inquietações que 
o levaram a escrever a história 
não contada sobre a verdadeira 
história da Paraíba e os seus 
reflexos na Revolução de 1930. 

“Inventei que estava 
com uma dor na barriga e eu 
fiquei prestando atenção ao 
que Paulo Brasil perguntava a 
José Américo. Ele perguntou 
várias coisas… entre elas, a mu-
dança da bandeira em que José 

Américo era contra, a revolta 
de Princesa. Depois ele arre-
galou os olhos para mim e dis-
se “esse menino tá prestando 
muita atenção” e parou de falar. 
Ficou no meu inconsciente”, 
relatou o autor da obra que, 
anos depois, lançou a primeira 
edição em 2008.

Na ocasião de lançamento, 
a obra publicada em sua segun-
da edição pela Editora A União, 
foram realizados debates sobre 
a história relatada. Na primeira 
mesa de apresentação da edi-
ção, também estiveram presen-
tes Naná Garcez, presidente e 
diretora da Empresa Paraiba-
na de Comunicação (EPC), e 
William Costa, diretor de Mídia 
Impressa da EPC. Para Naná 
Garcez, a publicação é, inclusi-

ve, um exercício de revisitar o 
papel de publicação histórica 
da Editora A União. 

“A história precisa sempre 
ser revista, conhecida, debatida 
sem os radicalismos daquela 
época e precisa que essa gera-
ção nova conheça mais. Se não 
tivermos obras dessa natureza 
vai sempre ter só um lado da 
história. Então é importante 
não só republicarmos como 
torná-la acessível para as gera-
ções mais novas”, afirmou Naná 
Garcez.

No epicentro dos acon-
tecimentos, o Jornal A União 
participa da publicação da obra, 
segundo William Costa, como 
uma forma de reposicionamen-
to histórico ao que, à época, foi 
publicado pelo jornal.

Obra de Fuba (de azul) foi lançada ontem à noite na FCJA com a presença de William Costa e Naná Garcez, da EPC
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numa verdadeira simbiose de 
benefícios. Nós temos um Gover-
no parceiro dessas iniciativas”, 
comentou.

 Por sua vez, o presidente 
da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), André Pepi-
tone, destacou o potencial dos 
recursos naturais paraibanos 
na atração desse tipo de inves-
timento. “Vamos outorgar hoje 
em Santa Luzia a construção 
de 12 parques solares, com in-
vestimentos de R$ 2,4 bilhões. 
Esse potencial que o estado da 
Paraíba tem - potencial natural 
rico em ventos -, sol com grande 
irradiação, está transformando 
a região, está transformando o 
Estado”, acrescentou. 

O diretor-presidente da 
Rio Alto Energias Renováveis, 
Edmond Farhat, disse que a pró- 
atividade do Governo do Estado 
é fundamental para atrair inves-

timentos do setor privado. “Essa 
característica do governador 
João Azevêdo era visível quan-
do ele era ainda secretário de 
Estado. Temos um Governo que 
pensa grande e, por este motivo, 
estamos investindo esse volume 
de recursos, que poderão chegar 
a R$ 4,5 bilhões na finalização”, 
comentou. 

Participaram ainda da sole-
nidade os secretários de Estado 
da Infraestrutura, dos Recursos 
Hídricos e do Meio Ambiente, 
Deusdete Queiroga; e do Desen-
volvimento da Agropecuária e da 
Pesca, Efraim Morais; o secretá-
rio-chefe do Governo, Roberto 
Paulino, os deputados estaduais 
João Gonçalves e Ricardo Barbo-
sa; o prefeito de Santa Luzia, José 
Alexandre; o prefeito de Patos, 
Nabor Wanderley; entre outras 
lideranças políticas e empresa-
riais da região.

O governador João Azevêdo participou da 
solenidade de Assinatura de Outorga para 
instalação de usinas fotovoltaicas, em Santa Luzia
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Dados da Secretaria de Estado da Saúde apontam setembro com o menor número de internações desde o início da pandemia

Covid: redução na ocupação 
de UTI ultrapassa 91% na PB
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O mês de setembro 
teve o menor número 
de internações em UTI-
Covid-19 desde o início 
da pandemia na Paraíba. 
Dados da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) 
apontam que, de março 
de 2021 até os dias atu-
ais, a redução na ocupa-
ção é superior a 91%.

De acordo com o 
secretário executivo da 
Saúde da Paraíba, Daniel 
Beltrammi, o mês de mar-
ço de 2021 foi o que apre-
sentou o maior número 
de pacientes internados, 
com 2.365 regulações ao 
mês. Neste mesmo mês, a 
Paraíba teve um total de 
854 internações de UTI. 
Já em setembro, esses nú-
meros caíram para 244 
pacientes na enfermaria 
e 73 em leitos de terapia 
intensiva.

Daniel  Beltrammi 
afirma que o Centro Es-
tadual de Regulação Hos-
pitalar para Covid-19 traz 
informações importantes 
sobre a pandemia e o efei-
to das vacinas ao longo 
de 2021. “O ano começa 
bastante desafiador. Te-
mos o mês de março com 
o pior reflexo da pande-
mia, mantendo um platô 
nos meses seguintes. Só 
vamos observar a mudan-
ça no mês de julho, quan-
do a Paraíba tem 30% da 
população vacinada com 
a primeira dose, e 15% 
com o esquema comple-
to”, pontua.

O secretário executi-
vo reforça que é possível 
perceber que a adesão à 
campanha de vacinação 
associada aos cuidados 
diários de uso de másca-
ra e evitar aglomerações, 
especialmente em lugares 
fechados, foi responsá-
vel por esta melhora no 
cenário da pandemia na 
Paraíba. Atualmente, o 
Estado tem mais de 68% 
da população adulta vaci-
nada com a primeira dose 
e 37% com o esquema 
completo.

“Aderir  absoluta-
mente à campanha de 
vacinação e continuar se 
cuidando tem sido fun-
damental para permitir 
que a Paraíba construa 
dias novos e melhores”, 
destaca.

A  Pa ra í b a  s e g u e 
avançando na vacina-
ção com a aplicação de 
4.295.633 doses aplica-
das e 5.104.223 doses do 
imunizante distribuídas 
aos municípios.

Nova unidade

Monteiro ganha Casa da Cidadania
O Governo da Paraíba, 

por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), entregou 
ontem, na cidade de Mon-
teiro, a 28ª Casa da Cidada-
nia. A nova unidade dispo-
nibilizará para a população 
da cidade e municípios vi-
zinhos serviços de emissão 
de Cadastro de Pessoa Físi-
ca (CPF), além da Carteira 
de Trabalho e Previdência 
Social. Os usuários ainda 
poderão dispor de postos 
do Sine-PB, Procon-PB, Em-
preender-PB e assessoria 
para abertura de Microem-
presa Individual (MEI).

O atendimento será 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 14h, por ordem 
de chegada, sendo dispo-
nibilizadas 20 fichas para 
cada dia. Com o objetivo de 
prestar um melhor serviço 
à população daquele muni-
cípio, a Sedh adquiriu equi-
pamentos mais modernos e 
necessários à emissão do 
RG Digital.

O secretário de Estado 

do Desenvolvimento Huma-
no, Tibério Limeira, que na 
solenidade representou o 
governador João Azevê-
do (Cidadania), destacou 
a importância do novo 
equipamento da região. “A 
nova unidade irá concen-
trar vários serviços num 
mesmo local, dando mais 
comodidade, facilitar, dar 
mais conforto, agilidade e 
eficiência ao atendimento 
aqui na cidade, agregando 
ainda para a população, que 
já possui a Casa da Cidada-
nia em Sumé, distribuindo 
ainda mais a capacidade de 
atendimento, e toda Região 
do Cariri sendo beneficiada 
com esse equipamento”.

Tibério enfatizou ou-
tras ações do Governo do 
Estado em benefício da po-
pulação de Monteiro: “No 
último mês de junho foi 
entregue o Programa Tá na 
Mesa, que disponibiliza dia-
riamente 400 refeições ao 
preço de R$ 1,00. Também 
foram reajustados os valo-
res pagos aos produtores 

de leite. Em breve, chegará 
o Restaurante Popular”. O 
secretário, na oportuni-
dade, visitou o restauran-
te credenciado na cidade 
para o fornecimento das 
refeições do Programa Tá 
na Mesa.

O presidente da As-
sembleia Legislativa, Adria-
no Galdino (PSB), ressaltou 
a importância da chegada 
da Casa da Cidadania a 
Monteiro. “É uma ferra-
menta muito importante, 
que aproxima o povo do 
governo, que tem oportu-
nidade de oferecer trabalho 
e serviços que contemplam 

o cidadão. E hoje o gover-
nador, através do seu se-
cretário Tibério, entrega a 
28ª Casa da Cidadania, um 
pleito unânime de todas 
as cidades, o que mostra o 
quanto ela é importante e 
necessária”, declarou o de-
putado.

A prefeita Anna Lore-
na, por sua vez, lembrou 
ser essa uma reivindicação 
antiga. “Graças à sensibili-
dade do governador João 
Azevêdo e do secretário Ti-
bério Limeira, que olharam 
com bons olhos esse nosso 
pleito, inaugurar esse equi-
pamento é mais um avanço, 
mais uma ação efetiva do 
Governo do Estado na ci-
dade de Monteiro, dando 
uma melhor condição no 
atendimento à nossa po-
pulação nas diversas áreas. 
Trazemos a inovação do 
Procon na cidade. E esse é 
nosso objetivo em parceria 
com o Governo do Estado”, 
comemora a prefeita.

A abertura da nova 
Casa da Cidadania inte-

gra o plano de expansão e 
reabertura desses equipa-
mentos, que ocorrem gra-
dativamente obedecendo 
aos critérios e cuidados 
necessários à proteção 
da população, bem como 
dos servidores. Atualmen-
te, são 28 postos de aten-
dimento levando serviços 
para diversas regiões da 
Paraíba.

No próximo dia 15, o 
Governo do Estado entre-
ga a Casa da Cidadania na 
cidade de Ouro Velho. E no 
dia 19 será a vez do muni-
cípio de Pitimbu receber 
também esse equipamento. 
Ainda este mês serão rea-
bertas as Casas das cidades 
de Cabedelo e Santa Rita.

Março deste ano foi o 
período que apresentou 

o maior número de 
pacientes internados, 
com 2.365 regulações 

ao mês, sendo 854 
internações na UTI

As repartições públi-
cas estaduais da adminis-
tração direta e indireta do 
Poder Executivo terão pon-
to facultativo na próxima 
segunda-feira (11), véspe-
ra do feriado de Nossa Se-
nhora Aparecida, padroei-
ra do Brasil. A Portaria 
0396/2021 será publicada 

na edição de hoje do Diário 
Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a porta-
ria, devem ser preservados 
o funcionamento dos ser-
viços essenciais. Também 
fica determinado que os 
veículos oficiais, inclusive 
os de representação da ad-
ministração direta e indire-

ta, sejam recolhidos às suas 
repartições de origem ou 
ao Centro Administrativo, 
após o término do expe-
diente de hoje e liberados 
uma hora antes do início do 
expediente do dia 13 (quar-
ta-feira).

A portaria determina 
ainda que qualquer libera-

ção excepcional de veículos 
seja precedida de autori-
zação da Casa Militar do 
Governador, excetuando-se 
ambulâncias, veículos de 
fiscalização da Secretaria 
de Estado da Fazenda, da 
Secretaria de Estado da Ad-
ministração Penitenciária, 
da Secretaria de Estado da 

Segurança e Defesa Social, 
das Polícias Civil e Militar 
e da Casa Militar ou que es-
tejam a serviço. Incumbir à 
Polícia Militar do Estado a 
apreensão e o recolhimento 
à Casa Militar do Governa-
dor os veículos encontra-
dos transitando no período, 
sem a devida autorização.

Governo decreta ponto facultativo

Avanço
População terá serviços de 

emissão de CPF, Carteira de 
Trabalho e Previdência

SERVIÇO 
n Casa da Cidadania 
em Monteiro está 
localizada à Avenida 
Olímpio Gomes, 123. 
Telefone:  
(83) 99612-5402.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Humano, Tibério Limeira, esteve na solenidade de inauguração no município de Monteiro e representou o governador João Azevêdo

Foto: Secom-PB
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Entidade denuncia invasões de áreas verdes e terrenos públicos em JP que deveriam ser destinados a equipamentos comunitários

Creci quer força-tarefa para 
combater grilagem urbana

Terrenos públicos, que 
deveriam ser usados para 
instalação de equipamentos 
comunitários, como praças, 
creches e postos de saúde, e 
áreas verdes de João Pessoa 
estão sendo invadidos de for-
ma recorrente, sobretudo nos 
últimos quatro anos. A denún-
cia foi feita pelo Conselho Re-
gional de Corretores de Imó-
veis da Paraíba (Creci-PB), que 
defende a formação de uma 
força-tarefa para combater a 
prática da grilagem urbana.

A maior concentração 
de terrenos invadidos está, 
segundo o Creci, na área do 
Centro de Convenções, em Ja-
carapé, Altiplano, Valentina 
Figueiredo e Gramame (Lote-
amentos Colinas do Sul; Pro-
longamento do Colinas do Sul 
3; Cidade Sul 1, 2 e 3; Portal do 
Colinas 2 e Jaqueira).

As invasões vêm ocor-
rendo “com nítido aperfeiço-
amento do modus operandi, 
evidenciado pela organização 
no mapeamento dos ‘alvos’, 
tipologia construtiva utiliza-
da e especulação imobiliária 
explorada”, de acordo com o 
Conselho.

Rodrigo Falcone, da Co-
missão de Desenvolvimento 
Urbano de João Pessoa do 
Creci-PB, fez um alerta sobre 
“a utilização ilegal de patri-
mônio público por um grupo 
organizado, que detém recur-
sos financeiros para edificar 
imóveis com vistas à posse ou 
aluguel a terceiros, auferindo, 
assim, lucros pessoais”.

De acordo com a denún-
cia do Conselho, os abrigos 
precários foram substituídos 

por imóveis de alvenaria e 
até com pavimento superior, 
muitos dos quais com energia 
elétrica fornecida pela conces-
sionária.

Os prejuízos decorrentes 
da invasão de terrenos públi-
cos são diversos. Além de dei-
xar comunidades privadas de 
equipamentos comunitários, 
desvaloriza imóveis localiza-
dos nas áreas e afugenta em-
preendedores, lembra o Creci.

Propostas
“A atualização do plano 

diretor pela prefeitura faz-se 
oportuna, por exemplo, para 
a criação de um setor especí-
fico de gerenciamento dessas 
áreas. A legislação pertinente 
também poderia ser adequada 
pela Câmara Municipal, para 
permitir a desafetação parcial 
de áreas públicas destinadas 
a equipamentos comunitários, 
no sentido de que os empreen-
dedores pudessem converter 
o fruto dessas vendas localiza-
das na sua imediata implanta-
ção”, afirmou Falcone.

O presidente do Creci, Rô-
mulo Soares, acrescentou que, 
além da capital, o órgão ins-
talou este ano a Comissão de 
Desenvolvimento Urbano em 
Patos, no Sertão, e pretende 
fazê-lo em outras cidades-po-
lo. Os grupos de trabalho têm 
como objetivo participar de 
audiências públicas, debater, 
acompanhar e propor ações 
junto aos órgãos federais, es-
taduais, municipais e demais 
entidades no que compete ao 
planejamento do desenvol-
vimento urbano das regiões 
metropolitanas.

Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

O município de Cabede-
lo realiza amanhã o ‘Dia D de 
Vacinação Antirrábica’. A ação 
acontece das 8h às 17h, em 
19 pontos, além de dois drive 
thrus. Com a campanha, reali-
zada pela Secretaria da Saúde 
(Sescab), a meta da prefeitura é 
vacinar 7,7 mil animais, número 
que representa 80% da popu-
lação de cães e gatos da cidade. 
Em média, serão imunizados 
5,1 mil cães e 2,6 mil gatos. O 
último caso de raiva registrado 
em Cabedelo foi em 2004.

A vacinação é organizada 
pela Coordenação de Zoono-
ses, que ampliou a equipe de 
vacinadores para garantir um 
atendimento mais rápido, evi-
tando aglomerações. Além dis-
so, quem quiser se antecipar há 
vacinas em estoque que estão 
sendo aplicadas na Coordena-
ção de Zoonoses, das 8h às 14h. 
O Centro fica às margens da BR 
-230, no Portal do Poço, ao lado 
da Igreja Sal e Luz.

O gerente do Centro de 
Zoonoses de Cabedelo, Rodri-
go Guimarães, informou que, 
por enquanto, a procura ainda 
é pequena. Porém, a expecta-
tiva maior é para este sábado, 
no ‘Dia D’. “O drive thru é um 
serviço inédito na cidade, e 
teremos dois. As pessoas po-
derão vir de carro e vacinamos 
os animais dentro do carro. 

Dobramos também o número 
de vacinadores para agilizar 
e tentar evitar a formação de 
filas”, ressaltou.

Não é necessário levar ne-
nhum documento do animal, 
mas, caso o proprietário soli-
cite, será entregue um compro-
vante da vacinação. O gerente 
lembrou que é importante 
imunizar os pets, mas infor-
mou que quem perder o ‘Dia 
D’ não será prejudicado, já que 
a vacina é disponibilizada nos 
postos de saúde do município 
durante o ano todo.

A Secretaria da Saúde 
de Cabedelo destacou que a 
raiva é uma doença infecciosa 
aguda, transmitida ao homem 
por vírus, por meio de morde-
duras, lambedura de mucosas 
ou pele lesionada por animais 
contaminados, provocando 
uma encefalite viral aguda. 
A doença acomete o sistema 
nervoso central levando a óbito 
em curto espaço de tempo e é 
letal em quase 100% dos casos.

Os locais de vacinação 
são os PSFs do Jardim Mangui-
nhyos, Camboinha, Camalaú, 
Palmeira, João Roberto, Centro, 
Ponta de Mato, Intermares, Re-
canto do Poço, Jacaré, Oceania, 
Poço Renascer III-II e III (inte-
grada), Renascer III-I, Salinas, 
Jardins, além da Políclinica Mu-
nicipal, Secretaria da Saúde e 
Coordenação de Zoonoses. Dri-
ve thrus: em Intermares e em 
frente à Secretaria da Saúde.

Cabedelo vai vacinar 
cães e gatos amanhã

Concorrência para curso

Concurso para oficiais da PM tem mais 
de cinco mil inscrições homologadas

Mais de cinco mil candi-
datos do concurso do Curso de 
Formação de Oficiais da Polícia 
Militar (CFO-PM) da Paraíba 
tiveram suas inscrições homo-
logadas. O dado foi divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas, 
que organiza a prova. Ao todo, 
5.208 candidatos de ambos 
os sexos tiveram as inscrições 
confirmadas, entre os meses 
de agosto e setembro.

Um total de 3.977 candi-
datos concorrem a uma das 

25 vagas oferecidas para ho-
mens, o que representa 159 
candidatos por vaga; e 1.231 
candidatas concorrem a uma 
das cinco vagas disponibiliza-
das para mulheres, resultando 
em 246 inscritos por vaga. “De 
acordo com o edital, a próxi-
ma fase do concurso, que é a 
aplicação da prova objetiva, 
está prevista para acontecer 
no dia 31 de outubro”, explicou 
o coronel Hélio de Araújo Fir-
mino, da coordenação-geral da 

Comissão do Concurso.
Esta é a primeira edi-

ção do concurso que, entre 
os requisitos, estabelece que 
o candidato tenha um curso 
superior completo. O exame 
intelectual terá quatro horas de 
duração e será composto por 
80 questões objetivas.

Conforme o edital, o exa-
me intelectual abordará conhe-
cimentos de Língua Portugue-
sa, Noções de Tecnologia da 
Informação, Raciocínio Lógico, 

História da Paraíba, Noções de 
Sociologia, Noções de Meto-
dologia do Ensino Superior, 
Atividade Física e Promoção 
à Saúde, Direitos Humanos, 
Direito Constitucional, Direi-
to Administrativo, Direito Pe-
nal, Direito Processual Penal, 
incluindo Legislação Extrava-
gante, Noções de Teoria Geral 
da Administração, Noções de 
Gestão de Pessoas, Gestão de 
Operações e Logística e Noções 
de Contabilidade Pública.

Foto: Secom-PB

Um total de 
3.977
candidatos 
concorrem a 
uma das 25 
vagas para 
homens; e 
1.231
candidatas 
disputam 
cinco vagas

De acordo com 
a denúncia do 
Conselho, abrigos 
precários estão 
sendo substituídos 
por imóveis de 
alvenaria e até 
com pavimento 
superior

As invasões, segundo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba, ocorrem com frequência na capital paraibana para especulação imobiliária

Fotos: Creci-PB
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Através das redes sociais, o suspeito garantia vaga de trabalho para atrair, violentar e roubar as vítimas
Um homem de 37 anos 

foi preso em João Pessoa por 
agentes da Polícia Civil da 
Seccional de Mamanguape 
e da Mulher daquela cidade 
pela prática de crimes de 
estupro e roubo. A ação con-
tou com o apoio da Polícia 
Militar. A prisão aconteceu 
na Praia do Cabo Branco, 
quando o suspeito já estava 
em companhia de outra pos-
sível vítima. 

No momento da prisão, 
ele estava na companhia de 
uma mulher, que segundo a 
polícia provavelmente seria 
mais uma vítima de estupro. 
O suspeito, de acordo com 
o delegado Sylvio Rabello, 
teria atraído a mulher com 
promessa de emprego,

Um dos casos investiga-
dos, informou Sylvio Rabelo, 
aconteceu no dia 27 do mês 
passado. A vítima, oriun-
da da cidade de João Pes-
soa, manteve contato com 
o suspeito através de redes 

sociais, onde ele prometia 
emprego. A mulher, certa de 
que iria iniciar um trabalho 
aceitou o convite, foi para 
Mamanguape e, ao encon-
trar o acusado, ele a levou, de 
carro até um canavial, onde 
praticou o estupro, se apode-
rou dos pertences da vítima 
e ainda a ameaçou.

O delegado disse que 
as investigações avança-
ram através da Delegacia 
da Mulher de Mamanguape, 
coordenada pela delegada 
Cristiane Medeiros. “Com as 
diligências e os depoimen-
tos na Deam, chegamos a  
identificar o autor do fato, 
onde a vítima o reconheceu 
através de auto de reconhe-
cimento fotográfico, já que o 
mesmo era egresso do siste-
ma penitenciário estadual”, 
destacou Cristiane. Diante 
da gravidade da ocorrência 
de violência sexual e patri-
monial, a Polícia Civil forma-
lizou medida cautelar junto 

Homem praticava estupros 
após promessa de emprego

Mulher é agredida 
com barra de ferro

Carro pega fogo 
em posto em Cuité

Policial é preso por 
agredir esposa

Moto roubada 
é recuperada 

Um homem de 41 anos foi 
preso em Campina Gran-
de, na noite de terça-feira 
(5), após agredir a própria 
nora, de 25 anos, com uma 
barra de ferro e ameaçar 
outras pessoas. A prisão foi 
efetuada por agentes da 
Polícia Civil. O fato aconte-
ceu no bairro da Liberdade. 
A vítima foi encaminhada 
pela Polícia Militar até a 
Central de Flagrantes. A 
delegada que atendeu a 
ocorrência requereu medi-
da protetiva. O homem foi 
autuado em flagrante por 
tentativa de homicídio.

Frentistas de um posto de 
abastecimento de combus-
tíveis, ocupantes e um veí-
culo e outras pessoas que 
estavam no local tiveram 
um grande susto quando 
um carro pegou fogo após 
estacionar para ser abas-
tecido. No carro estava um 
casal que saiu imediata-
mente. Pessoas que esta-
vam no local e um policial 
militar que passava no mo-
mento conseguiram de-
belar o fogo evitando que 
ele se alastrasse. Câmeras 
registraram o momento do 
incêndio.

Um policial militar de 37 
anos, lotado no BPEMotos,  
foi preso na quarta-feira 
(6) suspeito de agredir a es-
posa. O crime foi registrado 
no bairro de Manaíra, em 
João Pessoa. Policiais que 
atenderam a ocorrência in-
formaram que o casal teria 
se desentendido após a mu-
lher descobrir uma suposta 
traição após ter acesso ao 
aparelho celular do militar. 
A mulher foi encaminhada 
à DEAM, na Central de Po-
lícia, bairro do Geisel, em 
João Pessoa. As agressões 
foram constatadas no exa-
me de corpo de delito.

Um adolescente suspeito de 
se envolver em um roubo 
contra um mercadinho na 
cidade de Pombal, Sertão 
do Estado, foi apreendido 
pela Polícia Militar. O rou-
bo aconteceu na terça-feira, 
no bairro Vila Nova e foi 
praticado por duas pessoas 
armadas. A dupla levou di-
nheiro, além de documen-
tos pessoais das vítimas 
e fugiram em uma moto 
que havia sido roubada no 
último dia 1o. O veículo foi 
recuperado. O adolescente 
foi levado para a delegacia 
e reconhecido pelas vítimas

Curtas

ao Poder Judiciário de Ma-
manguape.

Ao ser localizado em 
João Pessoa, o homem esta-
va com outra possível vítima, 
“isso porque ficou aos pran-
tos ao perceber o risco que 
estava correndo diante do 

mesmo ‘modus operandi’ uti-
lizado para atraí-la, conforme 
foi com a vítima em Maman-
guape”, concluiu a delegada.

Após os procedimen-
tos legais, o preso foi enca-
minhado para o plantão da 
Deam de João Pessoa, onde 

passou por interrogatório, 
ficando à disposição da Jus-
tiça. Coordenaram as ações 
o delegados Sylvio Rabello, 
gestor da 7ª seccional em 
Mamanguape, e Cristiane 
Medeiros da Delegacia da 
Mulher de Mamanguape.

Foto: Ascom/PCPB

Policiais civis chegaram no momento em que o suspeito se preparava para praticar a violência sexual, no Cabo Branco

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio do trabalho in-
vestigativo desenvolvido pela 
Delegacia de Roubos e Furtos 
de Veículos e Cargas (DRFVC), 
recuperou, na terça-feira, um 
veículo Toyota Corolla, ano 
2018, avaliado em cerca de R$ 
80 mil, que tinha sido rouba-
do no último final de semana, 
no bairro do Cabo Branco, em 
João Pessoa. 

O veículo estava escondi-
do dentro de uma mata fechada 
que fica entre o Centro de Con-
venções e a Comunidade Aratu, 
Mangabeira VIII, nesta Capital.

“A ação teve um gosto es-
pecial para os policiais, por-
que o veículo era todo adap-
tado para condutor portador 

de necessidades especiais. 
Certamente estava fazendo 
muita falta ao proprietário”, 
comentou o delegado Carlos 
Othon, titular da DRFVC.

Outro fato inusitado é que 
durante as diligências os inves-
tigadores encontraram um ca-
dáver enterrado em cova rasa, 
fato comunicado à Delegacia 
de Homicídios da Capital.

A DRFVC segue firme 
no combate aos roubos de 
veículos e crimes correlatos. 
A população pode colaborar 
com a Polícia Civil fazendo 
qualquer tipo de denúncia 
através do número 197 (Dis-
que-Denúncia). A ligação é 
gratuita e anônima, garantin-
do o sigilo absoluto.

Veículo adaptado é 
achado em matagal

O automóvel havia sido roubado no final de semana no Cabo Branco

Reincidência

Fiscalização evita entrada 
de drogas em penitenciária

Mais uma vez poli-
ciais penais da penitenciá-
ria Padrão de Cajazeiras 
conseguiram impedir que 
materiais ilícitos aden-
trassem no interior do es-
tabelecimento prisional. 
Segundo o diretor daque-
la unidade, Tales Almeida, 
já era madrugada quando 
o policial militar, que es-
tava em uma das guaritas 
percebeu um homem em 
atitude suspeita próximo 
ao muro do presídio e 
efetuou tiros para o alto 

(de contenção). O suspei-
to correu e deixou cair 
uma garrafa pet que foi 
recolhida pelos policiais 
penais.

Segundo Tales, no 
interior da garrafa pet 
foram encontrados 10 
aparelhos de telefones 
celulares, carregadores e 
fones de ouvidos. Os po-
liciais penais tentaram 
capturar o suspeito, mas 
não conseguiram porque 
ele se evadiu para dentro 
do matagal.

Este ano várias ten-
tativas de arremessar 
material ilícito para den-
tro do presídio já foram 
interceptados pelos po-
liciais penais, com a aju-
da de policiais militares 
que fazem a segurança do 
estabelecimento prisio-
nal, inclusive em algumas 
oportunidades crimino-
sos tentaram usar drones 
para adentrar ao presídio 
com drogas e outros ma-
teriais. Algumas pessoas 
chegaram a ser presas.

Todo material foi deixado ao lado do presídio após o policial da guarita perceber a presença do estranho

Foto: Divulgação

PMs envolvidos em ação são condecorados
A Polícia Militar home-

nageou, ontem, os policiais 
envolvidos na ocorrência que 
começou no centro da cidade 
e só terminou na Mata do Bu-
raquinho, às margens da BR-
230, após troca de tiros, que 
resultou na prisão de dois 
suspeitos, recuperação de di-
nheiro roubado e apreensão 
de duas armas de fogo, em 
João Pessoa.  

Durante as homenagens 
o coronel Euller Chaves con-

decorou os policiais com as 
Láureas do Mérito Operacio-
nal e Padre Galdino. Os pro-
fissionais da segurança públi-
ca pela legalidade das ações, 
presteza no atendimento do 
caso e o profissionalismo de-
sempenhado. A vida do cabo 
Jorge, do 1º BPM, policial fe-
rido por disparo de arma de 
fogo de raspão na cabeça, efe-
tuado por um dos bandidos, 
também foi celebrada.

“Neste momento faze-

mos uma reflexão sobre nossa 
obra e nosso legado perante 
as pessoas. Os senhores (ho-
menageados) têm um legado 
gigantesco, que nos orgulham 
não pelas fardas que usam, 
mas porque importam na vida 
das pessoas, tiram indivíduos 
às margens das leis das ruas, 
evitando novos crimes.  Vocês 
protegem o presente e o futu-
ro pela preservação da vida”, 
disse o coronel Euller.

Policiais que atuaram na prisão de dois suspeitos em JP foram homenageados

Foto: Ascom/PMPB

Foto: Ascom/PCPB
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Renúncia na APL
De licença até o final do ano, escritora Ângela Bezerra de 
Castro vai deixar a presidência da entidade, cuja gestão 
interina ficará a cargo do vice, Ramalho Leite. Página 12 Fo
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Dois paraibanos, mãe e 
filho, integram a exposição co-
letiva Brasilidade Pós-Moder-
nismo, que reúne 51 artistas de 
diversas gerações e está aberta 
no Centro Cultural Banco do 
Brasil, no Rio de Janeiro, com 
o objetivo de antecipar as co-
memorações do centenário da 
Semana de Arte Moderna, que 
se completará em 2022.

Marlene Almeida partici-
pa com a obra Terra tão só, ins-
talação baseada em fragmento 
do poema Terra e Lua, cuja 
autoria é do espanhol Federi-
co García Lorca (1898-1936), 
enquanto José Rufino está com 
três obras, sendo duas monoti-
pias, ambas da série Memento 
mori, e a escultura Incertae 
sedis. A mostra, que tem cura-
doria de Tereza de Arruda, vai 
permanecer à visitação do pú-
blico até 22 de novembro e, em 
seguida, irá para o CCBB São 
Paulo, em dezembro e, no pró-
ximo ano, para Belo Horizonte 
(MG) e Brasília (DF).

A obra Terra tão só foi pro-
duzida durante vários meses, 
no atelier instalado na casa 
de Marlene Almeida, em João 
Pessoa, durante o isolamento 
social. A artista comentou que, 
quando foi anunciada a reali-
zação da exposição no CCBB 
no Rio de Janeiro, lembrou que, 
em agosto, se completaria mais 
um aniversário de morte de 
Lorca, assassinado a tiros pelos 
fascistas espanhóis, e então 
teve a ideia de se inspirar no 
poeta. “Não é uma homenagem 
póstuma, mas à poesia dele e 
aos que amam a terra, justa-
mente nessa época atual em 
que sentimos que o fascismo 
nos espreita. Lorca foi vítima do 
fascismo e amava a terra como 
um todo”, explicou. 

“A instalação é composta 
por uma longa mesa, com cinco 
metros de comprimento, sobre 
a qual coloquei terra bruta, pig-
mento preparado, resinas na-
turais, mostruários de cores da 
terra produzidos desde o início 
da década de 1980 até hoje, 
além de materiais usados, a 
exemplo de mapas geológicos 
utilizados por mim, durante a 

pesquisa para produzir essa 
obra, e desenhos. Tenho uma 
coleção de terras do país em 
meu atelier, que coletei duran-
te minhas viagens para realizar 
exposições, por exemplo, e, 
por causa das cores, escolhi 
para colocar nessa instalação 
terras de alguns estados, como 
a Paraíba, Rio Grande do Nor-
te, Pernambuco, Ceará Minas 
Gerais e Brasília. Essa obra é 
o resumo do meu trabalho de 
pesquisa com materiais artísti-
cos durante 40 anos”, analisou 
Marlene, que produziu esse 
trabalho para participar da 
coletiva do CCBB. 

A artista também falou 
sobre o conceito dessa insta-
lação inédita. “O momento é o 
de que as pessoas tenham mais 
respeito e um olhar especial, 
diferenciado pela terra, que 
tem diferentes colorações, tons, 
semitons, texturas. Atualmente, 
as pessoas estão se odiando, 
enquanto o Brasil e o mundo 
vêm passando por dificulda-
des ambientais, resultantes de 
agressões contra a terra. Quase 
se sente o cheiro da terra nesse 
poema Terra e Lua, de García 
Lorca, mas também tem o lado 
ideológico, pois Lorca enfren-
tou o fascismo com a poesia e 
foi morto”. 

Marlene admitiu não sen-
tir dificuldade para produzir 
uma obra a partir de um frag-
mento, a exemplo do que fez 
com o poema de García Lorca. 
“É uma atividade comum, pois 
literatura e artes plásticas são 
muito ligadas. Gosto de literatu-
ra e de ler a obra de Lorca, cujo 
livro Terra e Lua calou forte em 
mim”, disse a artista, que, no-
vamente, tem a oportunidade 
de estar participando de uma 
mesma exposição com o filho. 
“É muito especial e me sinto 
muito feliz. Há diferença de 
geração, mas entre nós existe 
sintonia de pensamento em 
relação à terra, à poesia e ao 
papel transformador da arte”, 
afirmou ela. 

No caso de José Rufino, 
as três obras que produziu há 
mais de uma década e estão 
na coletiva pertencem ao co-
lecionador brasiliense Sérgio 
Carvalho. “Quando soube da 
exposição no CCBB Rio de Ja-

neiro as minhas obras já esta-
vam escolhidas, mas não fiquei 
surpreso, pois é uma prática 
que acontece. Os produtores 
da mostra devem ter feito isso 
a pedido da curadora, Tereza 
de Arruda. Essa mostra é uma 
das mais importantes que par-
ticipo, porque faz uma revisão 
do Brasil, especialmente ligado 
à herança da Semana de Arte 
Moderna. Os que participaram 
da Semana de Arte Moderna 
foram mais os intelectuais e 
burgueses, que tiveram chance 
de estudar na Europa, prin-
cipalmente em Paris, sem a 
participação de comunidades 
primordiais. Se o evento fosse 
realizado nos dias de hoje seria 
mais plural e teria mais diver-
sidade de artistas de outros 
segmentos sociais”, disse ele, 
para quem há outro motivo 

para destacar nesse evento. “É 
o aspecto mais pessoal, pois es-
tamos intimamente ligados um 
com o outro por motivos óbvios 
e por interesses que vão além 
de mãe e filho, que são o ideoló-
gico e a visão da importância da 
arte”, confessou o artista.

Rufino explicou de que se 
tratam. “As duas monotipias 
são de grandes dimensões, si-
métricas e com dobraduras, da 
série Memento mori, uma ex-
pressão latina antiga, da Idade 
Média, que significa um alerta 
para que se aproveite a vida, 
pois a morte vem e que a vida 
é finita. Ambas são de aspecto 
Barroco, porque tem referên-
cias históricas que faço, com 
molduras escuras antigas, qua-
se pretas, que parecem orna-
mento de uma igreja barroca”, 
comentou ele.

“Essas duas obras fazem 
contraponto com a outra, 
uma escultura cujo título é 
em latim, Incertae sedis, que 
é um termo da biologia e pa-
leontologia, principalmente, 
aplicado a um organismo sem 
lugar certo, inclassificável. 
É uma raiz com três metros 
de diâmetro e, na parte su-
perior, há um papeleiro, um 
móvel vertical cheio de gave-
tas, como se fosse o tronco 
dessa raiz e que faz referência 
às minhas memórias e tradi-
ções, sendo o assunto princi-
pal da escultura a opulência 
e a decadência, a tradição e a 
ruptura. As três obras dizem 
respeito à atmosfera densa 
de um passado que pesa na 
história do Brasil”.

A curadora da exposição 
Brasilidade – Pós Modernismo, 

Tereza de Arruda, observou 
que a mostra no CCBB do Rio 
de Janeiro “tem um tema um 
tanto abrangente porque está 
se tentando rever, entender 
quais foram as conquistas da 
arte contemporânea brasilei-
ra neste último século. Mas, 
a partir do que foi o próprio 
evento, tem que se entender 
o que era almejado, naquela 
época, e, a partir daí, quais 
foram as conquistas. Nós tive-
mos oportunidade de analisar 
que muitas das preocupações, 
das indagações, das intenções 
que o grupo que organizou 
a Semana de Arte de 1922 
almejava continua sendo uma 
temática atual e essa temáti-
ca trabalhada pela arte con-
temporânea brasileira pelos 
artistas muito atentos ao seu 
tempo e a sua história”.

PB participa de mostra sobre 
a Semana de Arte Moderna
Mãe e filho, os artistas visuais Marlene Almeida e José Rufino integram a coletiva ‘Brasilidade Pós-Modernismo’, no RJ
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Antecipando comemorações 
do centenário da Semana 
de Arte Moderna, Marlene 
Almeida (acima) participa 
com a obra ‘Terra tão só’ (ao 
lado), instalação baseada em 
fragmento de um poema de 
Federico García Lorca

Fotos: Divulgação

José Rufino pretende lançar o novo livro,
‘Erit puvis’, em breve pelas redes sociais

Além de artista visual, José Rufi-
no vem mantendo sua produção na 
área da literatura, que estreou em 
2015, ao publicar o volume de contos 
intitulado Afagos. Ele concluiu outra 
obra, Erit puvis, que significa “ao pó”, 
em latim, a qual pretende lançar em 
breve pelas redes sociais. Em 2009, 
quando escreveu o romance Desviver, 
ainda inédito, foi contemplado com 
a Bolsa Funarte de Criação Literária. 
Mas também se prepara para realizar 
exposições no próximo ano, a exem-
plo da individual Phantasmagoria em 
março, na Fábrica de Arte Marcos 
Amaro, na cidade de Itu (SP), e a 
mostra Florilegium, em setembro no 
Museu de Arte do Rio (MAR).

Erit puvis é mais um trabalho que 
faço sobre a experiência da vida, que 
termina em pó. O livro é uma junção 
entre a poética do artista e o método 
científico. É como se eu estivesse 
fazendo as pazes com a Geologia, 
pois tenho mestrado e doutorado 
em Geologia, com especialidade 
em Paleontologia, pela Universida-
de Federal de Pernambuco (UFPE). 
Em outras obras, abordei o tema de 
forma subliminar, mas, agora, essa 

abordagem nunca foi tão clara. É uma 
narrativa poética acompanhada de 
imagens fotográficas que registrei em 
regiões da Paraíba e Pernambuco”, 
disse Rufino, acrescentando que a 
impressão da obra é em pigmentos 
permanentes e assinada pelo ator 
com volumes de um a 100.

O paraibano antecipou que a 
instalação intitulada Lethe, que significa 

o rio do esquecimento, na mitologia 
grega, será a obra central da mostra 
Florilegium, que será realizada em 
setembro de 2021, no Museu de Arte 
do Rio. “Produzi essa obra com raízes 
e móveis há 10 anos. A exposição será 
uma retrospectiva do meu trabalho, 
com instalações, desenhos, esculturas 
e obras que têm relação com a botâ-
nica”, afirmou o artista.

Obra sobre experiência da vida de Rufino é uma junção entre a poética do artista e o método científico

Foto: João Lobo/Divulgação

Rufino está com três obras, sendo duas 
monotipias, ambas da série ‘Memento 
mori’, e a escultura ‘Incertae sedis’
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Rinaldo de Fernandes e o livro 
sobre Chico Buarque

Além dos muitos livros autorais 
para dizer que são seus, o ficcionista e 
ensaísta Rinaldo de Fernandes publica 
outros para os quais convida autores 
da Paraíba e de todos os quadrantes 
do País a participarem. Recentemen-
te, veio a público mais um livro: Chico 
Buarque – o romancista, Editora Gara-
mond Ltda., Rio de Janeiro, 2021.

Mas Rinaldo também é ficcionis-
ta, cultor da novela, do romance e de 
contos minimalistas, gênero que do-
mina como poucos, talvez, quem sabe, 
por conta de sua familiaridade com a 
poesia, por ter convivido com ela diu-
turnamente quando se iniciou nas lides 
literárias. E ainda hoje conviver, pois os 
contos minimalistas não deixam de ser 
uma manifestação poética, mais ainda 
os de Rinaldo, cujas atmosfera, suges-
tões, meios-tons e entrelinhas concla-
mam o leitor a deles participarem na 
condição de coautor.

Aliás, a obra ficcional de Rinaldo 
é, toda ela, tributária à poesia quer na 
trama, quer na elaboração de cada fra-

se, de cada período, sem que com isso 
eu queira dizer que os seus contos, no-
velas e romances não tenham vida pró-
pria, autônoma, autossuficiente. E em-
bora possa parecer paradoxal, mesmo 
nos contos mais violentos, Rinaldo não 
abdica de todo da poesia, pois é sabido 
e consabido de autores que mesmo ex-
plorando o escabroso, o escatológico, 
o lado sombrio da existência, lançam 
mão da poesia, convocando-a a compa-
recer nos momentos mais inusitados, 
mais surpreendentes.

Pois bem. Chico Buarque – o ro-
mancista reúne ensaios a respeito dos 
romances Estorvo, Benjamin, Budapes-
te, Leite derramado, O Irmão alemão, 
Essa gente, e, apenas en passant, Fa-
zenda modelo, livro de estreia calcado 

em A Revolução dos bichos, de George 
Orwell. 

É bastante oportuno que os ro-
mances de Chico sejam estudados, 
uma vez que é voz geral que o com-
positor ofusca o ficcionista, restando 
a esse último ser relegado ao limbo 
da literatura brasileira. O que não é 
bem assim, conforme corroboram os 
muitos ensaios coletados nesse livro, 
que, sob diferentes perspectivas, rea-
valiam e mensuram a real importância 
de Chico Buarque de Holanda como 
ficcionista.

Eis os autores que marcam presen-
ça em Chico Buarque – o romancista: Ri-
naldo de Fernandes, Luiz Henrique Or-
tolan, Luca Bacchini, Marcelo Coelho, 
Suzi Frankl Sperber, Vanessa Rimbaud 
Pinheiro, Arturo Gouveia, Cristhiano 
Aguiar, Marcos Pasche, Jeová Santa-
na, Sônia L. Ramalho de Farias – com 
dois ensaios –, Genilda Azerêdo, Márcia 
Marques de Morais, Pedro Meira Mon-
teiro, Renato Tardivo, Sylvia H. Cyntrão, 
Aleilton Fonseca e Analice Pereira.

 É bastante oportuno que os 
romances de Chico sejam estudados, 

uma vez que é voz geral que o 
compositor ofusca o ficcionista 
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Os ‘Sonetos do Exílio’ III
José Mota Victor

Todo livro tem uma história, não é 
por acaso que ele entra na sua biblio-
teca. Depois da leitura o proprietário 
deve decidir se a obra vai ser descarta-
da ou não, tem que existir um motivo 
para ocupar o espaço precioso da es-
tante. Depois de alguns anos é neces-
sário um balanço para decidir quais os 
exemplares que devem permanecer ou 
não nas prateleiras. Minha bisavó foi 
radical, logo após o encantamento do 
monarquista Miguel Fernandes Mota, a 
matriarca decidiu defenestrar todos os 
livros que lembravam o triste episódio 
que enlutou a pacata cidade do Agreste 
pernambucano.

Passo agora, depois de longo e 
tenebroso inverno, a contar detalhes 
da trágica história do livro que foi o 
estopim do assassinato do inolvidá-
vel poeta caruaruense. No romance 
Ducks City - uma cidade encantada 
não muito longe daqui, en passant, 
fiz um breve comentário sobre a 
longevidade da família Mota que sa-
biamente retirava das estatísticas os 
membros assassinados por querelas 
políticas e crimes passionais. Bento 
da Mota era um ponto fora da curva, 
morreu cedo, vejamos uma passa-
gem do romance:

“Um célebre caso da nobre casa 
Atom foi o assassinato na Capital do 
Forró do insigne Bento Atom, cunhado 
de Tobias, que andava de caso com 
uma linda mulher casada com um fa-
moso encadernador de livros raros”.

O caso teve início meses atrás 
quando o monarquista Miguel Fernan-
des Mota discutiu calorosamente com 
o famoso encadernador de livros sobre 
a autenticidade dos Sonetos do Exílio. O 
jovem argumentava que durante o pe-
ríodo em que morou na cidade do Rio 
de Janeiro existia um consenso entre 
os intelectuais de que os poemas não 
tinham sido escritos pelo Imperador 
Pedro II. No calor da discussão, inex-
periente, teve a petulância de levantar 
a voz para o severo e intransigente 
monarquista:

– São poemas apócrifos!
Miguel Mota não se conteve com a 

ousadia e colocou a ponteira da benga-
la no peito do jovem artífice, a bengala 
era uma arma de fogo dissimulada, pu-
xou o cão e colocou o dedo indicador 
no gatilho:

– Não se atreva de levantar a voz...
Um amigo interveio dizendo que o 

colaborador anônimo do opúsculo ti-
nha sido o Conde Afonso Celso de Assis 
Figueiredo, filho do Visconde de Ouro 
Preto, o professor e poeta tinha dedi-
cado a publicação dos Sonetos do Exílio 
a Sua Majestade a Senhora D. Isabel. 
Encerrou a discussão dizendo:

– Em nome da paz e da Imperatriz 
dos brasileiros vamos encerrar essa 
discussão inócua...

O monarquista não desperdiçou o 
tempo de puxar o cão da arma e atirou 
no vidro do estabelecimento comercial 
do encadernador. Ao se retirar, sem se 
despedir dos amigos, disse ao jovem 
assustado que fosse pegar o dinheiro 
do prejuízo na sua casa.

Depois de recuperado do susto, o 
jovem tossiu várias vezes e sussurrou 
para o cliente que restou na loja:

– O Imperador era um péssimo 
sonetista, os Sonetos do Exílio têm 
uma técnica bastante apurada, digna 
dos grandes mestres da literatura 
brasileira.

Meses depois o monarquista, que 
não queria se encontrar com o jovem 
artífice, pediu ao seu parente Bento 
da Mota a gentileza de levar o livro 
Prometheu Acorrentado para ser en-
cadernado na loja do desafeto. O livro, 
um original de Eschylo, foi vertido 
literalmente do original grego para o 
português por Dom Pedro II, Impera-
dor do Brasil. A trasladação poética 

do texto foi realizada pelo Barão de 
Paranapiacaba e o livro impresso no 
ano de 1907 na Imprensa Nacional, 
na cidade do Rio de Janeiro. O livro foi 
dedicado a memória de D. Pedro II, do 
Brasil, com saudade e admiração e a 
sereníssima princesa a senhora Dona 
Izabel, a redentora, com veneração e 
lealdade. 

Para resumir a história devo dizer 
que quando Bento da Mota foi levar o 
livro na loja para fazer uma capa dura 
e uma jaqueta de couro de carneiro, 
encontrou pela primeira vez a doce e 
provocante dama do encadernador. 
Foi amor à primeira vista, todo dia 
ele passava para saber do andamento 
do trabalho e aproveitava para recitar 
longos poemas para a atraente senho-
ra, ela ouvia deslumbrada os versos 
alexandrinos do poeta caruaruense. 
Dos versos para cama foi um pulo e 
o romance atravessou o ano de 1912 
sem sobressaltos até que no segundo 
dia do ano novo o encadernador rece-
beu uma carta anônima.

O final da história se encontra 
no início do segundo livro da trilogia 
Ducks City - uma cidade encantada não 
muito longe daqui:

“Quando Bento Atom recebeu o 
primeiro tiro naquele beco escuro e 
continuou de pé, o assassino, antes 
de descarregar o revólver, ainda teve 
que ouvir as últimas palavras do des-
temido Atom: – ‘Morro de emboscada, 
mas você nunca deixará de ser corno.’ 
O encadernador deu meia volta, re-
carregou a arma e quando chegou em 
casa deu apenas um tiro na testa da 
esposa que estava dormindo deitada 
na cama. No outro dia os caixões se 
encontraram na Rua Vidal de Negrei-
ros e seguiram juntos ao cemitério 
São Roque, na Capital do Forró.”

O raríssimo exemplar do Prome-
theu Acorrentado, que se encontra em 
perfeito estado de conservação, faz 
parte da “Estante do Império do Brasil”, 
da Biblioteca Armorial do Pinharas. 
Foi sutil a vingança do jovem artífice, 
na lombada da elegante e primorosa 
encadernação colocou apenas as inicias 
do sobrenome do meu bisavô: F.M. Só 
depois de muito tempo o monarquista 
descobriu a falta da letra inicial do seu 
nome próprio, ficou intrigado e matu-
tava para saber se o erro tinha sido in-
tencional. A partir daí surgiram ilações 
sobre as inicias da lombada do livro.

Foto: Funes/Divulgação

Retrato da Princesa Isabel (1846-1921), filha de Pedro II

‘Round 6’

Barbosa
portuguesleobarbosa@gmail.com
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Segundo Johan Huizinga, autor de Homo Ludens, o 
ser humano anseia pelo lúdico, nasce predisposto ao jogo. 
E quanto mais o elemento competitivo estiver presente, 
mais apaixonante se torna o jogo. “Dentro do círculo do 
jogo, as leis e costumes da vida quotidiana perdem vali-
dade. Somos diferentes e fazemos coisas diferentes. Esta 
supressão temporária do mundo habitual é inteiramente 
manifesta no mundo infantil, mas não é menos eviden-
te nos grandes jogos rituais dos povos primitivos”. Isso 
muito se evidencia em Round 6, nova série da plataforma 
Netflix e já de grande sucesso. Afinal, como expectadores, 
também somos chamados para jogar, tornando-se difícil 
não prosseguir sucessivamente a cada episódio. 

Na série coreana, dirigida por Hwang Dong-Hyuk, 
456 pessoas são convocadas para um jogo. O que elas 
têm em comum: todas estão arruinadas financeiramente 
e sem perspectiva de mudança. O perfil dos participan-
tes vai desde traficantes a grandes mentes do mercado 
financeiro. Assim, com o objetivo de transformarem sua 
realidade, esses indivíduos são levados a um espaço re-
servado no qual serão submetidos a diversas provas. Nin-
guém é forçado a nada. O jogo segue pelo discurso demo-
crático, em que a maioria determina o que prossegue ou 
se encerra. Mas, a princípio, não sabiam que essa “brinca-
deira” custaria literalmente suas vidas. Após o primeiro 
jogo, descobrem que o vencedor de todas as rodadas fatu-
rará o equivalente a 40 milhões de reais. Que vetor maior 
existe no mercado da vida?

Fora da ficção, esses fatos não parecem tão distantes, 
haja vista que presenciamos constantemente pessoas dis-
postas a tudo, inclusive a dar suas vidas para chegarem 
aos cargos e ao saldo bancário que tanto ambicionam. 
Movidos pela ganância, matam e morrem, submetem seus 
corpos, doam seu tempo, abdicam de seus amores e até de 
sua família. É importante destacar que, na obra coreana, 
antes de as personagens irem à competição, elas assinam 
um termo no qual está previsto o domínio de seus corpos 
por parte de quem os convoca. Essa é uma forma de eles 
exercerem aquilo que o filósofo Michel Foucault denomi-
nou de biopoder. Rodeados de soldados armados, os joga-
dores não têm outra opção senão a de serem controlados. 
Há, sim, outra: poderão abandonar o jogo se a maioria 
concordar. Mas, abrir mão do próprio ego não é praxe na 
história da humanidade. O jogo é um subterfúgio da reali-
dade que para muitos é tão cruel quanto ou até mais.

Outro aspecto que merece ser ressaltado é o fato 
de os jogadores serem identificados por números, re-
tirando aquilo que, depois do rosto, nos confere maior 
identidade: o nome. Nisso há uma semelhança entre os 
algozes e os confinados. Estes não têm nome, visto que 
são identificados pelos números, e aqueles não têm ros-
to, porque se escondem por trás das máscaras. Somen-
te após as personagens principais formarem vínculos 
é que seus nomes são revelados. É mais fácil destruir o 
outro quando a imparcialidade, a neutralidade, é manti-
da. A escolha não se torna um dilema. 

Todo jogo tem suas regras e para prosseguirmos é 
necessário que estas sejam respeitadas. Porém, nada im-
pede que sejam burladas com trocas de favores, esquemas 
e com a ruptura da ética e da moral. A violência figura a 
cada capítulo. As cores vivas nos uniformes dos agentes, 
os efeitos psicodélicos e, principalmente, o sangue que 
jorra a cada morte dos jogadores nos suscitam asco, mas 
também nos remetem à crueldade, ao horror das práticas 
apresentadas na obra. Impossível não lembrar de Taranti-
no em cuja filmografia, a exemplo de Django livre, faz uso 
frequente desse recurso. 

Nesse gancho intertextual, como também não nos 
remetermos ao celebrado filme Parasita, ganhador do 
Oscar em 2020, no qual a relação entre as classes privile-
giadas e as marginalizadas é representada de modo bas-
tante alegórico, sem se desprenderem de uma simbólica 
sucessão de violências que cotidianamente são veladas, 
naturalizadas. Pois é: por trás de toda forma de violên-
cia há expectadores que a sustentam. O poder se mantém 
nessa rede de geradores e receptores, disciplinando men-
tes e corpos, como também aponta Foucault. Por todas 
essas reflexões, Round 6 se justifica como uma obra em 
que a arte mais uma vez cumpre a sua função social de 
denunciar os Jogos mortais a que somos rotineiramente 
submetidos. Quem é você no jogo?

Colunista colaborador

Foto: Divulgação

Na série, quase 500 pessoas são convocadas para um jogo violento



Uma conversa com mui-
tas informações sobre a vida 
e a obra de artistas que es-
colheram João Pessoa para 
desenvolver suas vocações. 
Essa é a proposta do ‘Entre-
vista Funesc’ de hoje, que tem 
como convidados o produtor 
cultural e ator Flávio Freitas 
e a artista plástica Adriana 
Trevizan. O bate-papo ao vivo 
acontecerá em formato de live 
no Instagram da Fundação 
Espaço Cultural (@funescgo-
vpb), às 19h.

A paulista radicada em 
João Pessoa Adriana Trevizan 
é pintora há quatro anos, es-
pecializada em retratos rea-
listas de pessoas e elementos 
da natureza. Ela começou a 
desenvolver suas técnicas de 
forma autodidata na capital 
paraibana, usando panos de 
prato para exercitar. A dedi-
cação às tintas e pincéis veio 
como uma válvula de escape 
de um relacionamento abusi-
vo que afirma ter vivido.

O que teria em comum 
as apresentações do Palha-
ço Xuxu, personagem de Luiz 
Carlos Vasconcelos, o filme 
Rebento, de André Morais, e o 
espetáculo de teatro Parahyba 
Rio Mulher? A resposta está 
num colaborador que deu sua 
contribuição profissional a es-
sas três dentre tantas outras 
atividades artísticas desenvol-
vidas na Paraíba, o produtor 
Flávio Freitas. Com muitas 
histórias para contar sobre 
produções de grande impor-
tância para o Estado, Freitas 
já trabalhou ainda com Mar-
célia Cartaxo, Zezita Matos, 
Soia Lira, Torquato Joel, Carlos 
Dowling, Ana Bárbara Ramos, 
Arthur Lins, entre outros.

Freitas nasceu em Mon-
teiro, cresceu em Ouro Velho 
e há 20 anos está radicado em 
João Pessoa. Ainda no Cariri 
paraibano, ele se envolveu des-
de cedo com o teatro, a dança e 
o cinema. “Desde a fase de en-
sino médio, eu já organizava as 
atividades na escola. Quando 
eu vim para João Pessoa, isso 
só se ampliou, porque aqui a 
gente tem mais espaço para 
produzir”, conta. 

Freitas faz parte do Co-
letivo Atuador, que é um gru-
po de trabalho colaborativo 
composto essencialmente 
por atrizes e atores, com di-
ferentes formações e linhas 
de trabalho, cujo objetivo é 
a prática de atuação voltada 
para o audiovisual. Ele está 
no elenco de filmes como Ani-
mais na Pista, de Otto Cabral 
– curta que levou dois kikitos 
de ouro no último Festival de 
Gramado, além de Banco de 
Dados e A Bolha. 

“Apesar das agruras e 
da produção cultural não ser 
reconhecida, eu não espero 
reconhecimento. Busco fazer 
por mim e ter minha satisfa-
ção pessoal”, diz o profissional 
que diz se contentar com “a 
possibilidade de levar alegria e 
encantamento que a arte traz, 
que ajuda a moldar e a trans-
formar a realidade que às ve-
zes é tão dura”, defende.
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Arte na PB

Produção e pintura são temas 
do ‘Entrevista Funesc’ de hoje
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oJoel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse a Funesc no Instagram

EstrEias

Fátima – a História dE um mila-
grE (Fatima. EUA. Dir: Marco Pontecorvo. Drama histórico. 12 
anos). Em 1917, Lúcia, uma pastora de apenas 10 anos, e os seus 
dois primos mais novos, Jacinta e Francisco, têm visões de Virgem 
Maria, que lhes surge com uma mensagem de paz. As suas revela-
ções inspiraram dezenas de milhares de fiéis que se deslocaram até 
Fátima, na esperança de testemunhar um milagre, mas não agra-
daram a Igreja e o Governo de Portugal, que tentaram forçá-los 
a recontar a sua história. O que se viveu em Fátima mudou para 
sempre as suas vidas. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 18h.

VEnom: tEmpo dE CarniFiCina 
(Venom: Let There Be Carnage. EUA. Dir:  Andy Serkis. Aventura, 
Terror e Fantasia. 14 anos). Depois de um ano dos acontecimentos 
do primeiro filme, Eddie Brock (Tom Hardy) está com problemas 
para se acostumar na vida com o symbiote Venom. Eddie tenta 
se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus 
Kasady, também portando um symbiote chamado Carnage e que 
acaba escapando da prisão após sua execução falhada. CENTRE-
PLEX MAG 4: 14h30 (dub.) - 17h30 (leg.) - 20h30 (leg.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2: 14h30 (dub.) - 17h (dub.) - 19h30 (leg.) - 21h40 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 14h - 16h30 - 19h - 21h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 15h (dub.) - 17h30 (dub.) 
- 20h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 13h30 - 16h - 
18h30 - 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA1 (3D, dub.): 15h - 17h30 
- 20h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.):  14h - 16h30 - 19h - 
21h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.):  13h30 - 16h - 18h30 
- 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 19h30; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 2 (dub.): 18h15 - 20h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 21h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h55 - 16h50 - 18h45 - 20h40; 
CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 14h55 - 16h50 - 18h45 - 20h40; 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 18h15 - 20h10; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (leg.): 21h; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 19h30.

ContinuaÇÃo

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 aca-
ba 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 peri-
gosa. CENTREPLEX MAG 2: 16h (dub.) - 19h30 (leg.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 4: 13h45 (dub.) - 17h15 (dub.) - 20h45 (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h15 - 17h45 - 21h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 21h10; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 3 (dub.): 13h45 - 17h - 20h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 15h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 17h - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 
1 (dub.): 17h - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 17h30 - 
20h30; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h15; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 18h.

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 teimosa, 
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. CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 17h45 (de sáb. a ter.); 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 17h45 (de sáb. a ter.).

a Casa sombria (The Night House. EUA. Dir: 
David Bruckner. Terror, Thriller e Suspense. 14 anos). Lutando 
por conta da morte inesperada de seu marido, Beth (Rebecca 
Hall) vive sozinha em sua casa à beira do lago. Ela tenta o 
melhor que pode para se manter bem, mas possui dificulda-
des por conta de seus sonhos. Visões perturbadoras de uma 
presença na casa a chamam, acenando com um fascínio fantas-
magórico. Indo contra o conselho de seus amigos, ela começa 
a vasculhar os pertences do falecido, ansiando por respostas. O 
que ela descobre são segredos terríveis e um mistério que está 
determinada a resolver. CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 17h30 
(apenas na qui., sex. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 
17h30 (apenas na qui., sex. e qua.).

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 8 (dub.): 13h40; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h15.

patrulHa Canina: o FilmE (Paw Patrol: 
The Movie. EUA. Dir: Callan Brunker. Animação. Livre). O filhote 
Ryder e seus amigos têm um grande desafio: impedir o novo pre-
feito da cidade, Humdinger, de causar muitos problemas. Juntos 
e equipados com muita tecnologia, a Patrulha Canina luta para 
salvar os moradores da Cidade da Aventura. CENTREPLEX MAG 2 
(dub.): 14h; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 15h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 16h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
15h10; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h10.

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 caminho. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 20h40; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 2 (dub.): 18h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 15h30.

O POderOsO ChefinhO 2: negóCiOs da família (The 
Boss Baby: Family Business. EUA. Dir: Tom McGrath. Comédia e Ani-
mação. Livre). Os irmãos Tim e Ted, agora estão adultos e vivendo 
vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio 
com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou 
em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinhei-
ro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do 
BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a 
situação. CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 15h45 (de sáb. a ter.); CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 15h45 (de sáb. a ter.).

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

Uma mostra internacional de cinema com cur-
tas-metragens infantis marca o retorno das ativida-
des presenciais do Cine Bangüê, no Espaço Cultural 
José Lins do Rego, em João Pessoa. Com duas sessões 
diárias nas próximas sextas, sábados e domingos de 
outubro, em alusão ao ‘Mês das crianças’, a progra-
mação audiovisual traz filmes da República Tcheca, 
Irlanda, Rússia, Bélgica, Alemanha, Brasil e Coréia 
do Sul. As obras são, em sua maioria, animações com 
temas e técnicas variadas, muitas delas premiadas 
nos mais importantes festivais do mundo. 

Para ter acesso à sala de cinema é preciso agen-
dar a presença com antecedência através do site es-
pecífico (agendamentos.pb.gov.br) para garantir o 
acesso gratuito. Serão disponibilizados 25 lugares 
por sessão e será obrigatório o uso de máscara e 
apresentação do cartão de vacinação. As pessoas com 
o ciclo vacinal incompleto poderão frequentar o Ban-
güê a partir do 14º dia após a primeira dose.

Hoje, as duas sessões são divididas pela clas-
sificação indicativa das produções. Às 14h serão 
exibidos os curtas da mostra sem restrição de ida-
de, intitulada ‘Mostra Ipê Amarelo’, que conta com 
os filmes Fruto das Nuvens, O Pássaro e a Baleia, A 
Casa, A Cerejeira, A Teoria do Pôr do Sol, Longe de 
Casa, Um Dia de Gato e Yuwol.

Abrindo a ‘Mostra O Lobo da Pata Vermelha’ 
em comemoração ao dia da criança, o filme Frutos 
das Nuvens acompanha a história de um bichinho 
peludo que fará uma grande descoberta superan-
do o medo do desconhecido. O curta de 10 minutos 
é dirigido por Kateřina Karhánková, da República 
Tcheca, em 2017. Em seguida, o público poderá as-
sistir a produção irlandesa de 2018, O Pássaro e a 
Baleia, de Carol Freeman. Em sete minutos, o fil-
me narra a busca de um filhote de baleia tentando 
encontrar sua voz, quando se afasta muito de sua 
família para explorar um naufrágio. Ele descobre 
que o único sobrevivente do acidente é um pássaro 
preso em uma gaiola.

A mostra segue com A Casa, de Veronika Zacha-
rova. Em cinco minutos, a produção tcheca narra a 
viagem de uma família que deixa sua casinha solitá-
ria no subúrbio. O problema é que a própria casa re-
solve seguir seus antigos moradores. Na sequência, 
A cerejeira conta a história de um quadro na parede 
que começa a ter vida própria. Esse é mais um fil-
me da República Tcheca, de Eva Dvořáková, de 2017. 
Da Rússia vem o curta de Roman Sokolov, A Teoria 
do Pôr do Sol. O personagem principal da obra au-
diovisual de 9 minutos é um ciclista que atravessa a 
floresta invernal nas profundezas da noite. Ele tem 
um desafio: certificar-se de que o novo dia tenha um 
começo novo e oportuno.

Os dois últimos filmes da primeira sessão de 
hoje são Longe de Casa e Um Dia de Gato, da Bélgica 
e Alemanha, respectivamente. O primeiro, de Ma-
thilde Pepinster, conta o desenrolar de um enredo 
com um bloco de gelo, um grande homem, um peixe 
e uma realidade diferente das outras. Fechando o 
‘Ipê Amarelo’, Um Dia de Gato, de Jon Frickey, traz o 
pequeno drama do garotinho Jiro que, doente, é le-
vado por seu pai ao hospital. A médica diagnostica 
um resfriado inofensivo que vai abalar a identidade 
do menino.

Já às 16h, será a vez da ‘Mostra Ipê Branco’, com 
produções reservadas para um público acima de oito 
anos. Os filmes em cartaz são Um Dia de Gato, A Teoria 
do Pôr do Sol, A Luta e Yuwol: O Garoto que fez o mundo 
dançar. Única produção nacional da programação, A 
Luta é uma produção de 16 minutos de 2017 do dire-
tor Bruno Bennec e conta a história do garoto Tininho, 
na década de 1930. Ele é um morador do pequeno dis-
trito do Divisório, em Minas Gerais, e vive a expectati-
va sobre a luta de boxe histórica entre o americano Joe 
Louis e o alemão Max Schmeling.

Promovida pela Fundação Espaço Cultural (Fu-
nesc), a mostra internacional é realizada em parce-
ria com a Tábata Filmes e com o com o festival Lobo-
fest. Segundo os realizadores, o festival é pioneiro 
em curtas-metragens e em projetos educativos que 
têm como um dos principais focos a formação audio-
visual e a educação do olhar das crianças. 

Foto: Divulgação

Curta mineiro ‘A Luta’ é a única produção nacional na programação

Audiovisual

Bangüê retorna 
com mostra
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Artista plástica Adriana Trevizan 
(ao lado) e produtor cultural Flávio 
Freitas (abaixo) serão os convidados
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Tanzaniano Abdulrazak Gurnah ganha o Nobel de Literatura

O tanzaniano Abdulra-
zak Gurnah é o vencedor do 
Prêmio Nobel de Literatura 
em 2021. O anúncio foi feito 
pela Academia Sueca no iní-
cio da manhã de ontem (dia 
7). Nascido em 1948, Abdul-
razak Gurnah cresceu na ilha 
de Zanzibar, mas se refugiou 
na Inglaterra no final dos 
anos 1960, aos 18 anos, por 
causa da perseguição a mu-
çulmanos. Até a aposenta-
doria, foi professor de Inglês 
e de Literatura Pós-colonial 
na Universidade de Kent. É 
autor de Paradise (1994), 
entre outros nove romances 
inéditos no Brasil.

O prêmio foi dado por 
sua abordagem dos “efeitos 
do colonialismo e do destino 
do refugiado no abismo en-
tre as culturas e os continen-
tes”, segundo o júri. Além dos 

dez romances, Abdulrazak 
Gurnah escreveu também 
contos – e a questão do re-
fúgio é presente em sua obra 
desde o começo, nos anos 

1980. Sua língua original é a 
Swahili, mas sua literatura é 
toda feita em inglês.

Paradise é sua obra mais 
famosa. Foi finalista do Boo-

ker Prize em 1994 e conta 
uma história de formação– 
do amadurecimento de um 
garoto tendo como pano de 
fundo uma África cada vez 

mais corrompida pelo colo-
nialismo e pela violência.

Entre os escritores cota-
dos este ano, muitos também 
nos anos anteriores, estavam 
nomes como o do sul-corea-
no Ko Un, o queniano Ngu-
giwa Thiong'o, o chinês Can 
Xue, o indiano Vikram Seth, 
o moçambicano Mia Couto e 
o oponente chinês Liao Yiwu, 
além do japonês Haruki Mu-
rakami, da russa Ludmila 
Ulitskaya, do húngaro Pe-
ter Nadas, do francês Michel 
Houellebecq, do albanês Is-
maël Kadaré, das canadenses 
Anne Carson e Margaret At-
wood e das americanas Joyce 
Carol Oates e Joan Didion.

Portugal esperava seu 
segundo Nobel – agora, para 
Antonio Lobo Antunes. O 
primeiro foi para José Sara-
mago. E o Brasil, que não tem 
nenhum Prêmio Nobel de 
Literatura, viu circular nas 
redes sociais, nas últimas se-

manas, que ele seria dado a 
um escritor antibolsonarista.

Em toda a história do 
Nobel de Literatura, ape-
nas 16 mulheres foram 
premiadas.

Quem ganhou o Nobel 
de Literatura em 2020 foi 
a poeta americana Louise 
Glück. Dela, a Companhia 
das Letras publicou, depois 
do prêmio, Poemas: 2006-
2014. No ano anterior, quem 
ganhou foi o austríaco Peter 
Handke, mais conhecido do 
leitor brasileiro, que encon-
tra suas obras no catálogo 
da Estação Liberdade. E a 
polonesa Olga Tokarczuk, 
que já tinha tido um livro 
publicado no País, Vagantes, 
anos atrás, voltou às livra-
rias após ganhar o Nobel de 
Literatura em 2018. A nova 
fase foi marcada pelo lança-
mento de Sobre os Ossos dos 
Mortos, entre outros títulos 
pela Todavia.

Mª Fernanda Rodrigues
Agência Estado

Gurnah é autor de ‘Paradise’ (1994), sua obra mais famosa, entre outros nove romances, todos ainda inéditos no Brasil

Foto: Divulgação

Estimular o hábito da 
leitura entre os estudantes e 
reabrir a entidade para rece-
ber visitas presenciais. Essas 
são algumas das medidas 
que pretende implementar o 
presidente interino da Aca-
demia Paraibana de Letras, 
Ramalho Leite, que assumiu 
o cargo em substituição à 
professora Ângela Bezerra 
de Castro, que tirou licença 
até o próximo mês de dezem-
bro para tratar de assuntos 
particulares. Ele informou 
que vai dar continuidade ao 
trabalho que a gestora da 
APL já vinha realizando. No 
entanto, ela admitiu para 
A União que pretende re-
nunciar quando retornar às 
atividades, ou até mesmo 
antes, mas que vai continuar 
colaborando com a entidade.

Ramalho assumiu o car-
go na tarde da última quar-
ta-feira (6), em reunião da 
diretoria realizada na sede 
da APL, localizada no Centro 
da cidade de João Pessoa e 

convocada pela professora 
Ângela Bezerra. Na ocasião, 
na presença de Ramalho 
Leite, que agora acumula o 
cargo com a vice-presidên-
cia, Itapuan Bôtto Targino, 
Francisco Sales Gaudêncio e 
Chico Pereira, ela apresentou 
uma carta comunicando aos 
presentes sua decisão de se 
afastar até dezembro, mas 
se colocando à disposição 
para continuar colaborando 
com a entidade, quando fos-
se possível. 

“Estamos, no momen-
to, com um convênio com 
a Fundação Joaquim Nabu-
co, localizada na cidade de 
Recife (PE) firmado já pela 
professora Ângela Bezerra, 
que possibilitou, em setem-
bro passado, a comemoração 
dos 80 anos da Academia 
Paraibana de Letras, e pelo 
qual será publicado um livro 
reunindo textos dos acadê-
micos, mas ainda sem data 
de lançamento”, informou 
Ramalho Leite, que também 
é o presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico Parai-
bano (IHGP). 

O presidente da APL 
também disse que irá prepa-
rar a entidade para que volte 
a receber o público, depois 
de permanecer um longo 
período fechada, por causa 
da pandemia. “Aos poucos, 
queremos criar as condições 
para garantir essa reaber-
tura, provavelmente até o 
mês de dezembro, mas obe-
decendo todas as normas 
sanitárias que garantem a 
prevenção contra essa doen-
ça. A Academia Paraibana de 
Letras se localiza próximo 
à Igreja de São Francisco e 
também é um ponto de visi-
tação dos turistas que estão 
na capital”, observou Leite.

Ele informou que a APL 
estará firmando convênio 
com a Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia da Paraíba para 
que autores visitem as esco-
las para falar sobre literatu-
ra, com o objetivo de divul-
gar as obras e estimular o 
hábito da leitura entre os es-
tudantes, que ainda poderão 
visitar a Academia. “Antes, o 
convênio era para o repasse 

de recursos e essa iniciativa 
é da própria secretaria, que 
também baixou edital com 
o IHGP, nos mesmos moldes, 
como uma contrapartida”, 
disse Ramalho. 

“A responsabilidade é 
grande, ao assumir a presi-
dência da Academia Parai-
bana de Letras, mas é preci-
so saber que sou jornalista, 
modesto, gestor, mas não sou 
o maior intelectual da Casa, 
que possui muitos outros 
acadêmicos da maior capa-
cidade intelectual. Tenho 
amizade com todos e, com 
certeza, vou contar com essa 
colaboração para continuar 
presidindo a APL”, confessou 
Ramalho Leite, que fez uma 
avaliação muito positiva da 
gestão de Ângela Bezerra, 
acrescentando ser “mérito 
dela” o convênio firmado 
pela entidade com a Funda-
ção Joaquim Nabuco.

Missão cumprida
A professora Ângela Be-

zerra de Castro confessou 
que sua decisão de renun-
ciar à presidência da Acade-

mia Paraibana de Letras já 
está definida, mas não sabe 
quando vai ocorrer. “Pode 
ser no meu retorno da licen-
ça, ou até antes, a qualquer 
momento, se assim quiser 
Ramalho, que é muito ami-
go, conterrâneo e confrade. 
Há quem ache que renun-
ciar é uma coisa negativa, 
mas não acho nada demais, 
quando já se realizou algo. 
E é ruim quando não se fez 
nada”, disse ela.

A professora e crítica 
literária Ângela Bezerra de 
Castro foi eleita para a pre-
sidência da Academia Parai-
bana de Letras, onde ingres-
sou em 1999, com 22 dos 28 
votos dos acadêmicos que 
participaram do pleito, que 
ocorreu no dia 14 de setem-
bro do ano passado. “Pre-
tendo renunciar ao cargo, 
pois preciso cuidar de mim. 
Cumpri minha missão, os 
objetivos a que me propus, 
durante um ano de manda-
to. Acho que a APL nunca 
teve um convênio tão valioso 
como o firmado com a Fun-
dação Joaquim Nabuco, que 

vai durar três anos, o que im-
plica muitos projetos, como 
o da comemoração dos 80 
anos de existência da Acade-
mia, que também resultará 
em livro com tiragem de três 
mil exemplares e quis dividir 
com Ramalho”, confessou a 
acadêmica. 

“Peguei uma época mui-
to desgastante que é essa da 
pandemia, durante a qual 
tive perdas de pessoas mui-
to próximas e muito queri-
das, que me abalaram muito, 
como a do meu primo-irmão. 
Sou uma pessoa de muitos 
afetos e isso me abalou emo-
cionalmente. Além disso, vou 
completar 80 anos de idade 
em 2022 e quero mais paz. 
Não vou me afastar da APL, 
pois pretendo continuar co-
laborando, quando for possí-
vel”, comentou Ângela Bezer-
ra, que também está ciente 
da importância de ter sido a 
primeira mulher a ocupar a 
presidência da APL, ao longo 
dessas oito décadas. “Minha 
eleição marcou um passo 
histórico na questão da iden-
tidade feminina”, disse.

Ângela Bezerra de Castro vai 
renunciar presidência da APL
Primeira mulher a presidir a Academia Paraibana de Letras, escritora tirou licença do cargo para tratar de assuntos pessoais
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Foto: Marcos RussoFoto: Marcus Antonius

Ângela (E) vai deixar o comando da Academia Paraibana de Letras até o final da licença, mas promete contribuir com a entidade, quando possível; quem assumiu a APL interinamente, desde quarta-feira, foi o vice-presidente, Ramalho Leite (D)
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Em Patos, Malta, Vista Serrana e São Mamede, João Azevêdo acompanhou investimentos em infraestrutura
O governador João Azevêdo 

inspecionou, ontem em Patos, 
obras nas áreas de habitação e 
educação e formalizou convê-
nios com a Prefeitura do Muni-
cípio para a conclusão das obras 
da Vila Olímpica e do Centro de 
Iniciação Esportiva (CIE).

A inspeção começou pelos 
residenciais São Judas Tadeu 
I e II, onde estão sendo cons-
truídos 856 apartamentos, com 
investimentos superiores a R$ 
68 milhões. O empreendimento 
é composto por 47 blocos de 
apartamentos, dois salões so-
ciais e dez playgrounds.

“Para que essa obra fosse 
iniciada, nós fizemos o aporte de 
toda contrapartida do Governo 
do Estado para termos a garantia 
de sua conclusão e, agora, esta-
mos trabalhando na segunda 
etapa com a meta de ampliar 
para mais de 530 apartamen-
tos, que terá uma contrapartida 
maior do Estado de cerca de R$ 
16 milhões, assegurando para 
Patos uma grande área de habi-
tação”, frisou o governador. 

As unidades habitacionais 
têm aproximadamente 44 m² 
de área útil e possuem dois quar-
tos, sala/estar, cozinha/área de 
serviço e banheiro, sendo 43 já 
adaptadas e as demais adaptá-
veis aos itens de acessibilidade 
vigentes. A infraestrutura bási-
ca contempla rede de abasteci-

mento d’água, esgotamento sa-
nitário, rede de energia elétrica, 
drenagem de águas pluviais e 
pavimentação em paralelepípe-
do. As unidades habitacionais 
serão entregues a famílias com 
renda mensal bruta de até R$ 
1.800,00.

O governador também 
visitou obras na Escola Cidadã 
Integral (ECI) Monsenhor Ma-
noel Vieira, que recebeu inves-
timentos de aproximadamente 
R$ 1,7 milhão na reforma e am-
pliação de sua estrutura física, 
beneficiando diretamente 1.445 
estudantes, 90 professores e 
funcionários. “Essa é uma es-
cola importante para a região 
de Patos, que ganhou bloco de 
laboratórios, a coberta do gi-
násio e uma área comum”, des-
tacou o secretário de estado da 
Educação, Ciência e Tecnologia, 
Cláudio Furtado. 

A gestora da unidade es-
colar, Tânia Bezerra, destacou a 
importância da obra para a me-
lhoria da qualidade do ensino. 
“A comunidade terá um retor-
no muito maior em termos de 
aprendizagem, com os laborató-
rios de Robótica, Física, Ciências, 
além da prática esportiva. As 
aulas presenciais retornam no 
próximo dia 22 e estamos pre-
parados para receber os alunos 
numa estrutura de alto padrão e 
que segue as diretrizes das auto-
ridades sanitárias”, disse. 

João Azevêdo também visi-
tou os locais onde funcionarão o 
Centro de Iniciação Esportiva e a 
Vila Olímpica. Ele anunciou con-
vênios que garantem repasses 
de recursos do Estado de cerca 
de R$ 3,8 milhões para a con-
clusão das obras pela Prefeitura.

“Nós queremos que Patos 
tenha esses equipamentos ser-

Governador inspeciona obras 
e assina convênios no Sertão

Fotos: Secom-PB

Dívida parcelada
A proposta que prevê o parcelamento da dívida previdenciária dos 
municípios foi incluída no texto da Proposta de Emenda à Constituição 
dos Precatórios pelo relator, o paraibano Hugo Motta. Página 14
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João rececebeu um grupo de estudantes que foi à solenidade cumprimentar o governador pelos investimentos na reforma de unidades educacionais; gestor inspecionou obras de construção de rodovias durante a visita que fez ao Sertão

Rodovia que liga municípios paraibanos a cidades do Rio Grande do Norte também foi inspecionada pelo governador João Azevêdo durante a visita a municípios do Sertão, assim como a construção de escolas, residenciais e Vila Olímpica

vindo à população, por isso, esta-
mos trabalhando nessa parceria 
e assegurando os recursos para 
essas obras tão importantes 
para o município e esse tam-
bém será um espaço voltado 
para a inclusão”, acrescentou o 
governador. 

O prefeito de Patos, Nabor 
Wanderley, agradeceu a parceria 

com o Governo do Estado. “Es-
sas obras estão paralisadas há 
mais de quatro anos e precisam 
ser concluídas para que as pes-
soas possam utilizá-las e a nossa 
juventude e as nossas crianças 
possam ter espaços adequados 
para praticar esportes, e tenho 
certeza de que essas parcerias 
serão ampliadas cada vez mais 

para melhorar e desenvolver o 
nosso município”, comentou. 

Já o secretário de Espor-
te e Turismo, José Francisco de 
Sousa, enfatizou a importância 
da obra para o município. “É 
um momento para o esporte 
de Patos de uma projeção de 
um sonho muito forte. Desde as 
olimpíadas, nós desejávamos 

ter a vila olímpica. Hoje o gover-
nador, sensibilizado a pedido 
do prefeito Nabor, veio a Patos 
para sacramentar esse convênio 
entre o município e o estado. 
Isso faz com que essa lacuna que 
existia possa ser contemplada e 
a gente possa avançar cada vez 
mais com as propostas de espor-
tes na cidade de Patos”. 

Em Malta, conversa com estudantes
O  g ove r n a d o r  J o ã o 

Azevêdo visitou, ontem, os 
municípios de Malta e Vista 
Serrana, no Sertão da Paraí-
ba, inspecionando obras de 
infraestrutura rodoviária, en-
tregou ginásio de esportes e 
anunciou reforma de unidade 
escolar. Ele ainda foi ao mu-
nicípio de São Mamede, onde 
entregou o binário do municí-
pio, no qual foram investidos 
mais de R$ 1,8 milhão, recur-
sos do tesouro estadual.

Em Malta, ele entregou o 
ginásio da Escola Cidadã Inte-
gral Técnica Dr. Antônio Fer-
nandes de Medeiros e anun-
ciou a reforma do prédio. Na 
construção do ginásio foram 
investidos aproximadamente 
R$ 700 mil. “Investimento em 
educação tem sido uma cons-
tante no governo porque ela 
é a mãe de todas as políticas, 
por isso, é muito importante 
que a gente avance com um 
ensino de qualidade”, ressal-
tou o chefe do Executivo es-
tadual. 

O prefeito de Malta, Igor 
Rosa, afirmou que o investi-
mento assegura mais confor-
to e melhores condições de 
aprendizado aos alunos. A es-

tudante Ana Francisca Araú-
jo agradeceu ao governador 
João Azevêdo pela construção 
do ginásio. “Essa foi uma ação 
significativa para a nossa co-
munidade escolar e estamos 
realizando um sonho, não só 
nosso, mas de quem já passou 
por aqui e o nosso sentimento 
é de gratidão”, comentou. 

Já em Vista Serrana, ele 
acompanhou as obras de im-
plantação e pavimentação da 
rodovia 293, onde são inves-
tidos mais de R$ 10,3 milhões 
de recursos próprios do estado. 
O serviço compreende um tre-
cho de 9,4 Km, contemplando 
ainda os municípios de Malta, 
Paulista, São Bento e a região 
polarizada por Catolé do Rocha.

“Essa é uma ligação que 
vai facilitar muito para quem 
vem de Campina Grande e 
Patos em direção a Paulista, 
Brejo do Cruz e São Bento, 
fazendo com que o caminho se 
torne mais rápido e isso tem 

um impacto direto no frete, 
reduzindo o preço dos pro-
dutos, assegurando benefícios 
para o cidadão”, acrescentou 
o governador João Azevêdo. 

O prefeito de Vista Serra-
na, Sérgio de Levi, comemorou 
o início das obras. “Nós agra-
decemos por esta ação tão im-
portante para o município que 
era aguardada por todos os 
moradores que hoje veem um 
sonho se concretizar”, falou.

Em São Mamede
O governador João Aze-

vêdo esteve, também, em São 
Mamede, no Sertão paraibano, 
ocasião em que entregou o bi-
nário do município. Com inves-
timentos superiores a R$ 1,8 
milhão, recursos do tesouro 
estadual, a obra amplia e mo-
derniza o sistema viário urba-
no, melhorando as condições 
de mobilidade e oferecendo 
mais segurança à população.

O chefe do Executivo es-

tadual destacou a importância 
da obra para os moradores de 
São Mamede e da região. “Esse 
era um pleito de muitos anos 
que a cidade de São Mame-
de tinha. Apresentado pelo 
prefeito Umberto Jefferson, 
tivemos as condições de rea-
lizar essa obra extremamente 
importante, que vai mudar o 
fluxo de veículos por dentro 
da cidade. Obras de mobili-
dade urbana, de educação, 
de saúde, por exemplo, são 
muito importantes”, afirmou 
João Azevêdo.

“Em março de 2020, 
quando teve início a pande-
mia, eu pensei que as ações 
do Estado fossem ficar para-
lisadas em função do grande 
mal, que é a Covid-19. Passado 
esse período, faço um balanço 
positivo do que avançou em 
cada área. Na infraestrutura, 
de 2019 para cá, temos in-
ventos de R$ 2 bilhões, refle-
tindo diretamente na geração 
de empregos. Mês passado, a 
Paraíba foi o Estado que mais 
gerou empregos proporcio-
nalmente, segundo dados do 
Caged. Isso é fruto desses in-
vestimentos”, prosseguiu o 
governador.

Para que essa obra 
fosse iniciada, nós 

fizemos o aporte de 
toda contrapartida do 

Governo do Estado

 Nós agradecemos por esta ação tão 
importante para o município que era aguardada 
por todos os moradores que hoje veem um sonho 

se concretizar 
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Iniciativa está na Proposta de Emenda à Constituição dos Precatórios, cujo relator é o paraibano Hugo Motta
A proposta que prevê 

o parcelamento da dívida 
previdenciária dos Muni-
cípios foi incluída no texto 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) dos Pre-
catórios. A articulação foi 
realizada pelo relator  da 
Comissão Especial sobre 
a PEC, o deputado federal 
Hugo Motta (Republicanos), 
e o autor da PEC,  o deputado 
Silvio Costa Filho (Republi-
canos - PE). 

Hugo Motta (Republi-
canos-PB) apresentou on-
tem o relatório na comissão 
especial que analisa o tema. 
Um pedido de vista coletiva 
foi concedido após a leitura 
do parecer. Com isso, a vota-
ção do texto, anteriormente 
marcada para esta tarde, só 
deve ocorrer após o interva-
lo de duas sessões.

Com a construção, a PEC 
23/2021 passa a incluir o 
parcelamento previdenciá-
rio dos Municípios. O texto 

estabelece que fica excep-
cionalmente autorizado o 
parcelamento dos débitos 
decorrentes de contribui-
ções previdenciárias dos 
Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, 
com o Regime Geral de Pre-
vidência Social, com venci-
mento até 30 de setembro 
de 2021, ainda que em fase 
de execução fiscal ajuizada, 
inclusive os decorrentes do 
descumprimento de obriga-
ções acessórios e os parcela-
dos anteriormente, no prazo 
máximo de 240 prestações 
mensais.

 O valor de cada parce-
la será acrescido de juros 
equivalentes à taxa referen-
cial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia 
(Selic), acumulada mensal-
mente, calculados a partir 
do mês subsequente ao da 
consolidação até o mês an-
terior ao do pagamento. A 
formalização dos parcela-

mentos de que tratam os art. 
115 e 116 deverá ocorrer 
até 30 de junho de 2022. A 
proposta também prevê que 
os débitos parcelados terão 
redução de 40% das multas 
de mora, de ofício e isoladas, 
de 80% dos juros de mora, 
de 40% dos encargos legais 
e de 25% dos honorários 
advocatícios.

O presidente da Federa-
ção das Associações de Mu-
nicípios da Paraíba (Famup), 
George Coelho, agradeceu ao 
deputado Hugo Motta pela 
inclusão no texto da previ-
são de parcelamento das 
dívidas previdenciárias. “O 
deputado Hugo tem sido um 
parceiro dos municípios, em 
Brasília. Sempre esteve ao 
lado dos prefeitos e prefeitas 
da Paraíba e de todo o Brasil, 
mostrando que tem compro-
misso com a causa e a defesa 
dos municípios”, destacou.

 Já o presidente da Con-
federação Nacional dos Mu-

Dívida dos municípios com a 
Previdência pode ser parcelada

Pleno do TJ convoca juízes para 
substituir desembargadores

MPPB recomenda remoção de 
pinturas com cores partidárias

O Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba convocou os 
magistrados Aluízio Bezerra 
Filho, Marcos Coelho de Salles, 
Eslú Eloy Filho e Agamenilde 
Dias Arruda Vieira Dantas, de 
3ª Entrância, para substituí-
rem desembargadores no Ple-
no e nos órgãos fracionários 
da Corte, em sessão ordinária 
administrativa que ocorreu na 
última quarta-feira. A sessão foi 
conduzida pelo Presidente do 
Poder Judiciário Estadual, De-
sembargador Saulo Henriques 
de Sá e Benevides.

Os juízes Agamenilde 
Arruda e Marcos Salles foram 
escolhidos pelo critério de me-
recimento. A magistrada vai 
substituir a desembargadora 
Fátima Bezerra Cavalcanti no 
período de 10 de novembro a 
10 de dezembro. Já o juiz Mar-
cos Salles substituirá o desem-
bargador Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira de 16 de no-
vembro a 17 de dezembro.

Já pelo critério de antigui-
dade, os magistrados Aluízio 
Bezerra e Eslú Eloy vão substi-
tuir os desembargadores Mar-
cos Cavalcanti de Albuquerque 
e João Benedito da Silva, res-
pectivamente. Aluízio Bezerra 
ficará de 3 de novembro a 7 de 
dezembro, enquanto Eslú Eloy 
no período de 16 de novembro 
a 17 de dezembro.

Lista tríplice TRE
Buscando a recomposição 

da lista tríplice para preenchi-
mento de uma vaga de Mem-
bro Suplente, na categoria de 
Jurista, do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), 

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba abriu o prazo de cinco 
dias, a contar de ontem, para os 
advogados se inscreverem na 
recomposição da lista tríplice 
para preenchimento de uma 
vaga de Membro Suplente, na 
categoria de Jurista, do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 

(TRE-PB), A edição de ontem do 
Diário da Justiça Eletrônico traz 
o Edital nº 08/2021, da Direto-
ria Especial do TJPB, que trata 
da matéria.

Os interessados devem en-
caminhar seus requerimentos 
para a Presidência do Tribu-
nal de Justiça, exclusivamente 
através do endereço eletrônico 
astple@tjpb.jus.br, acompa-
nhados de cópia da carteira de 
inscrição na OAB ou prova do 
citado ato; currículo da sua vida 
profissional e certidões negati-
vas das justiças estadual, federal 
e eleitoral.

A recomposição é em virtu-
de que o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) julgou a lista tríplice 
nº 0600212-31.2021.6.00.0000 
e decidiu pela substituição do 
nome da advogada indicada, 
Gilianne Emília de Macedo Al-
meida, mantendo-se os demais 
indicados, Silvino Crisanto Mon-
teiro e Luiz Fernando Benevides 
Ceriani. 

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) recomendou, 
ontem, à prefeita do município 
de Pedro Régis, Michele Ribei-
ro de Oliveira (Cidadania), que 
remova todas as pinturas de 
prédios públicos que conte-
nham as cores do partido ao 
qual faz parte (Cidadania-PSB). 
Ela terá que providenciar, no 
prazo de 60 dias e às suas cus-
tas e sem ônus ao município, 
nova pintura. 

Segundo o MPPB, a pintu-
ra deve ocorrer com cores que 
não infrinjam o princípio da 
impessoalidade, sob pena de 
ajuizamento de ação civil pú-
blica por ato de improbidade 
administrativa. 

A gestora também foi 
orientada a se abster de pin-
tar prédios públicos, adquirir 
bens móveis e fardamentos 
que remetam ao partido de 

que faz parte, devendo, pre-
ferencialmente, usar as cores 
da bandeira do município nas 
pinturas dos prédios públicos 
e fardamentos escolares.

A recomendação foi expe-
dida pela promotora de Justiça 
de Jacaraú, Adriana de França 
Campos, e faz parte do pro-
cedimento preparatório n.º 
001.2021.027372, instaurado 
em razão de denúncias. A acu-
sação é de uma suposta prática 
de improbidade administrati-
va por parte da gestora, já que 
os prédios da administração 
pública municipal estão pin-
tados com as cores do partido 
político dela, às custas do erá-
rio municipal, o que, segundo o 
Ministério Público, caracteriza 
promoção pessoal. 

Legislação
A promotora de Justiça 

destacou que o artigo 37 da 
Constituição Federal de 1988 
diz que a publicidade dos atos, 
programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públi-
cos deverá ter caráter educati-
vo, informativo ou de orienta-
ção social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem pro-
moção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos.

Segundo ela, a situação 
também viola a Lei de Impro-
bidade Administrativa (Lei 
n. 8.429/1992), que em seu 
artigo 11 diz que “constitui 
ato de improbidade adminis-
trativa que atenta contra os 
princípios da administração 
pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres 
de honestidade, imparciali-
dade, legalidade e lealdade às 
instituições”. 

nicípios (CNM), Paulo Ziul-
koski, destacou que o texto 
é essencial para amenizar o 
desequilíbrio fiscal com os 
débitos previdenciários do 
Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS). “As dívidas 
previdenciárias são, hoje, 
um dos principais gargalos 
enfrentados pela gestão lo-
cal, especialmente em um 
cenário de enfrentamen-

to de uma pandemia sem 
precedentes. Não resolve a 
situação, mas garante a ma-
nutenção da prestação de 
serviços públicos pelos Mu-
nicípios à população”, disse.

Deputado paraibano Hugo Motta conduziu a articulação de uma solução para a dívida previdenciária dos municípios

Foto: Reprodução

Pauta do dia

CMJP aprova o novo regime 
previdenciário de servidores

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) aprovou 
quatro matérias do Execu-
tivo Municipal entre elas 
a que institui o Regime de 
Previdência Complementar 
(RPC) para os segurados do 
Regime Próprio de Previ-
dência Social (RPPS) do Mu-
nicípio e a criação do progra-
ma municipal denominado 
‘Procon Vai às Aulas, além 
do custeio desse programa. 
Ao todo, foram aprovados 
16 Projetos de Lei Ordinária 
(PLO), dos quais 11 tratam 
sobre denominação de ruas; 
quatro Projetos de Decreto 
Legislativo (PDL) e um Pro-
jeto de Resolução (PR). Ain-
da oito Vetos do Executivo 
Municipal foram mantidos 
e um rejeitado.

O PLO 570/2021 do 
Executivo que foi aprovado 
institui o Regime de Previ-
dência Complementar (RPC) 
para os Segurados do Regi-
me Próprio de Previdência 
Social (RPPS) do Município 
de João Pessoa; fixa o limite 
máximo para concessão de 
aposentadorias e pensões 
pelo regime próprio e au-

toriza a adesão a planos de 
benefícios de previdência 
complementar. Entre outras 
especificações, o documento 
determina que o valor dos 
benefícios de aposentadoria 
e pensão devido pelo RPPS 
aos servidores públicos ti-
tulares de cargos efetivos de 
quaisquer dos poderes, bem 
com autarquias e fundações, 
que ingressarem no servi-
ço público de João Pessoa a 
partir da data de início de 
vigência do RPC não pode-
rá superar o limite máximo 
dos benefícios pagos pelo 
Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS). Os servidores 
que ingressaram antes dessa 
vigência terão o prazo de 180 
dias para aderirem ao RPC. 

O PLO 654/2021 apro-
vado ontem na CCJ cria o 
programa municipal deno-
minado ‘Procon Vai às Aulas’, 
para capacitação de jovens 
em educação para o consu-
mo e habilidades sociais, no 
âmbito da Secretaria Muni-
cipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon). 
De acordo com o documen-
to, podem se inscrever para 

participar do Programa es-
tudantes matriculados no 9º 
ano do ensino fundamental 
da rede municipal em situa-
ção de vulnerabilidade social 
e econômica. Haverá uma se-
leção feita pela Secretaria de 
Educação e pelo Procon-JP e 
os aprovados terão direito a 
uma bolsa que será repas-
sada durante dois meses, 
período da duração do cur-
so. Ainda fica determinado 
que os valores das bolsas e 
auxílios financeiros conce-
didos no âmbito do ‘Procon 
Vai às Aulas”, serão definidos 
pelo Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos Difusos, 
a cada exercício. Já o PLO 
655/2021, que também foi 
acatado, autoriza a abertura 
de crédito adicional espe-
cial no valor de R$ 600 mil, 
destinados ao custeio desse 
programa municipal. Outro 
projeto do Executivo  apro-
vado foi o PLO 625/2021, 
que autoriza abertura de 
crédito especial na Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS)/ Fundo Municipal de 
Saúde (FMS) no valor de R$ 
3.752.704,78. 

Quatro matérias de iniciativa do Executivo municipal foram apreciadas pelos vereadores na sessão de ontem

Foto: CMJP
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Senadores querem saber sobre a mudança “de última hora” na pauta da Conitec, que hoje trataria do uso do chamado kit covid

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Pande-
mia do Senado aprovou on-
tem um novo requerimento 
de convocação do ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
para prestar depoimento ao 
colegiado. Essa é a terceira 
vez que o ministro é chama-
do a dar explicações à CPI. 
Os senadores querem saber 
sobre a mudança, “de última 
hora” na pauta da Comissão 
Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS (Coni-
tec), que hoje trataria do uso 
de medicamentos do chama-
do kit covid.

O grupo de senadores 
independentes e de partidos 
de oposição, que tem maio-
ria na comissão, acredita que 
tenha sido feito algum pedi-
do para que os técnicos dei-
xassem de avaliar a questão 
ontem. Segundo o Ministério 
da Saúde, “o coordenador 
do grupo de especialistas, 
que está elaborando as di-
retrizes do tratamento am-
bulatorial dos pacientes 
com covid-19 solicitou que 
o relatório fosse retirado 
de pauta pela publicação 
de novas evidências cientí-
ficas dos medicamentos em 
análise”. O documento será 
aprimorado e voltará à pau-
ta, ressaltou a pasta.

Outro ponto que os se-
nadores querem esclarecer 
com o ministro da Saúde é 
o cronograma de vacinação 
contra a covid-19 previsto 
para 2022. O requerimento 

de informação ao ministério 
foi feito, mas a pasta ainda 
não respondeu.

O vice-presidente do 
colegiado, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), dis-
se que o relatório que seria 
discutido na reunião da Co-
nitec, entre outros pontos, 
não recomenda o uso de 
medicamentos sem eficácia 
comprovada contra o novo 
coronavírus, como a hidro-
xicloroquina e azitromicina, 
que compõem o kit covid.

Durante a reunião, o 
presidente da CPI, Omar 
Aziz (PSD-AM), criticou o 
ministro por,  depois de ter 
sido infectado pelo novo co-
ronavírus, em uma viagem 
para a Assembleia Geral da 
Nações Unidas (ONU), em 
Nova York, ter compartilha-
do em uma rede social o co-
mentário de um internauta 
que questionava a eficácia 
das vacinas.

“Se o senhor passou 15 
dias nos Estados Unidos e 
já está aqui no Brasil é por-
que teve a oportunidade de 
tomar a vacina. Por isso o 
senhor está vivo”, destacou 
Omar Aziz.

A convocação de Quei-
roga muda os planos de CPI 
de encerrar os depoimentos 
hoje com a oitiva de um ex-
médico e um paciente da 
Prevent Senior. Apesar da 
decisão de levar Queiroga ao 
Senado, a expectativa é que 
a apresentação do relatório 
final da investigação seja 
mantida para o dia 19 de 
outubro. O documento deve 
ser votado no dia 20.

Karine Melo
Agência Brasil

CPI da Covid convoca Queiroga
para depor pela terceira vez

O laboratório farmacêutico Sandoz do Brasil comunica que está 
realizando o recolhimento proativo de todos os lotes dos 
medicamentos Lorsacor 50 mg, losartana potássica 50 mg e 
losartana potássica + hidroclorotiazida 50 mg + 12,5 mg, devido a 
um desvio de qualidade. A Sandoz afirma que a qualidade e a 
segurança de todos os seus produtos e o bem-estar dos pacientes 
são de extrema importância para a empresa e ressalta que todas as 
medidas corretivas já foram adotadas pela companhia e seus 
parceiros. 

Para ter acesso aos lotes impactados, acesse o site oficial da 
Sandoz (www.sandoz.com.br) ou entre em contato com o SAC 
(sac.sandoz@sandoz.com ou 0800-400-9192). Os pacientes que 
adquiriram o produto também devem entrar em contato com o SAC 
para maiores esclarecimentos e orientação para devolução do 
medicamento, sem custos.

O ministro Wagner Ro-
sário, da Controladoria-Ge-
ral da União (CGU), afirmou 
ontem que a sua pasta e a 
Polícia Federal investigam 
um esquema de venda de 
emendas parlamentares, 
em que deputados e sena-
dores destinariam dinhei-
ro público do Orçamento 
a prefeituras em troca de 
um porcentual. Em audiên-
cia na Câmara, ele também 
disse “não ter dúvida” de 
que há corrupção na com-
pra de tratores pelo gover-
no via orçamento secreto, 
caso revelado pelo Esta-
dão e que ficou conhecido 
como “tratoraço”.

“Sobre vendas de 
emendas, estamos investi-
gando vários casos porque 
já fazemos esse trabalho em 
convênios em geral. Porque 
não é só trator, tem várias 
outras coisas acontecendo 
fruto de convênios no Brasil 
em diversos outros órgãos e 
estamos com trabalho bas-
tante forte nisso, em par-
ceria com a PF, e todos nós 
vamos ficar sabendo no dia 
da deflagração de operação 
e também no desencadea-
mento dos trabalhos”, afir-
mou aos deputados.

O Estadão apurou que 

uma das suspeitas dos in-
vestigadores é de que parla-
mentares cobram de 10% a 
20% sobre o valor da emen-
da em troca da indicação de 
recursos para uma deter-
minada prefeitura. O valor 
seria pago por empreiteiras 
interessadas nas obras que o 
dinheiro vai bancar ou pelos 
próprios agentes públicos.

As investigações cer-
cam, sobretudo, emendas 
enviadas por deputados ou 
senadores para cidades fora 
do seus redutos eleitorais, 
até em outros estados. O Es-
tadão mostrou em maio que 
R$ 181 milhões foram desti-
nadas desta maneira. “Não 
temos dúvidas de que vai 
existir corrupção na ponta, 
agora o nosso trabalho tem 
que ser bastante cauteloso”, 
disse o ministro

‘Mercado persa’
Durante a audiência 

com o chefe da CGU, o de-
putado Jorge Solla (PT-BA) 
afirmou que a prática é co-
nhecida no Congresso. “Nós 
temos recebido muitas de-
núncias de vendas de su-
postas emendas de relator, 
com pagamento antecipado 
de comissão em dinheiro. 
Chegamos a uma situação 
em que o volume de dinhei-
ro é tão grande, que, para 
além de atender aos inte-
resses da base do governo 

em votações, está se trans-
formando em um mercado 
persa”, afirmou.

Em resposta, Wagner 
Rosário antecipou que as 
investigações estão avança-
das. “Em relação a irregula-
ridades já estamos chegan-
do a algumas e, em breve, 
será de conhecimento de to-
dos, estamos com as equipes 
atuando em conjunto sem-
pre com a PF e o MP”.

Chamado de “tratora-
ço” por envolver a compra 
de tratores, o esquema do 
orçamento secreto tem aju-
dado o presidente Jair Bol-
sonaro a manter uma base 
fiel no Congresso e escapar 
de processos de impeach-
ment. Bilhões de reais foram 
distribuídos para um grupo 
de deputados e senadores 
que determinaram o que 
fazer com o dinheiro sem 
qualquer critério técnico ou 
transparência.

Rosário disse aos de-
putados ter enviado à PF e 
à Procuradoria-Geral da Re-
pública relatório que iden-
tificou R$ 142 milhões de 
sobrepreço em licitações e 
convênios do Ministério do 
Desenvolvimento Regional. 
A auditoria da CGU foi ins-
taurada após o Estadão reve-
lar que o governo Bolsonaro 
criou o mecanismo de “toma 
lá, dá cá” para aumentar sua 
base de apoio no Congresso.

Ministro da CGU: vendas de 
emendas são investigadas

Foto: Agência Senado

Depoimento à comissão

Médico denuncia a Prevent Senior por 
fraude e incentivo a tratamento precoce

O médico Walter Correa 
de Souza Neto relatou uma 
série de episódios de suposta 
fraudes, de incentivo a tra-
tamento precoce e falta de 
autonomia dos profissionais 
de saúde na Prevent Senior. 
A empresa é alvo da CPI da 
Covid por ter supostamente 
feito experimentos com re-

médios sem eficácia compro-
vada em pacientes vítimas 
do novo coronavírus.

O médico se desligou da 
Prevent e foi um dos profis-
sionais que entregaram um 
dossiê na CPI denunciando 
o caso. Em depoimento à 
comissão ontem, ele relatou 
ter sido pressionado a pres-
crever hidroxicloroquina a 
pacientes de covid. “Eu não 
fazia isso fora da Prevent, 

mas, na Prevent, eu chega-
va a fazer e dizia e avisava 
sempre os pacientes de 
que não havia evidência”, 
relatou o médico. “Essa coi-
sa que foi citada de que os 
pacientes ‘ninguém vai a 
óbito, ninguém intuba’, isso 
já era muito claro, a gente 
sabia que era fraude”

Havia fraude em decla-
rações de óbito e um “am-
biente hostil” nos hospitais 

do plano de saúde, confor-
me o depoimento de Neto. 
“A gente vivia num ambiente 
assim em que todas as pes-
soas ficavam muito receo-
sas de contrariar qualquer 
orientação.” O depoimento 
reforçou as suspeitas da CPI 
contra a empresa dona do 
plano de saúde. Conforme 
Neto, a Prevent priorizada a 
gestão de recursos no lugar 
do cuidado aos pacientes.

Paciente confirma irregularidades
O advogado Tadeu Frederico de 

Andrade, paciente da Prevent Senior, 
reforçou as denúncias contra a empresa 
de plano de saúde em depoimento ontem 
na Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid. A comissão investiga a 
seguradora por supostamente fazer expe-
rimentos em pessoas para testar medica-
mentos sem eficácia comprovada contra 
o novo coronavírus em alinhamento com 
o presidente Jair Bolsonaro.

Andrade relatou que, por orientação 
de médicos da Prevent, recebeu o chama-

do kit covid quando foi diagnosticado com 
a doença e teve uma piora no quadro. Ele 
ficou 30 dias internado na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e relatou ter sido 
vítima de uma tentativa de retirá-lo dos 
cuidados intensivos sem consentimento 
da família. Por telefone, de acordo com 
o advogado, uma médica da Prevent 
Senior informou à filha do paciente que 
ele seria retirado da UTI e iria para um 
leito paliativo, com aplicação de morfina 
e determinação para não reanimação em 
caso de parada cardíaca.

Daniel Weterman
Especial para A União

O médico Walter Correa de Souza 
Neto se desligou da Prevent e foi um 
dos profissionais que entregaram um 

dossiê na CPI denunciando o caso

Breno Pires e 
Felipe Frazão
Especial para A União
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Também serão descartados os rígidos requisitos de quarentena para 47 destinos, incluindo a África do Sul

Reino Unido alivia as regras 
para os viajantes do Brasil
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DE SEGUNDA A SEXTA
NA RÁDIO TABAJARA

Agência Brasil

O Reino Unido facilitará a 
chegada de pessoas de países 
como Índia, Brasil e Turquia e 
descartará os rígidos requisitos 
de quarentena para a covid-19 
para 47 destinos, incluindo a 
África do Sul, na próxima se-
gunda-feira, no último estágio 
de relaxamento das regras.

O setor de turismo no Rei-
no Unido perdeu essencialmente 
dois verões inteiros depois que 
as restrições de viagens impos-
tas para conter a disseminação 
da covid-19 impediram muitas 
pessoas de sair de férias.

Companhias aéreas como a 
Ryanair e a EasyJet disseram que 
testes caros e restrições que mu-
dam com frequência atrasaram 
qualquer recuperação, deixando 
o setor no país atrás de seus pares 
europeus. Na semana passada, o 
ministro dos Transportes, Grant 
Shapps, disse que removeria 47 
destinos da lista vermelha que 
exigia que os viajantes ficassem 
dez dias em quarentena em um 
hotel. Sete países permanecem na 
lista, incluindo Colômbia, Equa-
dor, Panamá e Venezuela.

“Com menos restrições e 
mais pessoas viajando, todos nós 
podemos continuar avançando 
com segurança em nosso caminho 
de recuperação”, disse.

Distribuição de vacinas

OMS alerta para desigualdade no mundo
Gabriel Bueno da Costa
Agência Estado

 A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) voltou a destacar, 
em entrevista coletiva, ontem, a 
desigualdade “terrível” na dis-
tribuição de vacinas contra a 
covid-19 pelo mundo. Também 
presente no evento virtual, o 
secretário-geral da Organização 
das Nações Unidas (ONU), An-
tónio Guterres, alertou que isso 
“atrasa a retomada” econômica 
e pediu que os países produto-
res e as empresas responsáveis 
adotem medidas para melhorar 
essa distribuição.

O diretor-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
alertou para o risco de fracasso 
na luta global contra a pandemia, 
caso as vacinas não sejam mais 
bem distribuídas, já que áreas 
com menos cobertura abrem 
mais espaço para o surgimento 
de novas variantes do vírus, po-
tencialmente mais perigosas. Ele 
lembrou que neste ano a OMS 
havia estabelecido uma meta 

para que todos os países tivessem 
vacinado ao menos 10% de suas 
populações até o fim de setem-
bro. “Cinquenta e seis países não 
conseguiram, mas a culpa não foi 
deles”, ressaltou.

Tedros Adhanom disse que 
mais de 6,4 bilhões de doses de 
vacinas já foram administradas 
globalmente, com quase um terço 

da população mundial totalmen-
te vacinada contra a covid-19. 
“Esses números, porém, masca-
ram uma desigualdade terrível”, 
alertou, lembrando que os países 
mais ricos usaram 75% de todas 
as vacinas produzidas até agora e 
os de renda baixa, menos de 0,5% 
das vacinas globais. “Na África, 
menos de 5% das pessoas estão 

completamente vacinadas”. A 
OMS e a ONU defendem, nesse 
contexto, transferência tecnológi-
ca para que mais países possam 
produzir vacinas e com isso elas 
cheguem aos mais pobres. Guter-
res mencionou a possibilidade de 
quebra de patentes como uma 
alternativa, nesse contexto.

A OMS lançou uma meta 

de que todos os países vaci-
nem, até meados de 2022, 
70% de suas populações. O 
secretário-geral da ONU, por 
sua vez, afirmou que são ne-
cessários US$ 8 bilhões para 
distribuir de modo igualitário 
vacinas para 40% das pessoas 
em todos os países até o fim 
deste ano.

Mais de 6,4 
bilhões de 
doses de 
vacinas 
já foram 
administradas 
globalmente, 
com quase um 
terço da 
população 
mundial 
totalmente 
vacinada 
contra a covid

Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF

Terremoto mata pelo menos 
20 pessoas no Paquistão
Agência Brasil

Um terremoto de mag-
nitude 5,7 atingiu o sul do 
Paquistão nas primeiras ho-
ras de ontem, matando pelo 
menos 20 pessoas, a maioria 
mulheres e crianças, e fe-
rindo cerca de 300, no mo-
mento em que a maioria das 
vítimas dormia, informaram 
autoridades.

O terremoto ocorreu 
a uma profundidade de 20 
quilômetros (km), com epi-
centro a 102 km a leste da 
cidade de Quetta, disse o 
Serviço Geológico dos Es-
tados Unidos (USGS). “Eu 
estava dormindo quando, 
de repente, minha casa in-
teira balançou”, disse Munir 
Shah, de 40 anos, morador 

do distrito de Harnai, na 
província do Balochistão, à 
Reuters por telefone.

“Levei meus filhos e 
minha esposa para fora. Foi 
uma situação aterrorizan-
te, pois as casas em Harnai 
estavam desabando, minha 
casa também foi danificada”, 
acrescentou. “Encontrei vá-
rias pessoas sob os escom-
bros, algumas delas podiam 
estar mortas.”

Mais de 100 casas de-
sabaram e muitos prédios 
ficaram danificados, infor-
mou a autoridade distrital 
Sohail Anwar. Imagens de 
televisão mostraram pré-
dios com rachaduras, te-
lhados danificados e mu-
ros caídos. Muitas pessoas 
foram mortas pela queda 

de telhados e de muros no 
bairro de Babu Mohallah, no 
mesmo distrito, disse Nawab 
Khan, um jornalista local. “A 
cidade inteira é uma cena de 
devastação, pois nenhuma 
casa parece segura, milha-
res de pessoas ficaram desa-
brigadas e estão ao relento”, 
disse Khan, acrescentando 
que 70% do suprimento de 
energia para o distrito foram 
interrompidos.

O primeiro-ministro 
paquistanês, Imran Khan, 
determinou uma avaliação 
imediata dos danos e mani-
festou condolências às famí-
lias que perderam parentes, 
acrescentando: “Determinei 
ajuda imediata, de forma 
emergencial, para as vítimas 
do terremoto”.

A comissária da União 
Europeia para Serviços Fi-
nanceiros, Mairead McGuin-
ness, afirmou ontem que a 
crise energética na Europa 
deixa evidente a necessidade 
de aumentar os investimen-
tos em produção de energia 
renovável. “Temos de acele-
rar esforços em direção ao 
uso de energias renováveis. 
Se formos menos dependen-
tes de gás natural e petróleo, 
seremos mais sustentáveis e 
cumpriremos nossas metas 
climáticas”, afirmou, durante 
a Cúpula da UE sobre Inves-
timento Sustentável.

Segundo McGuinness, o 
aumento dos preços de ener-
gia é resultado de vários fato-
res relacionados à oferta e à 
demanda. Ela disse também 
que é necessário fornecer 
suporte para a população po-
bre, mais vulnerável à alta no 
custo da eletricidade. No en-
tanto, a comissária defendeu 
que a UE precisa, ao mesmo 
tempo, manter o foco em 
suas metas climáticas.

O Comissário da Econo-
mia da União Europeia Paolo 
Gentiloni afirmou que é preci-
so haver um esforço do bloco 
para facilitar investimentos 
em transição energética. Du-
rante o evento, ele pediu que 
os países do bloco não repi-
tam o que se viu após a crise 

financeira de 2009, quando 
segundo a autoridade o inves-
timento público chegou a cair 
a zero. Gentiloni destacou es-
forço da UE para apoiar esses 
projetos e disse que o bloco 
produzirá estatísticas que po-
dem ajudar na frente da tran-
sição verde.

Vice-presidente da Co-
missão Europeia e comissário 
da União Europeia para o Co-
mércio, Valdis Dombrovskis 
se comprometeu a criar uma 
“coalizão” entre ministros do 
Comércio de países parceiros 
do bloco que queiram tomar 
medidas para promover o 
comércio de bens e serviços 
sustentáveis, durante discur-
so em evento sobre investi-
mentos sustentáveis.

Com crise, UE precisa investir 
mais em energias renováveis
Iander Porcella e 
Gabriel Bueno da Costa 
Agência Estado
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Operação realizada ontem resultou na prisão de 12 pessoas, além da apreensão de veículos, obras de artes e R$ 2,6 milhões

A operação Terceiro 
Mandamento, desencadea-
da ontem, e que contou com 
a participação da Secreta-
ria de Estado da Fazenda 
(Sefaz) para combater a 
sonegação fiscal na Paraí-
ba, culminou com a prisão 
preventiva de 12 pessoas 
acusadas de pertencerem a 
núcleos gerenciais de uma 
organização criminosa. As 
investigações constataram 
que mais de 80 empresas 
inexistentes causaram um 
prejuízo de cerca de R$ 250 
milhões aos cofres públicos 
do Estado, referente ao não 
recolhimento de ICMS. 

O valor é resultado da 
emissão de aproximada-
mente 11 mil notas fiscais 
de entrada de mercadorias 
e 45 mil notas fiscais de saí-
da, resultando em um total 
comercializado de R$ 881 
milhões de reais, sem o re-
colhimento do imposto. As 
informações foram repas-
sadas na manhã de ontem 
durante coletiva na Escola 
de Administração Tributária 
da Sefaz-PB no Distrito In-
dustrial.   

O secretário de Esta-
do da Fazenda, Marialvo 
Laureano, informou que 
as investigações para que 
essa operação fosse defla-
grada ontem, tiveram início 
há dois anos e que tudo foi 
devidamente documentado 
desde o início. “As empresas 
criadas pela ‘orcrim’ (orga-
nização criminosa) distri-
buíam mercadorias (man-
tas, colchas, lençóis, meias 
e bonés, ou seja, produtos 
têxteis) para todo o país”, 
contou.

O secretário esclareceu 
que a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) foi parceira na 
operação, apreendendo nas 
estradas federais diversos 
caminhões que traziam e 
levavam mercadorias sem 

notas fiscais.  “Agora nossa 
expetativa é que a operação 
consiga apreender cerca de 
30 caminhões e recuperar 
tudo que foi sonegado aos 
cofres públicos do Estado”, 
destacou Marialvo.

Para o secretário de 
Segurança e Defesa Social, 
Jean Nunes, essa foi a maior 
operação que o Fisco da Pa-
raíba já fez para combater 
a sonegação fiscal. Foram 
recolhidos R$ 1,2 milhão 
em espécie, R$ 1,4 milhão 
em cheque, oito veículos de 
luxo, joias, obras de arte, 
além de farta documenta-
ção em papel e dispositivos 
eletrônicos. A juíza da 2ª 
Vara Mista de Sousa tam-
bém determinou, por ordem 
judicial, o sequestro de cer-
ca de 30 carretas/cavalos e 
dos imóveis dos acusados de 
pertencerem a uma organi-
zação criminosa

Mandados
Durante a operação fo-

ram expedidos 14 manda-
dos de prisão, dos quais 12 
foram cumpridos,  e mais 
de 25 mandados de busca e 
apreensão. As prisões ocor-
reram em Sousa e João Pes-
soa (na PB), e no Rio Grande 
do Norte e no Mato Grosso 
do Sul, todas sem registro 
de incidentes. Entre os pre-
sos estão proprietários de 
empresas, contadores e ser-
vidores que vão responder 
por crimes de sonegação 
fiscal, lavagem de dinheiro, 
organização criminosa e fal-
sidade ideológica.

A coletiva contou com 
as presenças do secretário 
de Estado da Fazenda, Ma-
rialvo Laureano, do procura-
dor-geral de Justiça, Antônio 
Hortêncio, do secretário de 
Segurança e Defesa Social, 
Jean Nunes, do superinten-
dente da Polícia Rodoviária 
Federal na Paraíba, Giovanni 
Mambro e da procuradora 
do Ministério Público da Pa-
raíba, Renata Carvalho.

José Alves  
zavieira2@gmail.com

Esquema de sonegação na PB 
gerou prejuízo de R$ 250 mi

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona

Opinião Flaubi Farias
Head de marketing na Xerpay | Colaboração

Existem alguns acontecimentos na 
vida do trabalhador brasileiro que trazem 
um grande alívio financeiro. Talvez os mais 
comuns sejam: “caiu o salário na conta”, “caiu 
o vale-refeição”, “chegou a comissão” ou 
“caiu o décimo terceiro”. Sobre esse último 
especialmente, além de ter um grande 
impacto positivo na vida financeira do 
trabalhador, carrega também uma ansiedade 
ao longo de todo ano. Afinal, todo trabalhador 
CLT já tem esse direito e espera recebê-lo no 
fim do ano.

Pesquisas já mostraram, em 2019 (antes 
da crise), que quase 90% dos brasileiros 
pretendiam utilizar o 13º salário para quitar 
dívidas. Os dados são da Associação Nacional 
dos Executivos de Finanças, Administração 
e Contabilidade (Anefac). E é aqui que entra 
a questão. Por que esperar até o final do ano 
para quitar essas dívidas enquanto os juros 
vão aumentando ao longo do ano? No fim das 
contas, a dívida de janeiro não quitada pode 
se transformar em uma verdadeira bola de 
neve em novembro, e aí o décimo terceiro nem 
sempre pode ser suficiente para estancar esse 

problema, que se torna eterno para muitas 
pessoas.

Mais do que quitar uma dívida, o ponto 
aqui é que, em um mundo onde tudo é 
instantâneo (delivery, streaming, trends e 
memes que duram poucos dias), esperar um 
ano inteiro para ter acesso ao 13º é um atraso 
e uma burocracia que não cabe mais neste 
século.

Felizmente, o direito à antecipação já vem 
ganhando força entre algumas empresas e 
instituições financeiras. Antecipar o bendito 
salário extra garante que o trabalhador tenha 
um respiro na hora de pagar as contas e evite 
o estresse financeiro, além de poder usar essa 
quantia para aproveitar uma oportunidade ou 
investir.

Mas qual o preço do adiantamento? Vale 
a pena? Quem pode antecipar? Quanto custa 
antecipar?

Para ser justo, precisamos falar das 
vantagens e desvantagens em adiantar o 
salário extra. A maior vantagem é a liquidez. 
É ter em mãos um dinheiro que já é seu, por 
direito, e usá-lo de forma mais inteligente para 

fazer esse capital render mais, uma vez que 
todo dinheiro parado desvaloriza diariamente. 
Ou também, como falamos antes, usar esse 
dinheiro para evitar gastos maiores no futuro, 
como os juros de uma dívida de cheque 
especial, de rotativo de cartão de crédito, 
empréstimo, financiamento, entre outras.

Olhando para o outro lado agora, é 
preciso deixar claro que a maior parte das 
instituições que oferecem esse adiantamento 
acabam cobrando uma taxa. O adiantamento 
do 13º ainda não é gratuito para a maior 
parte dos brasileiros, mas vale fazer uma 
conta. A taxa que você vai pagar é menor 
do que o acúmulo da dívida? Ou menor que 
uma oportunidade de compra à vista ou de 
investimento que surgiu? Basta colocar na 
ponta do lápis e fazer essa conta, muitas vezes 
vale a pena.

Ok, mas como adiantar? “Peço para a 
minha empresa”. Bom, nem sempre. A forma 
mais comum hoje é através de uma linha de 
crédito oferecida pelos bancos aos clientes. 
Sabendo que as empresas têm uma data 
limite para fazer o pagamento do benefício, os 

bancos e financeiras oferecem esse crédito a 
uma taxa muito baixa de juros. Isso porque já é 
garantido que o cliente terá fundos para fazer 
o pagamento do empréstimo. Muitas agências 
de crédito também fazem propostas de como 
adiantar o 13º salário aos seus clientes. No 
entanto, como essas instituições não possuem 
nenhum vínculo com as empregadoras, o valor 
fornecido se trata de um empréstimo comum, 
mas no valor do salário do profissional. Sendo 
assim, é preciso se atentar para não acabar 
caindo em uma cilada, pagando taxas de juros 
astronômicas.

Além das formas mais convencionais, 
plataformas de saúde financeira oferecem 
formas de adiantar o 13º com o pagamento de 
uma tarifa única informada no ato da compra, 
não precisando se preocupar em pagar o 
dobro do valor posteriormente, por exemplo. 
Outra vantagem é que alguns benefícios novos 
não só oferecem o adiantamento do 13º, mas 
também o adiantamento do próprio salário 
mensal, das comissões, educação financeira 
e outros benefícios para melhorar a saúde 
financeira do trabalhador.

13o salário: adiantar ou não esse benefício?

Ibovespa 

0,57%
R$ 5,517

0,54%
R$ 6,375

0,84%
R$ 7,514

0,02%
110.585 pts

MP pede sequestro de valores em contas bancárias  
Segundo a procuradora do Mi-

nistério Público da Paraíba, Renata 
Carvalho, “são muitas as empresas 
existentes em nome de fantasmas, 
cujos documentos foram fabricados 
com papel moeda comprado via 
mercado livre para confecção de 
identidades falsas”. Geralmente as 
empresas fantasmas que forneciam 
mercadorias sem notas fiscais eram 
abertas por contadores.

Ainda de acordo com a pro-
curadora, um dos fornecedores da 
organização criminosa que até o 
início da tarde de ontem estava fo-
ragido, é proprietário de uma grande 
indústria que já vendeu mais de R$ 2 
milhões de produtos sem nota fiscal 
para a Paraíba.  “Dinheiro sonegado 

é dinheiro do povo que deve voltar 
para investimentos e políticas públi-
cas para os paraibanos nas áreas 
de saúde e educação, entre outras”, 
desabafou. A procuradora informou 
que, durante a operação, a força ta-
refa solicitou à justiça o sequestro de 
todos os valores existentes em conta 
bancárias dos membros da ‘orcrim’.

Participam da operação cerca de 
250 agentes da Sefaz-PB; Promotoria 
de Justiça de Crimes Contra a Ordem 
Tributária, Secretaria de Segurança e 
Defesa Social, com o uso do helicóp-
tero, Delegacia de Crimes Contra a 
Ordem Tributária, Grupo de Atuação 
Especial contra o Crime Organizado 
(Gaeco/MPPB), Polícia Militar e Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF).

A operação teve atuação con-
junta do Núcleo de Combate à So-
negação Fiscal do Estado da Paraíba, 
composto pela Secretaria de Estado 
da Fazenda, através da Gerência de 
Combate à Fraude Fiscal, Ministério 
Público, por meio da Promotoria de 
Justiça de Crimes Contra a Ordem 
Tributária, Secretaria de Segurança 
e Defesa Social, pela Delegacia de 
Crimes Contra a Ordem Tributária.

O nome da operação foi adota-
do porque a empresa que liderava 
o esquema fazia alusão ao terceiro 
mandamento bíblico em sua facha-
da: “Não tomarás o nome do Senhor 
teu Deus em vão, porque o Senhor 
não terá por inocente o que tomar o 
Seu nome em vão.”

Fotos: Secom-PB

Durante uma coletiva, foram repassados os detalhes da operação realizada na manhã de ontem e que resultou na prisão de 12 pessoas e na apreensão de bens 
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Medida permite que as atividades possam ser exercidas fora das dependências dos órgãos públicos estaduais

Foi lançado ontem o 
Programa de Teletrabalho 
Permanente nos órgãos e 
entidades da Administração 
Direta e Indireta do Poder 
Executivo do Estado. Publi-
cado no Diário Oficial do Es-
tado de ontem, o programa, 
determinado por meio do 
decreto 41.700 de 6 de ou-
tubro de 2021, disciplina a 
adoção do trabalho remoto 
como uma alternativa para o 
funcionalismo público, per-
mitindo desta forma que as 
atividades possam ser exe-
cutadas fora das dependên-

cias dos órgãos. O novo pro-
grama, no entanto, só entra 
em vigor 30 dias depois da 
sua publicação.

De acordo com o de-
creto, a implementação do 
programa de teletrabalho 
em cada órgão dependerá 
de ato da autoridade supe-
rior, mediante apresentação 
de justificativa do setor que 
demonstre a plausibilidade 
da realização do trabalho re-
moto, tendo em vista a possi-
bilidade de mensuração dos 
resultados dos servidores 
participantes.

Sendo assim, o chefe 
imediato de cada setor de-
verá elaborar um plano de 

trabalho, contendo as ativi-
dades que serão contempla-
das e os critérios técnicos 
exigidos para participação 
no programa de teletrabalho.

Por sua vez, a seleção 
dos servidores que vão inte-
grar o programa vai ser feita 
através de um processo sele-
tivo interno, a ser organizado 
pelo setor de Recursos Hu-
manos de cada órgão e publi-
cizado por meio de edital. No 
documento devem constar 
as regras gerais, as unidades 
de trabalho e o respectivo 
número de vagas, de acordo 
com as diretrizes traçadas 
pela Diretoria Executiva de 
Recursos Humanos vincula-

da à Secretaria de Estado da 
Administração.

O programa de teletra-
balho de cada órgão deverá 
utilizar o sistema informa-
tizado disponibilizado pela 
Companhia de Processa-
mento de Dados da Paraíba 
(Codata) e pela Secretaria 
de Administração a todos os 
órgãos participantes, como 
ferramenta de apoio tecno-
lógico para acompanhamen-
to e controle do programa de 
teletrabalho.

Caberá ao servidor par-
ticipante possuir as estru-
turas física e tecnológica 
necessárias, como compu-
tadores, periféricos e equi-

pamentos diversos em bom 
funcionamento e que sejam 
adequados ao desempenho 
de suas atividades, além 
de ambiente e mobiliários 
adequados, assumindo, in-
clusive, todos os custos refe-
rentes à conexão à internet, 
à energia elétrica e ao tele-
fone, entre outras despesas 
decorrentes do exercício de 
suas atribuições.

O decreto que institui 
o programa explicita que a 
adoção do trabalho remoto 
permanente só está auto-
rizado para servidores que 
executem atividades que 
permitam a mensuração da 
produtividade dos resulta-

dos das respectivas unidades 
de trabalho e do desempe-
nho do servidor. Os trabalhos 
que exigem a presença física 
do profissional ou que neces-
sitam trabalhos externos não 
podem ser contemplados 
pelo novo programa.

Ainda conforme o de-
creto, mesmo aplicando o 
trabalho remoto, fica vedado 
o pagamento de horas extras, 
formação de banco de horas, 
gratificação por trabalho no-
turno e gratificação de insa-
lubridade e periculosidade 
ou atividade penosa para os 
participantes do programa 
de teletrabalho em regime 
de execução integral.

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Governo da PB cria programa 
de teletrabalho permanente
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O presidente Jair Bol-
sonaro promulgou a lei 
que suspende, até 31 de 
dezembro de 2021, a com-
provação de vida para os 
beneficiários do Instituto 
Nacional do Seguro So-
cial (INSS). A medida ha-
via sido vetada na Lei nº 
14.199, de 2 de setembro 
de 2021 que prevê meios 
alternativos para prova de 
vida, mas o veto foi derru-
bado pelo Congresso.

O trecho, agora em vi-
gor, foi publicado em edição 
extra do Diário Oficial da 

União na quarta-feira (6).
A prova de vida é uma 

exigência para manuten-
ção de benefícios e o não 
cumprimento leva a san-
ções que podem chegar à 
suspensão do pagamento 
por falta de atualização ca-
dastral.

Em 2020, a exigên-
cia foi suspensa em razão 
da pandemia de covid-19, 
mas retomada em junho 
deste ano. A medida afeta 
a vida de mais de 7,3 mi-
lhões de aposentados e 
pensionistas do INSS que, 
agora, não terão seus be-
nefícios suspensos caso 
não façam o procedimento.

Suspensão de prova 
de vida é promulgada
Andreia Verdélio
Agência Brasil

‘Nossa Energia’

Projeto faz troca de 
lâmpadas no Estado

Neste mês de outu-
bro, 14 cidades da Paraí-
ba receberão a visita do 
projeto Nossa Energia, da 
Energisa. A programação 
começou na última terça-
feira (5), em Caraúbas e 
São João do Rio do Peixe, 
e se estende até o dia 28 
deste mês, com trocas de 
lâmpadas incandescentes 
e fluorescentes por Led e 
cadastrado na Tarifa So-
cial, que oferece descon-
tos entre 10% e 65% na 
conta de energia.

Para realizar a tro-
ca de lâmpadas é preciso 
comprovar residência em 
comunidade de baixo po-
der aquisitivo e apresentar 
os seguintes documentos 
originais: identidade, CPF 
e última conta de energia 
paga. Cada casa poderá 
trocar até seis lâmpadas 
gratuitamente.

“Com essa ação pre-
tendemos contribuir com 
o combate ao desperdício 
de energia elétrica atra-
vés da substituição de 
eletrodomésticos antigos 
por modelos mais novos 
e eficientes. Assim, as fa-
mílias vão consumir me-
nos e reduzir o valor da 

conta de luz”, explica Car-
la Petrucci, especialista 
em eficiência energética 
da Energisa. A equipe do 
Nossa Energia também 
vai promover o cadastro 
das famílias que possuí-
rem o perfil na Tarifa So-
cial de Energia Elétrica 
(TSEE), garantindo des-
conto de até 65% na tari-
fa de energia.

O Nossa Energia é rea-
lizado pela Energisa por 
meio do Programa de Efi-
ciência Energética (PEE) da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel). O pro-
jeto tem como finalidade 
contribuir com o combate 
ao desperdício de energia 
elétrica e ajudar as famílias 
a adotar o hábito de consu-
mo consciente e eficiente 
de energia elétrica.

Energisa orienta 
sobre benefício da 

Tarifa Social

Cadastro

Relatório de sustentabilidade do BNB 
mostra avanços na atuação no banco

A edição 2020 do Rela-
tório de Sustentabilidade do 
Banco do Nordeste foi pu-
blicada com a informações 
referentes ao desempenho 
do BNB ao longo do ano pas-
sado, organizadas em quatro 
macro temas: gestão e res-
ponsabilidade socioambien-
tal, desenvolvimento regio-
nal, crédito verde e inovação.

No aspecto desenvolvi-
mento regional sustentável, 
o Relatório apresenta os re-
sultados do BNB no incre-
mento da capacidade produ-
tiva e da competitividade das 
empresas da região, com o 
crédito na geração de impac-
tos nos indicadores econô-
micos e sociais. A atuação da 

empresa, propiciou alcançar 
5,1 milhões de operações em 
2020, correspondentes a R$ 
40,07 bilhões em crédito. Es-
tima-se que o desempenho 
do Fundo Constitucional de 
Financiamento (FNE), com 
R$ 24,1 bilhões aplicados, 
permitiu acréscimo de R$ 
53,5 bilhões no Valor Bruto 
da Produção (VBP) regional.

Concernente à geração 
de emprego, cerca de 1.430 
mil ocupações (formais e 
informais) foram geradas 
e/ou mantidas na área de 
atuação do BNB a partir dos 
investimentos realizados em 
2020, se considerada apenas 
a fonte FNE. Quando ava-
liados os desempenhos dos 

programas de microfinanças 
da instituição - Crediamigo e 
Agroamigo, o Relatório apre-
senta R$ 33,5 bilhões adi-
cionados à economia, pos-
sibilitando a geração e/ou 
manutenção de 1,03 milhão 
de empregos.

As linhas de crédito com 
condições diferenciadas para 
projetos voltados à sustenta-
bilidade ambiental também 
ganham destaque no Relató-
rio de Sustentabilidade 2020 
do BNB. Em 2020, foram R$ 
5,4 bilhões destinados a fi-
nanciamentos por meio das 
linhas de Crédito Verde, com 
destaque para operações de 
infraestrutura relacionadas 
à implantação de usinas ge-

radoras de energia elétrica 
de fontes renováveis.

A inauguração de mais 
um Hub de Inovação em 
2020, dessa vez no Porto 
Digital, em Recife, é um dos 
destaques apresentados pelo 
Relatório, que mostra a atua-
ção no cenário da inovação.

Banco atuou dentro de 
critérios socioambientais 

ao longo de 2020

Destaque

IBGE: safra de soja deve ter recorde 
de 134 milhões de toneladas em 2021

O Brasil deve colher 
novo recorde de soja em 
2021, segundo os dados do 
Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola de 
setembro, divulgado ontem 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). A produção da soja 
deve crescer 10,3% ante 

2020, totalizando 134,0 
milhões de toneladas.

Já a safra de arroz será 
4,4% maior, somando 11,5 
milhões de toneladas. En-
quanto isso, o cultivo de 
algodão herbáceo deve cair 
17,7%, para um total de 5,9 
milhões de toneladas.

Quanto ao milho, a ex-
pectativa é de um recuo de 
16,4% na produção, por 
causa de uma redução de 

3,2% no milho de primei-
ra safra, além de queda de 
21,0% no milho de segunda 
safra. A produção total de 
milho será de 86,3 milhões 
de toneladas em 2021.

Principais produtos
O arroz, o milho e a 

soja são os três principais 
produtos da safra nacional 
de grãos, que, somados, 
representaram 92,4% da 

estimativa da produção e 
responderam por 87,7% da 
área a ser colhida.

A área a ser colhida de 
milho aumentou 6,1% ante 
2020, com alta de 1,4% no 
milho de primeira safra e 
elevação de 7,8% no milho 
de segunda safra. A área de 
soja cresceu 4,8%, enquan-
to a de algodão herbáceo 
caiu 16,0%. Houve estabili-
dade na área do arroz.

Daniela Amorim
Agência Estado

Foto: EBC

Arroz, milho e soja são os três 
principais produtos da safra 

nacional de grãos e representam 
92,4% da estimativa do país 
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Inscrições poderão ser realizadas de 20 de outubro a 8 de novembro e as provas ocorrerão em 12 de dezembro deste ano

A Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Eb-
serh) publicou anteontem os 
editais do Exame Nacional de 
Residência (Enare) de 2021. 
Os editais estão disponíveis 
no site do Enare. As inscrições 
poderão ser realizadas de 20 
de outubro a 8 de novembro, 
no mesmo endereço eletrôni-
co, e as provas ocorrerão em 
12 de dezembro deste ano. 

Mais de 3,2 mil vagas de 
residência das áreas médica, 
multi e uniprofissional serão 
ofertadas em 81 instituições 
distribuídas em todo o país. 
De acordo com a estatal, que 
é vinculada ao Ministério 
da Educação (MEC), isso re-
presenta um crescimento de 
aproximadamente 800% no 
número de vagas e de 900% 
no número de instituições 
participantes. Segundo a Eb-
serh, as universidades fede-
rais participantes da primeira 
edição tiveram menos vagas 
ociosas, eliminaram os custos 
e a carga burocrática da reali-
zação dos exames individuais 
e ampliaram a qualificação da 
seleção.

“Para os candidatos, o 
exame unificado apresentou 
vantagens como custo me-
nor, data única para a realiza-
ção das provas, aplicação em 
todas as capitais, possibilida-
de de escolha de onde o re-
sidente queria atuar, dentre 
outras”, explicou a empresa.

Na edição deste ano, as 
provas serão realizadas em 
todas as capitais e em mais 
23 cidades: Feira de Santana 
(BA), Ilhéus (BA), Imperatriz 
(MA), Uberlândia (MG), Cara-
tinga (MG), Juiz de Fora (MG), 
Montes Claros (MG), Dourados 

(MS), Sinop (MT), Campina 
Grande (PB), Cascavel (PR), 
Guarapuava (PR), Londrina 
(PR), Nova Iguaçu (RJ), Passo 
Fundo (RS), Pelotas (RS), Bau-
ru (SP), São Carlos (SP), São 
José do Rio Preto (SP), Campi-
nas (SP), Araguaína (TO), Pe-
trolina (PE) e Joinville (SC).

Classificação
A Ebserh explica que o 

sistema de classificação é se-
melhante ao do Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu), que usa 
notas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) para se-
leção de estudantes da gradua-
ção em universidade federais. 
Depois das provas, o candidato 
terá a nota alcançada na espe-
cialidade escolhida e poderá 
utilizá-la para indicar onde 
pretende atuar. O sistema fica 
aberto por um tempo deter-
minado para que cada can-
didato registre o local de sua 
preferência. As melhores no-
tas se sobrepõem às menores, 
determinando, no fechamento 
do sistema, quem ocupará as 
vagas. Em seguida, ele é aber-
to novamente para preencher 
as vagas ociosas e para a for-
mação de cadastro reserva.

Em 2020, houve a oferta 
de 405 vagas para oito hos-
pitais da Rede Ebserh/MEC 
e um hospital militar. Foram 
304 para 41 especialidades 
de residência médica, oito 
para a residência uniprofis-
sional (entre enfermagem 
e física médica) e 93 para a 
residência multiprofissional, 
que incluiu enfermeiros, far-
macêuticos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, psicólogos, 
assistentes sociais, terapeu-
tas ocupacionais, odontólo-
gos, nutricionistas e profis-
sionais de educação física. 

Agência Brasil

Universidades oferecem 3,2 mil 
vagas para residência médica

Edição: Marcos Pereira          Editoração: Bhrunno Maradona
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Gastronomia

Festival Degustando o Brasil fecha 
parceria com o Le Cordon Bleu

O Festival Degustando 
o Brasil firmou parceria 
com o Le Cordon Bleu, con-
siderado o maior instituto 
de gastronomia do mundo, 
com mais de 125 anos de 
história e atualmente pre-
sente em mais de 20 países.

Através do acordo, o 
evento vai receber chefs do 
instituto para aulas na sua 
sétima edição, que aconte-
ce de 21 a 24 deste mês no 
Partage Shopping, em Cam-
pina Grande. Além disso, a 
escola terá um espaço ex-
clusivo com consultores na 
arena do Degustando para 
informar sobre os cursos 
presenciais e on-line ofere-
cidos no Brasil.

A fim de definir os de-
talhes sobre a parceria, o 
diretor-executivo do De-
gustando o Brasil, Isaac 
Batista, teve reuniões com 
o diretor técnico do Le Cor-
don Bleu no Brasil, o chef 
Patrick Martin, e com a ge-
rente comercial, Priscilla 
Rebouças. É a primeira vez 
que a escola participa de 
um evento no Nordeste. 

“O Le Cordon Bleu, re-
conhecido mundialmente 
por sua excelência no en-
sino da gastronomia, orgu-
lha-se de ter como parceiro 
um dos maiores festivais 
gastronômicos do Brasil. 
É uma prioridade para o 
instituto trabalhar com 

os principais players nas 
áreas de culinária e hospi-
talidade, principalmente 
para o Nordeste, que é uma 
região de muitos talentos, 
produtos, comidas e chefs. 
Vamos visitar e descobrir 
o mundo Le Cordon Bleu 
no Degustando o Brasil, 
em Campina Grande. Bon 
appétit!”, declarou Patrick 
Martin, que foi o responsá-
vel por implantar a escola 
no Brasil, nos Estados Uni-
dos, na Austrália, no México 
e no Japão.

No Brasil desde 2018, 
o Le Cordon Bleu tem uni-
dades em São Paulo e no 
Rio de Janeiro, oferecendo 
programas em culinária 
francesa, cozinhas do mun-
do, pâtisserie, fabricação 
de pães, além de cursos 
de curta duração com te-
mas específicos e destina-
dos também a entusiastas 
e anfitriões. Outro nicho 
de atuação do instituto é a 
capacitação em hotelaria e 
gestão de negócios para a 
indústria de turismo e lazer.

Na visão de Isaac Batis-
ta, a parceria vai proporcio-
nar que o público paraiba-
no deguste a experiência de 
estudar na escola francesa 
que é referência interna-
cional. “Fazer um curso no 
Le Cordon Bleu é o sonho 
de cozinheiros e chefs do 
mundo inteiro, sejam ini-

Foto: Divulgação

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 000452021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021 

PARA REGITRO DE PREÇOS
PROCESSO N° 12345.009190.2021-41, 12345.012916.2021-23

REGISTRO NA CGE Nº 21-01558-5
Objeto REGISTRAR OS PREÇOS para eventual AQUISIÇÃO, DE EQUIPAMENTOS DIVER-

SOS DE LABORATÓRIO DESTINADO AS AULAS PRÁTICAS DA ESCOLA AGROTÉCNICA 
DO CAJUEIRO – CATOLÉ DO ROCHA/PB – CAMPUS IV – UEPB – todo o procedimento realiza-
do, que decidiu pela classificação pelo menor preço por lote, as empresas: DELFINI INDUSTRIA 
COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.061.762/0001-60 , referente ao item: 62 - no valor de R$ 7.000,00 
(Sete mil reais); TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - 
CNPJ: 02.257.207/0001-71, referente ao item: 32 - no valor de R$ 1.975,00 (Um mil novecentos 
e setenta e cinco reais); FONTES E ARAUJO LTDA- CNPJ: 05.030.339/0001-54, referente ao 
item: 54 - no valor de R$ 14.550,00 (Catorze mil quinhentos e cinquenta reais); SOLAB EQUI-
PAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ: 05.869.012/0001-70, referente aos itens 
13; 14; 23; 64 e 93 - no valor de R$ 286.104,00 (Duzentos e oitenta e seis mil cento e quatro 
reais); IDEALINE COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 06.331.320/0001-00, referente ao item 5 - no valor 
de R$ 9.200,00 (Nove mil e duzentos reais); GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
OPTICOS ELETRONICOS EIRELI- CNPJ: 07.110.365/0001-18, referente aos itens 8; 71; 73; 87 
e 91  - no valor de R$ 24.474,00 (Vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais); 
MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA- CNPJ: 08.388.921/0001-85, re-
ferente ao item 67 - no valor de 148.060,50 (Cento e quarenta e oito mil e sessenta reais e 
cinquenta centavos); TIME-Z COMERCIAL LTDA- CNPJ: 10.259.262/0001-29, referente ao item 
52 - no valor de 12.195,00 (Doze mil cento e noventa e cinco reais); BASPRIX COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI- CNPJ: 10.698.323/0001-54, referente aos itens 4; 7; 39; 40; 43; 44 e 46  - no 
valor de R$ 72.680,00 (Setenta e dois mil seiscentos e oitenta reais); OUTSET COMERCIO IM-
PORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS- CNPJ: 10.806.205/0001-12, referente aos 
itens 22; 25 e 47 - no valor de R$ 11.300,00 (Onze mil e trezentos reais);  MAKLAB COMERCIAL 
LTDA - CNPJ: 10.824.101/0001-30, referente ao item: 16 - no valor de R$ 23.565,00 (Vinte e 
três mil quinhentos e sessenta e cinco reais); CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS 
LTDA- CNPJ: 13.031.276/0001-89, referente aos itens 1 e 9 - no valor de R$ 5.710,00 (Cinco mil 
setecentos e dez reais);  COMERCIAL PRIME EIRELI - CNPJ: 13.096.647/0001-00, referente 
ao item: 86 - no valor de R$ 15.283,30 (Quinze mil duzentos e oitenta e três reais e trinta cen-
tavos);  WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - CNPJ: 13.533.610/0001-00, 
referente ao item: 6 - no valor de R$ 59.573,92 (Cinquenta e nove mil quinhentos e setenta e 
três reais e noventa e dois centavos);  PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOL-
VIMENTO LTDA- CNPJ: 16.678.803/0001-30, referente ao item: 77 - no valor de R$ 48.000,00 
(Quarenta e oito mil reais);   BRASIDAS EIRELI- CNPJ: 20.483.193/0001-96, referente ao item: 
74 - no valor de R$ 4.652,52 (Quatro mil reais seiscentos e cinquenta e dois reais e cin-
quenta e dois centavos);  STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA- CNPJ: 21.352.262/0001-95, re-
ferente aos itens 11; 12; 17 e 84 - no valor R$ 4.221,15 (Quatro mil duzentos e vinte um reais 
e quinze centavos);  LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ: 
23.025.061/0001-09, referente ao item: 41 - no valor de R$ 5.216,68 (Cinco mil duzentos e de-
zesseis reais e sessenta e oito centavos);  URSA COMERCIAL LTDA- CNPJ: 26.628.908/0001-
38, referente aos itens 57; 58 e 69 - no valor R$ 14.145,00 (Catorze mil cento e quarenta e 
cinco reais);  DOUGLAS CORDEIRO EIRELI- CNPJ: 27.176.482/0001-91, referente aos itens 38 

Edital n.º 01 – SEAD/SEDS/PC
Inscrições somente via internet, no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/
concursos/PC_PB_21 no período entre 10 horas do dia 8 de outubro de 2021 
e 18 horas do dia 11 de novembro de 2021, observado o horário oficial de 
Brasília/DF.
Taxa: R$ 180,00 e R$250,00, a depender do cargo.
Cargos: provimento de vagas para os cargos efetivos de Delegado de Polícia 
Civil, Escrivão de Polícia Civil, Agente de Investigação, Perito Oficial Criminal, 
Perito Oficial Médico-Legal, Perito Oficial Odonto-Legal, Perito Oficial Químico-
Legal, Técnico em Perícia, Papiloscopista e Necrotomista.
Vagas: 1.400.
Informações: (61) 3448-0100 / www.cebraspe.org.br/concursos/PC_PB_21.

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS EM 
CARGOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA (PCPB)

e 66 - no valor R$ 10.839,00 (Dez mil oitocentos e trinta e nove reais); SHARLES A A CHAGAS 
TECNOLOGIA - ME- CNPJ: 27.955.712/0001-10, referente ao item: 94 - no valor de R$ 24.000,00 
(Vinte e quatro mil reais);  ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 
28.344.495/0001-95, referente ao item: 92 - no valor de R$ 40.294,00 (Quarenta mil duzentos 
e noventa e quatro reais);  SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ: 
29.926.189/0001-20, referente aos itens 33 e 63 - no valor R$ 11.138,51 (Onze mil cento trinta e 
oito reais e cinquenta e um centavos);  FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA- CNPJ: 
30.197.931/0001-92 referente aos itens 88 e 90 - no valor R$ 9.228,00 (Nove mil duzentos e vinte 
oito reais); EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO - CNPJ: 
31.768.037/0001-98, referente ao item: 83 - no valor de R$ 2.121,60 (Dois mil cento e vinte um 
reais e sessenta centavos);  DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - 
CNPJ: 35.382.879/0001-68, referente ao item: 19 - no valor de R$ 16.615,00 (Dezesseis mil seis-
centos e quinze reais); ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - CNPJ: 35.764.167/0001-
03, referente ao item: 15 - no valor de R$ 4.384,90 (Quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais 
e noventa centavos);  TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP - CNPJ: 37.641.908/0001-94, 
referente ao item: 61 - no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais);  VANESSA DE SALVI 
COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - CNPJ: 37.663.213/0001-03, referente aos itens 
37 e 72 - no valor R$ 37.400,00 (Trinta e sete mil e quatrocentos  reais);  CATIONLAB EQUI-
PAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - CNPJ: 38.419.205/0001-89, referente 
aos itens 10; 36; 51 e 59 - no valor R$ 43.383,00 (Quarenta e três mil trezentos e oitenta e três 
reais);  ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - CNPJ: 41.228.043/0001-06, referente aos 
itens 35; 45; 48 e 55 - no valor R$ 35.153,21 (Trinta e cinco mil cento e cinquenta e  três reais 
e vinte um centavos);  TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE  
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ: 47.010.566/0001-68, referente ao item: 30 
- no valor de R$ 340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais);  LABCONTROL INSTRUMENTOS 
CIENTIFICOS LTDA- CNPJ: 67.969.105/0001-24, referente ao item: 3 - no valor de R$ 430.000,00 
(Quatrocentos e trinta mil reais); MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - 
CNPJ: 68.886.605/0001-65, referente ao item: 89 - no valor de R$ 132.900,00 (Cento e trinta 
dois mil novecentos reais) e EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.
LTDA - 87.997.698/0001-40, referente ao item: 68 - no valor de R$ 12.000,00 (Doze mil reais).

Itens fracassados: Itens fracassados: 02; 18; 20; 21; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 34; 42; 49; 50; 
53; 56; 60; 65; 70; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 82; 85 e 95.

IMPORTA A PRESENTE LICITAÇÃO O VALOR GLOBAL R$ 1.942.363,29 (Um milhão no-
vecentos e quarenta e dois mil e trezentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos).

Ata completa no www.uepb.edu.br.
Campina Grande-PB,  07 de outubro de 2021.

Profª Drª. Celia Regina Diniz
Reitora da Universidade Estadual da Paraiba – UEPB

Matrícula: 122.514-6

TERMO DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021 

PARA REGITRO DE PREÇOS
PROCESSO N° 12345.009190.2021-41, 12345.012916.2021-23

REGISTRO NA CGE Nº 21-01558-5
Com base nas Leis n° 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decretos Estadual 24.649/03 e 26.375/05, 

considerando, a regularidade de todos os documentos que compõem o processo licitatório da mo-
dalidade PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2021 que tem por objeto REGISTRAR OS PREÇOS para 
eventual AQUISIÇÃO, DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE LABORATÓRIO DESTINADO AS 
AULAS PRÁTICAS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DO CAJUEIRO – CATOLÉ DO ROCHA/PB 
– CAMPUS IV – UEPB – ADJUDICO e HOMOLOGO todo o procedimento realizado, que decidiu 
pela classificação pelo menor preço por item, as empresa abaixo citadas:

1. DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.061.762/0001-60, referente ao 
item: 62 - no valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais); 

2. TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ: 
02.257.207/0001-71, referente ao item: 32 - no valor de R$ 1.975,00 (Um mil novecentos e se-
tenta e cinco reais); 

3. FONTES E ARAUJO LTDA- CNPJ: 05.030.339/0001-54, referente ao item: 54 - no 
valor de R$ 14.550,00 (Catorze mil quinhentos e cinquenta reais); 

4. SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ: 05.869.012/0001-
70, referente aos itens 13; 14; 23; 64 e 93 - no valor de R$ 286.104,00 (Duzentos e oitenta e seis 
mil cento e quatro reais);

5. IDEALINE COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 06.331.320/0001-00, referente ao item 5 - no 
valor de R$ 9.200,00 (Nove mil e duzentos reais);

6. GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRONICOS EIRELI- 
CNPJ: 07.110.365/0001-18, referente aos itens 8; 71; 73; 87 e 91  - no valor de R$ 24.474,00 
(Vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais);

7. MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA- CNPJ: 
08.388.921/0001-85, referente ao item 67 - no valor de 148.060,50 (Cento e quarenta e oito mil 
e sessenta reais e cinquenta centavos);

8. TIME-Z COMERCIAL LTDA- CNPJ: 10.259.262/0001-29, referente ao item 52 - no va-
lor de 12.195,00 (Doze mil cento e noventa e cinco reais);

9. BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI- CNPJ: 10.698.323/0001-54, refe-
rente aos itens 4; 7; 39; 40; 43; 44 e 46  - no valor de R$ 72.680,00 (Setenta e dois mil 

seiscentos e oitenta reais);
10.  OUTSET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS- CNPJ: 

10.806.205/0001-12, referente aos itens 22; 25 e 47 - no valor de R$ 11.300,00 (Onze mil e 
trezentos reais);

11.  MAKLAB COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.824.101/0001-30, referente ao item: 16 - no 
valor de R$ 23.565,00 (Vinte e três mil quinhentos e sessenta e cinco reais); 

12.  CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA- CNPJ: 13.031.276/0001-89, refe-
rente aos itens 1 e 9 - no valor de R$ 5.710,00 (Cinco mil setecentos e dez reais);

13.  COMERCIAL PRIME EIRELI - CNPJ: 13.096.647/0001-00, referente ao item: 86 - no 
valor de R$ 15.283,30 (Quinze mil duzentos e oitenta e três reais e trinta centavos);

14.  WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - CNPJ: 13.533.610/0001-
00, referente ao item: 6 - no valor de R$ 59.573,92 (Cinquenta e nove mil quinhentos e setenta 
e três reais e noventa e dois centavos);

15.  PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA- CNPJ: 
16.678.803/0001-30, referente ao item: 77 - no valor de R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais);

16.   BRASIDAS EIRELI- CNPJ: 20.483.193/0001-96, referente ao item: 74 - no valor de R$ 
4.652,52 (Quatro mil reais seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos);

17.  STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA- CNPJ: 21.352.262/0001-95, referente aos itens 
11; 12; 17 e 84 - no valor R$ 4.221,15 (Quatro mil duzentos e vinte um reais e quinze centa-
vos);

18.  LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ: 
23.025.061/0001-09, referente ao item: 41 - no valor de R$ 5.216,68 (Cinco mil duzentos e de-
zesseis reais e sessenta e oito centavos);

19.  URSA COMERCIAL LTDA- CNPJ: 26.628.908/0001-38, referente aos itens 57; 58 e 
69 - no valor R$ 14.145,00 (Catorze mil cento e quarenta e cinco reais);

20.  DOUGLAS CORDEIRO EIRELI- CNPJ: 27.176.482/0001-91, referente aos itens 38 e 
66 - no valor R$ 10.839,00 (Dez mil oitocentos e trinta e nove reais);

21.  SHARLES A A CHAGAS TECNOLOGIA - ME- CNPJ: 27.955.712/0001-10, referente 
ao item: 94 - no valor de R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais);

22.  ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 28.344.495/0001-
95, referente ao item: 92 - no valor de R$ 40.294,00 (Quarenta mil duzentos e noventa e quatro 
reais);

23.  SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ: 29.926.189/0001-
20 , referente aos itens 33 e 63 - no valor R$ 11.138,51 (Onze mil cento trinta e oito reais e 
cinquenta e um centavos);

24.  FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA- CNPJ: 30.197.931/0001-92 referen-
te aos itens 88 e 90 - no valor R$ 9.228,00 (Nove mil duzentos e vinte oito reais);

25.  EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRO - CNPJ: 
31.768.037/0001-98, referente ao item: 83 - no valor de R$ 2.121,60 (Dois mil cento e vinte um 
reais e sessenta centavos);

26.  DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ: 
35.382.879/0001-68, referente ao item: 19 - no valor de R$ 16.615,00 (Dezesseis mil seiscentos 
e quinze reais);

27.  ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - CNPJ: 35.764.167/0001-03, referente 
ao item: 15 - no valor de R$ 4.384,90 (Quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa 
centavos);

28.  TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP - CNPJ: 37.641.908/0001-94, referente ao 
item: 61 - no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais);

29.  VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMANENTES - CNPJ: 
37.663.213/0001-03, referente aos itens 37 e 72 - no valor R$ 37.400,00 (Trinta e sete mil e 
quatrocentos  reais);

30.  CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - CNPJ: 
38.419.205/0001-89, referente aos itens 10; 36; 51 e 59 - no valor R$ 43.383,00 (Quarenta e três 
mil trezentos e oitenta e três reais);

31.  ITAMAR MARTINS DA SILVA 93282567120 - CNPJ: 41.228.043/0001-06, referente 
aos itens 35; 45; 48 e 55 - no valor R$ 35.153,21 (Trinta e cinco mil cento e cinquenta e  três 
reais e vinte um centavos);

32.  TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE  EQUIPA-
MENTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ: 47.010.566/0001-68, referente ao item: 30 - no 
valor de R$ 340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais);

33.  LABCONTROL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA- CNPJ: 67.969.105/0001-24, 
referente ao item: 3 - no valor de R$ 430.000,00 (Quatrocentos e trinta mil reais);

34.  MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI - CNPJ: 68.886.605/0001-
65, referente ao item: 89 - no valor de R$ 132.900,00 (Cento e trinta dois mil novecentos reais) e

35.  EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA - 
87.997.698/0001-40, referente ao item: 68 - no valor de R$ 12.000,00 (Doze mil reais).

Itens fracassados: 02; 18; 20; 21; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 34; 42; 49; 50; 53; 56; 60; 65; 70; 75; 
76; 78; 79; 80; 81; 82;  85 e 95.

IMPORTA A PRESENTE LICITAÇÃO O VALOR GLOBAL R$ 1.942.363,29 (Um milhão no-
vecentos e quarenta e dois mil e trezentos e sessenta e três reais e vinte e nove  centavos).

Campina Grande-PB,  07 de outubro de 2021.
Profª Drª. Celia Regina Diniz

Reitora da Universidade Estadual da Paraiba – UEPB
Matrícula: 122.514-6

ciantes ou profissionais ex-
perientes. Nosso desejo é 
proporcionar aos talentos 
da nossa terra o acesso à 
expertise desse grande ins-
tituto e construir uma pon-
te entre eles”, afirmou.

O Degustando divulga-
rá em breve no Instagram 
@degustandoobrasil e no 
site www.degustandobrasil.
com.br informações sobre 

as aulas e o início das inscri-
ções. Toda a programação é 
gratuita e, nesta edição, além 
da participação presencial, 
será possível assistir às au-
las pelo computador, já que 
todo o conteúdo será trans-
mitido on-line. Com isso, 
pessoas de outras regiões 
também poderão conhecer 
o festival que é considerado 
o maior do Nordeste.

O chef Patrick Martin é o diretor técnico do Le Cordon Bleu no Brasil
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Data é celebrada em 8 de outubro, em homenagem ao centenário de nascimento do poeta cearense Patativa do Assaré

Dizem por aí que o Nordeste é 
a região mais típica do Brasil. O país 
é um dos lugares mais diversos do 
mundo, não só em relação às belezas 
naturais, gastronomia e cultura, mas 
é também lugar de encontros étnicos. 
É no Nordeste que essa pluralidade 
pode ser observada de forma mais 
intensa. Não é à toa que o historiador, 
antropólogo e político, Darcy Ribeiro, 
era um entusiasta da capacidade in-
ventiva do povo brasileiro. 

O Dia do Nordestino é celebra-
do em 8 de outubro, em homena-
gem ao centenário de nascimento do 

poeta, cantor e compositor cearense 
Antônio Gonçalves da Silva, conhe-
cido em todo o país por Patativa do 
Assaré.

Apesar dos sentimentos de 
pertencimento, união e represen-
tatividade serem fortes na cultura 
nordestina, é possível perceber as 
diferenças e peculiaridades de cada 
Estado.

Para a professora do Departa-
mento de Serviço Social da Univer-
sidade Federal de Pernambuco e 
pesquisadora da questão social no 
Nordeste brasileiro, Evelyne Medei-
ros, a diversidade cultural é o que 
torna o Nordeste tão característico, 
mas é também onde os efeitos drás-

ticos da crise e do agravamento das 
desigualdades sociais se expressam 
com toda a sua crueza.

“Desse ponto de vista, existem 
vários Nordestes dentro da mesma 
região. A dinâmica de João Pessoa 
é totalmente diferente da de Recife, 
por exemplo. Os estados de Mara-
nhão e Piauí são influenciados pelo 
Norte do país. Já o sul do Ceará e as 
divisas de Pernambuco e Paraíba 
possuem elementos mais caracterís-
ticos da moderna vida sertaneja. Já 
a população que vive nas cidades do 
litoral paraibano desenvolve outras 
práticas econômicas, inclusive vin-
culadas ao turismo”, elencou.

Mas o que deu unidade à região 

Nordeste não foi só a delimitação 
geográfica e a disputa territorial na 
construção da história do Brasil. A 
migração dos nordestinos para o 
Centro-Sul do país contribuiu para 
o fortalecimento de sua identidade.

“Os nordestinos, que migravam 
por necessidade para outras regiões 
do país, acabavam encontrando 
apoio entre si para amenizar as di-
ficuldades enfrentadas. Ou seja, por 
terem trajetórias comuns e e refe-
rências socioculturais a partilhar, 
fortalecerem o reconhecimento de 
suas raízes”, contextualizou Evelyne, 
professora da UFPE.

Outro fato importante no em-
poderamento do povo nordestino é 

a ascensão da política progressista. 
Parte de sua população começou a 
ter acesso a Programas de Assistên-
cia Social, porém, apenas tornou-se 
política pública em 2004, no Gover-
no Luiz Inácio Lula da Silva.

“Foi através dessas iniciativas, 
ainda muito recentes na história do 
país, que houve a ampliação do aces-
so à renda e a direitos básicos. Mui-
tos nordestinos passaram a ser os 
primeiros de sua família a ter acesso 
à universidade pública e a concluir 
um curso superior. Essa realidade 
diz muito sobre a segregação social, 
racional e regional que ainda atra-
vessa nossa recente e frágil demo-
cracia”, analisou a pesquisadora.

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Hoje é comemorado 
o Dia do Nordestino 

Conjuntura política aumentou a xenofobia, mas fortaleceu união do povo nordestino
Hoje, mais do que nunca, 

é preciso perguntar por que, 
apesar de tanta transforma-
ção e diversidade, a imagem 
caricata do Nordeste e do 
povo nordestino insiste em 
viver e sobreviver de maneira 
tão pulsante na sociedade? 
No entanto, o preconceito re-
gional não aparece sozinho, 
vem geralmente associado à 
raça, ao gênero e à condição 
social.

Conforme a professora 
Evelyne Medeiros, situações de 
discriminação regional e xe-
nofobia se tornaram cada vez 

mais comuns nas redes sociais 
em virtude da atual conjuntura 
política, porém, esse discurso 

de ódio tem provocado di-
versas formas de resistência 
por parte do povo nordestino. 

Nos últimos dez anos, o mo-
vimento de extrema direita 
tem perpetuado a política de 
ódio, reforçando o preconceito 
regional. No entanto, observa-
se a força do povo nordestino 
em momentos de crise. “Basta 
lembrar as experiências dos 
movimentos de luta por terra 
e de cultura popular. Do ponto 
de vista eleitoral é importante 
lembrar um episódio mais re-
cente: o presidente Bolsonaro 
não ganhou em nenhum esta-
do do Nordeste, no segundo 
turno das eleições 2018”, 
relembrou.

Ariano Suassuna, autor de obras como Auto da Compadecida, foi um defensor da cultura do Nordeste

Nordestino sim, Nordestinado não!
Nunca será redundante 

lembrar daqueles e daquelas 
que ousaram lutar e desafiar os 
limites das fronteiras regionais, 
que não se conformaram com 
uma vida mesquinha e egoísta 
imposta “pelos de cima” em 
sua permanente tentativa de 
conter o novo. Afinal, a in-
surgência dos trabalhadores 
rurais das Ligas Camponesas; 
a irreverência dos Novos Baia-
nos, dos Tropicalistas, a inven-
tividade de Luiz Gonzaga e o 
saudosismo de Dominguinhos; 
a profundidade de Belchior; o 
humanismo de Paulo Freire; a 
irreverência de Alceu Valen-

ça; a genialidade de Ariano 
Suassuna fazem necessário 
lembrar da frase “Nordestino 
sim, Nordestinado não!”, do 
poeta Patativa do Assaré, cujo 
centenário foi responsável pela 
criação desta data.

Na opinião da professora 
da UFPE, Evelyne Medeiros, 
o poeta Patativa do Assaré 
enfatizou muito bem que os 
nordestinos não foram con-
denados e conformados a um 
destino, não são “nordesti-
nados” mas historicamente 
injustiçados.

Isso significa que o Nor-
deste não deve ser fadado à 

história do passado, pois foram 
muitas as gerações que con-
seguiram resistir e enfrentar 
o estigma social de “região 
problema”.

“Cantores como Belchior, 
inclusive, que fala muito do 
sertão e das dores da travessia 
para as terras do Sul, no início 
da carreira, à medida que foi 
inovando seu estilo musical 
foi muito criticado por isso. As 
pessoas queriam enquadrá-lo 
como um cantor de música 
nordestina, mas ele e sua tei-
mosia o consagraram como 
importante cantor da MPB”, 
concluiu

Do ponto de vista eleitoral 
é importante lembrar um 
episódio mais recente: o 
presidente Bolsonaro não 

ganhou em nenhum estado 
do Nordeste 
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Belchior falava do 
sertão no início da 
carreira mas a medida 
que foi inovando no 
estilo musical foi muito 
criticado por isso



O Sousa se prepara para 
participar, pela primeira vez, 
da Copa do Nordeste. O Di-
nossauro vai estrear na fase 
eliminatória da competição, 
na próxima quinta-feira, às 
20 horas, no Estádio Coara-
cy Fonseca, em Arapiraca. 
O adversário será o ASA. Se 
vencer, o time do Sertão da 
Paraíba ainda terá de passar 
por mais dois adversários 
para garantir uma vaga na 
fase principal, que terá início 
em fevereiro de 2022.

Após ficar na quinta 
colocação do grupo três da 
Série D e não se classificar 
para o mata-mata, o time do 
Sousa sofreu muitas modifi-
cações, perdendo jogadores 
importantes, como o volante 
Liniker, que foi para o Treze, 
Rony Lobo que se transferiu 
para o futebol de Minas Ge-
rais, além de Wesley Carioca 
e Arisson Gaúcho.

Por outro lado, o time 
se reforçou com a chega-
da de dois jogadores que 
já passaram pelo clube: o 
atacante Jó Boy e o zagueiro 
Marcelo. Este último estava 
emprestado ao Ferroviário 
do Ceará, disputando a Série 
C. Esta semana chegaram 
também o atacante Adriano 
e os zagueiros Guilherme e 
João Pedro.

A equipe está sendo di-
rigida por Tardelli Abrantes, 
que era auxiliar técnico du-
rante as disputas da Série 
D. Amanhã, o clube realiza-
rá um amistoso com uma 
equipe amadora da região, 
quando o treinador vai fazer 
as últimas experiências e ob-
servações para definir qual 
será o time titular para o jogo 
de quinta-feira.

A viagem para Arapi-
raca será na próxima terça-
feira. A princípio, a delega-
ção viajaria de ônibus para 
João Pessoa, depois seguia 
de avião até Maceió, e de lá 
para Arapiraca, de ônibus. 
Mas ontem, a diretoria re-
solveu mudar a logística, 
porque ficaria muito can-
sativo para os jogadores. 
Agora, a equipe vai de ôni-
bus, saindo na terça-feira à 

noite de Sousa, direto para 
Arapiraca, aonde chegará na 
manhã de quarta-feira.

O clima no Dinossauro 
é de otimismo. O clube rece-
beu uma verba de R$ 40 mil 
pela participação, e se passar 
para a próxima fase, rece-
berá uma premiação ainda 
maior. A diretoria continua 
reforçando o elenco e está 
negociando com um jogador 
em segredo. Ele deverá ser 
anunciado hoje. O nome só 
será revelado, após a assina-
tura do contrato.

Treze
O Treze será o primeiro 

time paraibano a estrear nas 
eliminatórias da Copa do 
Nordeste. O Galo vai enfren-
tar o Floresta, na próxima 
terça-feira, às 21h30, no Es-
tádio Amigão, em Campina 
Grande. Esta partida seria 
disputada no sábado, dia 16, 
mas foi antecipada, contra-
riando a vontade dos diri-
gentes do Galo.

“Nós fomos prejudica-
dos, porque perdemos qua-
tro dias de treinamentos, e 
ainda deixaremos de reali-
zar um amistoso que estava 
programado e prejudicou 
também, as novas contrata-
ções, devido à proximidade 
do jogo. Pensávamos até em 
tentar mudar o local do jogo 
para o Presidente Vargas, 
mas agora a CBF já definiu 
a tabela e não dá mais para 
fazer nada, a não ser, se pre-
parar bem para vencer, na 
terça-feira”, disse o diretor 
executivo do clube, Fernando 
Gaúcho.

Com a antecipação da 
partida, o Treze teve também 
de mudar todo o planeja-
mento de treinos. Agora, não 
haverá mais jogo-treino e o 
elenco vai trabalhar todos os 
dias até no final de semana, 
no período da tarde.

A diretoria já definiu o 
preço dos ingressos que es-
tão sendo vendidos na loja 
do clube. Os preços são R$ 
30,00 na geral, R$ 60 na ar-
quibancada sombra e R$ 120 
nas cadeiras. Estudantes e 
idosos pagam meia entrada. 
Os sócios adimplentes terão 
acesso liberado de acordo 
com o tipo de plano.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Palmeiras
Apesar da derrota de 2 a 1 para o América-MG, o 
técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, garante que sua 
equipe segue na briga pelo Brasileiro. Página 23
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Esportes
 Copa do Nordeste 2022 

Disputa inédita 
para o Sousa
Time paraibano vai enfrentar o ASA de Arapiraca na próxima semana 
fora de seus domínios e participará pela primeira vez da competição

Sousa e Treze se enfrentaram várias 
vezes este ano, duas delas pelo 
Campeonato Brasileiro da Série D, e 
agora estão na pré-Copa do Nordeste
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Belo treina antes de seguir viagem para jogo em Belém

O Botafogo faz, nesta 
sexta-feira, seu penúltimo 
treino antes do jogo da pró-
xima segunda-feira, contra o 
Paysandu, em Belém do Pará, 
pela segunda rodada do qua-
drangular da segunda fase da 
Série C. Amanhã, o clube em-
barca para Belém, logo após 
um treinamento no período 
da tarde. O time foi mal na 
estreia, quando perdeu, em 
casa, do Ituano, por 1 a 0, e 
agora precisa de um resultado 
positivo, para reagir na tabela 
de classificação.

O setor de ataque vem 
sendo muito criticado, por 
não ter transformado em gols, 
as inúmeras chances criadas, 
nos últimos jogos, em que 
a equipe perdeu pontos im-
portantes. O técnico Gerson 
Gusmão acha que as críticas 
são justas e que o setor está 
devendo, mas diz que está 
trabalhando para resolver o 
problema, já para essa partida 
contra o Paysandu.

“É claro que nós temos 
problemas sérios no ataque, 
por falta de um atacante de 
área, com estatura e faro de 
gol para aproveitar as chances 

criadas. Mas, estamos tra-
balhando com o que temos, 
buscando alternativas para 
solucionar o problema”, disse 
o treinador.

Em busca dessa mudan-
ça, Gerson admite até voltar 
com o sistema de três zaguei-
ros, se nos treinos a mudança 
significar uma melhora no 
ataque. Ele entende que o 

time terá de ter uma estraté-
gia diferente, independente-
mente do esquema de jogo, 
porque é preciso mudar e os 
números provam isto.

Uma das alternativas de 
mudança passa pelo jogador 
mais experiente da equipe, 
o camisa dez, que já decidiu 
vários jogos, mas no momen-

to está no banco de reservas. 
Trata-se do meia Marcos Au-
rélio, que entrou bem no jogo 
passado. Ele tem um bom pas-
se e é muito bom nas jogadas 
de bola parada.

Quando ele perdeu a po-
sição de titular, vinha sendo 
muito criticado pela torcida, 
que alegava que o atleta não 
estava bem fisicamente para 

desempenhar o seu grande 
futebol. Alguns mais críticos 
chegavam até a dizer que ele 
estava muito velho e não tinha 
mais condições de vestir a ca-
misa do clube.

Indagado se teria condi-
ções físicas de jogar, em alto 
nível, mais minutos do que 
vem sendo utilizado, Marcos 
fez questão de deixar claro 

que está muito bem e que não 
é por falta de condicionamen-
to físico que não vem jogando.

“Eu estou me sentindo 
muito bem fisicamente. Ve-
nho trabalhando muito forte, 
com muita seriedade. A minha 
escalação, ou não, é uma op-
ção do treinador. Se ele optar 
por mim, estou preparado até 
para jogar os 90 minutos e 

ajudar a equipe neste momen-
to difícil e decisivo. Às vezes, o 
jogador não rende tudo aquilo 
que sabe em um determinado 
esquema ou posicionamento, 
durante uma partida. Isto às 
vezes acontece e nem sempre 
é por questões físicas. Repito: 
eu estou muito bem e todo 
jogador gosta de jogar. Eu me 
preparo com muita seriedade 
para isto”, disse o atleta.

Campinense
O Campinense fez on-

tem o seu último treino em 
Campina Grande e já está em 
Natal para o jogo de ama-
nhã, contra o América, às 
17h30, na Arena Castelão. A 
partida será a primeira do 
mata-mata, que vai decidir 
uma vaga para as semifinais 
e para a Série C do próximo 
ano. O jogo da volta será no 
outro final de semana, em 
Campina Grande, porque o 
rubro-negro tem feito uma 
melhor campanha do que o 
seu adversário.

Campinense e América 
já se enfrentaram duas vezes 
esse ano pela Série D, na fase 
de classificação. A Raposa le-
vou a melhor empatando em 
0 a 0 em Natal, e vencendo por 
3 a 0, em Campina Grande.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

 Eu estou me 
sentindo muito bem 
fisicamente. Venho 

trabalhando muito forte, 
com muita seriedade. A 

minha escalação, ou 
não, é uma opção do 

treinador. 

Depois da estreia desastrosa no início do quadrangular,o Botafogo busca a reabilitação na próxima segunda-feira

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo
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Competição vai acontecer entre os dias 27 de outubro e 5 de novembro no Rio de Janeiro com 10 modalidades

Os Jogos Escolares Bra-
sileiros (JEBs) retornam em 
2021 em uma disputa que a 
Paraíba estará presente, no 
Rio de Janeiro, entre os dias 
27 de outubro e 5 de novem-
bro. A competição que acon-
teceu entre os anos 1970 e o 
começo dos anos 2000, tinha 
sido assumida pelo Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB) e 
dado lugar aos Jogos Escola-
res da Juventude. No entanto, 
agora, entre a faixa-etária de 
12 a 14 anos, o nível nacio-
nal das disputas escolares foi 
assumido pela Confederação 
Brasileira de Desporto Es-
colar (CBDA) e, com isso, os 
JEBs estão de volta.

Na edição de retomada 
da competição, a expectativa 
é que cerca de 7 mil crianças 

e adolescentes participem 
das disputas que vão envol-
ver 10 modalidades. Desse to-
tal, serão 4 esportes coletivos 
(handebol, futsal, vôlei e bas-
quete) e seis individuais (na-
tação, judô, atletismo, tênis 
de mesa, xadrez e atletismo 
adaptado). Para Jorge Carva-
lho, treinador de voleibol no 
Polígono, de João Pessoa, o 
grande desafio do momento é 
voltar ao ritmo de treinamen-
tos e preparar a equipe para 
a disputa. Segundo o técnico, 
o ponto mais relevante dos 
JEBs, o estímulo para a per-
manência no esporte. 

“Nesse cenário, está 
sendo ainda um retorno di-
fícil, só agora é que estamos 
realmente podendo treinar 
em condições melhores e 
com segurança. Atualmente, 
estamos com quatro sessões 
semanais. Acho que o ponto 

mais relevante dessa compe-
tição acontecer agora é o es-
tímulo que esse evento trará 
para que os atletas sigam 
dentro do esporte. Perdemos 
muitos atletas que deixaram 
de treinar ou mudaram de 
faixa-etária nesse período. 
Então, depois desse período 
que tivemos, uma competi-
ção dessas, sabendo que no 
próximo ano teremos nova-
mente, isso fortalece todo o 
grupo para seguir treinando 
e se tornando cada vez mais 
competitivo”, assegurou. 

Essa dificuldade provo-
cada ainda pela retorno pau-
latino das atividades esporti-
vas, em nível escolar, também 
deve afetar o rendimento das 
equipes nas disputas do Rio 
de Janeiro, por isso, para Jor-
ge Carvalho, não há como de-
finir expectativas ou metas 
para as equipes que estarão 

na competição e esse nem 
deve ser o foco principal, 
nesse momento.

“Olha, sobre rendimento, 
efetivamente, nós temos uma 
grande incógnita, pois foi um 
tempo muito longo de para-
lisação. O trabalho com esse 
grupo que estará agora no 
Rio de Janeiro estava sendo 
iniciado entre 2019 e 2020, 
tivemos treinos só até março 
do ano passado. Agora, esta-
mos tentando, justamente, 
tirar o prejuízo na parte téc-
nica, mas não haverá espaço 
suficiente, pois a pandemia 
afetou diretamente o desen-
volvimento do grupo. Dian-
te disso, não há realmente 
como se ter uma noção mais 
objetiva sobre a expectativa 
que se deve ter sobre o time 
e nem o que encontraremos 
em termos de adversários lá”, 
explicou o treinador.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Paraíba pronta para o retorno 
dos Jogos Escolares Brasileiros
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Não tem coisa melhor do que farra na pisci-
na. Mergulhar, nadar, jogar bola, fazer batalha 
submarina, bolhinha, brincar de pega. Tudo isso 
numa brincadeira que só tem hora pra terminar 
quando o avançado sistema usado como medi-
dor de tempo de menina e menino na piscina 
acusa que a diversão precisa parar. Não adianta 
esconder, nem tem como, o engelhado nas pon-
tas dos dedos entrega o mais experiente nada-
dor infantil. É hora de comer, dormir e recarre-
gar as energias para o dia seguinte.

Michael sonhara com o mês inteiro de fé-
rias disponível para folia na água. Brincar com 
os primos, amigos. Familiares em volta da pis-
cina sempre com o lanche a postos e uma toalha 
quentinha para que o pequeno não perdesse um 
só mergulho. O menino Michael se dedicou in-
clusive às práticas avançadas.

“Explosão” é uma das formas mais legais de 
se espalhar água para fora da piscina. Uma téc-
nica difícil, que exige treino e concentração. A 
criança toma distância, corre em direção à pisci-
na, salta da borda com o maior impulso possível 
rumo ao centro e, ainda no ar, eleva os joelhos 
junto do peito e os abraça, caindo na água como 
uma bola, ou um tatu completamente enrosca-
do. A técnica ganha 50% a mais de efetividade 
se for executada com um grito de guerra alea-
tório. Vale qualquer coisa, contanto que se grite 
com vontade! Outra também muito conhecida é 
o pulo de frecheiro, mas, rápido como ele, pula-
remos a explicação.

Na volta às aulas, Michael estava ansioso 
para contar aos coleguinhas e à professora o 
quanto tinha aproveitado na piscina. A “tia” re-
uniu a turminha em um círculo e falou sobre as 
férias, da importância, do quanto é bacana aque-
le momento deles com as famílias. Logo depois 
começou a perguntar, em grupo, o que haviam 
feito.

- Quem aqui foi à praia?
- Eeeeeeuuuu - diziam, em coro, com os dois 

braços levantados. Todos, menos o menino Mi-
chael, que aguardava sua vez. 

- Quem aqui foi ao zoológico? - continuava a 
professora. 

Enquanto os coleguinhas faziam o movi-
mento de erguer os braços, já com o sonoro 
“eeeeuuuu” solto da garganta, Michael ia até o 
meio do caminho e os braços paravam na altura 
do cotovelo. O ar puxado para soltar o grito jun-
to aos outros ia embora como respiração, num 
ato que suspendia sua resposta. Mas a próxima 
seria piscina, claro. 

- Quem aqui foi ao cinema? 
De novo, o pequeno nadador vai até a me-

tade do caminho quando percebe que não, não 
ainda, e tem seu grito interrompido. 

- E quem foi ao shopping?
Michael quase desiste. Dessa vez ele só fez 

menção com os ombros, os braços mal subiram. 
Estava prestes a desanimar quando a profes-
sora fez a última pergunta, que nem todos res-
ponderam:

- Quem tomou banho de piscina?
Ouviu-se na sala um grito aliviado, mas ale-

gre, triunfal, como o grito de gol em final de cam-
peonato marcado pelo jogador que saiu do banco 
aos 37 minutos do segundo tempo para desem-
patar a partida e levar a torcida ao delírio. Aque-
la resposta era a confirmação das atividades do 
principal atleta aquático da classe, ou da criança 
que mais sabia se divertir na piscina. E seu eco 
reverberou por todo o berçário-escola. Um vi-
brante “eeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuuu!”.

Banho de piscina

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

Paraescolares

Jogos estão confirmados para o 
final de novembro em São Paulo

Depois de um 2020 sem 
competições de paradespor-
to escolar, os Jogos Paraesco-
lares estão confirmados para 
ocorrer em São Paulo, entre 
os dias 22 e 27 de novembro, 
no Centro de Treinamento 
Paralímpico Brasileiro. A 
estrutura que receberá as 
disputas é do Comitê Para-
límpico Brasileiro (CPB) que 
também é o responsável pela 
realização da competição. A 
Paraíba, um dos estados refe-
rência no paradesporto esco-
lar do Brasil, estará presente, 
mais uma vez no evento, ago-
ra, com uma delegação de 51 
paratletas de 11 a 18 anos.

Na última edição do 
evento, a delegação paraiba-
na conquistou 64 medalhas 
e contou com a presença de 
65 paratletas. Esse ano, ain-
da por conta da pandemia 
da covid-19, houve uma re-
dução na delegação paraiba-
na. O período pandêmico foi 
responsável por inviabilizar 
a realização dos Jogos Pa-
raescolares em 2020 e segue 
gerando dificuldades para 

treinamentos e seletivas. 
Segundo Gilmar Araújo, 

coordenador técnico do Pa-
radesporto da Secretaria de 
Juventude, Esporte e Lazer 
da Paraíba (Sejel), esse ainda 
é um ano de retomada. No 
entanto, apesar das dificul-
dades, a Paraíba promete vir 
forte, pois mesmo sem a rea-
lização de suas etapas regio-
nais e estaduais, conseguiu 
viabilizar a montagem de 
uma delegação forte e com 
representação de todas as 
regiões do Estado.

“Foi um grande desafio 
montar a delegação paraiba-
na para os Jogos Paraesco-
lares. Isso ocorreu por não 
termos tido a competição 
seletiva nem nos níveis re-
gionais e estadual, por conta 
da pandemia. Para selecio-
nar os atletas, tivemos então 
que realizar um processo 
de avaliação funcional. Para 
ele, circulamos mais de 1,5 
mil quilômetros pelo Estado, 
realizando esse processo nas 
localidades onde tínhamos 
mapeados paratletas com 
idade escolar. Então fizemos 
esse processo de forma indi-
vidual com cada um dos par-

ticipantes que se inscreve-
ram”, explicou Gilmar Araújo.

Mesmo diante dessas 
dificuldades encontradas 
para a seleção e montagem 
da delegação paraibana foi 
possível reunir um grupo 
forte de novos talentos do 
paradesporto paraibano. 
Hoje, o Estado que conta com 
nomes como Petrúcio Ferrei-
ra, Cícero Valdiran e Silvana 
Fernandes, além de ser base 
para a Seleção Brasileira de 
Futebol de 5 e do Goalball,  
referência para o Brasil. 

Para Gilmar, essa con-
dição seguirá sendo man-
tida, pois mesmo com as 
dificuldades geradas pela 
pandemia, o time paraiba-
no chegará forte. Segundo o 
coordenador técnico do pa-
radesporto da Sejel, a delega-
ção paraibana vai brigar para 
conquistar até 50 medalhas 
nessa edição dos Jogos Pa-
raescolares, dentro das nove 
modalidades em que terá 
representantes: bocha, tênis 
de mesa, natação, judô, bas-
quete em cadeira de rodas, 
futebol de 5, badminton, pa-
ratletismo e parataekwondo.

“Nossa expectativa é 

sempre positiva em relação 
ao paradesporto. A Paraíba 
é um Estado de referência 
e que busca sempre as pri-
meiras colocações em todas 
as modalidades. Para esse 
ano, em virtude da pande-
mia, tivemos uma pequena 
redução da nossa delegação. 
Ainda assim estaremos com 
50 atletas presentes em São 
Paulo. Por conta dessa re-
dução será difícil quebrar o 
nosso recorde de medalhas 
que foi obtido em 2019, onde 
obtivemos 64 medalhas. Po-
rém, esperamos ficar próxi-
mo dos 50 medalhistas. Se 
isso se confirmar, já será um 
grande resultado em virtude 
de todas as dificuldades que 
enfrentamos nesse período 
de pandemia. Como todos 
os estados foram afetados, 
também não sabemos como 
estão as demais delegações, 
mas todos passaram por 
situações similares. De nos-
sa parte, vamos em busca 
de grandes resultados para 
manter o nosso Estado entre 
os melhores do país, sempre 
com grandes equipes e de-
sempenhos individuais posi-
tivos”, comentou Gilmar.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Divulgação/CPB

A última competição dos Jogos 
Paraescolares aconteceu 

em 2019. Ano passado, a 
pandemia provocou a suspensão
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Enquanto tiver chances, técnico garante trabalho intenso com seus jogadores, pensando na decisão da Libertadores

Agência Estado

O Palmeiras não joga-
rá a toalha no Brasileirão 
enquanto tiver chances de 
título. Mas Abel Ferreira não 
esconde que já está utilizan-
do a competição em busca 
de aprimoramento para a 
decisão da Copa Libertado-
res diante do Flamengo, no 
fim de novembro, em Mon-
tevidéu, no Uruguai. E o time 
inteiro foi reprovado na pri-
meira aula. A derrota para 
o América-MG, por 2 a 1, de 
virada, com o time acuado e 
apenas se defendendo após 
ter aberto o placar deixou o 
português irritado. Ele não 
admite ver seus atletas com 
medo de jogar e promete in-
tenso trabalho para resgatar 
“a coragem palmeirense.”

O time jogar na defe-
sa contra Flamengo e Atlé-
tico-MG os torcedores até 
aceitam. Mas vê-lo tentando 
segurar um 1 a 0 diante do 
ameaçado América-MG cus-
tou muitas críticas ao trei-
nador. Ele se defende e pro-
mete mudança de postura.

“Perdemos de um rival 
que foi corajoso e audacioso. 
Não tivemos capacidade de 
impor o jogo. Mas o Palmei-
ras não se resume a transi-
tar”, garante, sem esconder 
que anda incomodado com 
as cobranças.

Acuado, o treinador 
se defende da pior manei-
ra que um treinador deve 
fazer: jogando a culpa no 
time. “Para que fique claro: 
não sou eu que escolho a 
forma de jogar, são as ca-
racterísticas dos jogadores”, 
diz. “Se virem os treinos, 
treinamos ataque posicio-
nal. Há questões de ordem 
mental que tem a ver com 
coragem para o jogo.”

Apesar de cobrar um 
ataque mais atrevido, o téc-
nico não esconde também 
andar preocupado com o 
setor defensivo. Ainda mais 
com uma decisão pela frente 
diante de um rival com setor 
ofensivo poderoso; A res-
posta para os ajustes está na 
ponta da língua: trabalhar.

“Só conheço uma for-
ma de melhorar e é treinar. 
Temos muito espaço para 
melhorar e treinar: todos, os 
mais novos, os mais velhos, 
o treinador... Muito espaço 
para melhorar e devemos fa-
zer”, enfatiza. “Temos que ter 
coragem de assumir o jogo, 
ter a bola, mostrar o jogo. Há 
muito espaço para melhorar 
e nunca enganei ninguém.”

O Palmeiras ocupa ape-
nas o 17° lugar no segundo 
turno do Brasileirão, com 
somente quatro pontos so-
mados em 15 possíveis. Me-
lhorar esse desempenho 
já a partir do duelo com o 
Red Bull Bragantino virou 
obrigação para Abel Ferreira 
resgatar a confiança do time 
e da torcida em seu trabalho.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Apesar de cobrar um 
ataque mais atrevido, 
o técnico não esconde 

também andar 
preocupado com o setor 

defensivo. Ainda mais com 
uma decisão pela frente

O Palmeiras chegou a estar na frente do placar diante do América Mineiro, mas levou a virada de 2 a 1 e novos questionamentos voltaram a surgir sobre o trabalho do técnico Abel Ferreira

Renato critica calendário e cutuca o Atlético Mineiro

O Flamengo não teve uma 
boa atuação e apenas empa-
tou por 1 a 1 com o Red Bull 
Bragantino, na quarta-feira, 
em Bragança Paulista (SP), em 
jogo válido pela 24a rodada do 
Campeonato Brasileiro. O clube 
carioca teve nove desfalques, 
sendo quatro titulares ausentes 
por convocações às seleções 
nacionais. Ao final da partida, 
o técnico Renato Gaúcho falou 
sobre o prejuízo, cutucou os 
críticos e, também, a postura 
do líder Atlético-MG.

“O único prejudicado nessa 
história é o Flamengo. Se eu es-
tivesse no lugar do Atlético-MG, 
eu também ia querer disputar 
o campeonato, sabendo que o 
Flamengo tem quatro jogadores 
convocados. Só quero dar um 
recado direto para quem disse 
que os outros foram prejudica-
dos”, disse o treinador.

O recado de Renato Gaú-
cho ao Atlético-MG se deu pelo 
fato de o clube mineiro ter ido 

contra o adiamento das rodadas 
do Brasileirão durante as datas 
Fifa. E em relação aos críticos, 
o treinador fez um “paralelo” 
das realidades entre cariocas e 
mineiros, visto que o Flamengo 
foi o time com maior número de 
convocados: quatro.

O comandante do Flamen-
go não poupou críticas aos jogos 
durante a data Fifa, questionou 
a CBF e soltou o verbo contra a 
forma como o Brasileirão está 
sendo conduzido. “Não temos 
tempo nem para descansar, 
nem para dormir direito. Vive-
mos dentro de hotel e avião. 
Agora seria o prazo, com os jo-
gos da seleção, teríamos tempo, 
mas o campeonato não parou. 
Tem equipes que jogam duas 
vezes por semana, uma vez por 
semana, o Flamengo joga três. 
Isso é Brasil. Depois temos que 
ver as pessoas falando que o 
Flamengo não se interessa pelo 
Brasileiro”, afirmou.

Além das declarações do 
técnico, no último domingo, 
no jogo contra o Athletico-PR, 

o presidente do Flamengo, 
Rodolfo Landim, se manifestou 
publicamente e mostrou a in-
dignação do Flamengo com a 
não paralisação do Brasileirão 
durante as Eliminatórias da 
Copa do Mundo de 2022.

Apesar das reclamações, 

o Flamengo não tem tempo 
para lamentar e já precisa se 
concentrar no próximo desafio: 
o jogo contra o Fortaleza, pela 
25a rodada. A partida será dis-
putada neste sábado, na Arena 
Castelão, em Fortaleza, a partir 
das 19 horas.

Agência Estado 

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

O técnico Renato Gaúcho (E) reclamou bastante dos jogos no período da data Fifa

Cuca preocupado com o baixo rendimento de Hulk e Nacho

Hulk e Nacho Fernández 
são os principais nomes do Atlé-
tico-MG na temporada 2021. 
Os dois jogadores, no entanto, 
estão neste momento, já se en-
caminhando para a reta decisiva 
do Campeonato Brasileiro e para 
as semifinais da Copa do Brasil, 
abaixo do potencial demonstra-
do em outros momentos no ano. 
O técnico Cuca reconheceu que 
os dois podem render mais em 
campo.

Hulk é o grande destaque 
do Atlético-MG em 2021 - são 
21 gols e 12 assistências. Nos 
últimos jogos, no entanto, não 
foi bem. Contra o Palmeiras, na 

semifinal da Copa Libertadores, 
o atacante esteve longe de ter 
destaque como de costume. No 
último sábado, contra o Interna-
cional, deu uma assistência após 
jogada individual, mas não teve 
boa exibição.

Contra a Chapecoense, Hulk 
não foi bem. O jogador prendeu 
muito a bola em algumas arran-
cadas, mesmo com companhei-
ros melhores posicionados para 
receber o passe. Cuca diz que já 
conversou com o atacante e que 
todos no ataque precisam encon-
trar maneiras diferentes para sair 
da forte marcação adversária.

“(O Hulk) está tendo as to-
madas de decisões erradas. Te-
nho conversado muito com ele, 

que está sendo visado a forma 
como ele joga. Temos que ter 
plano B e C dentro dessa cartilha. 
Vamos trabalhar ainda mais em 
cima disso”, disse.

A queda de Nacho Fernán-
dez também é visível. O meia 
argentino não teve boas atuações 
recentemente e vem demonstran-
do queda física durante os jogos. 
Em Chapecó (SC) teve quatro 
passes decisivos, mas cometeu 
muitos erros, comprometendo 
em algumas situações a criação 
de jogadas. Na temporada, já 
marcou oito gols e deu oito as-
sistências.

Cuca afirma que procura 
passar confiança para o jogador 
retomar o melhor futebol. “O 

Nacho também teve essa queda, 
é notório. A gente tem que passar 
confiança para o jogador, dentro 
da cobrança. Ele é um jogador 
importante para nós, que pode e 
deve resolver situações. A gente 
tem confiança nele e vamos con-
tinuar o trabalho para que ele 
possa retomar os grandes jogos 
que ele fez”, concluiu o treinador.

Depois do empate com a 
lanterna Chapecoense, o Atlético
-MG busca reação neste sábado, 
às 16h30, contra o Ceará, no 
Estádio do Mineirão, em Belo 
Horizonte. O time tem 11 pontos 
de vantagem (com dois jogos a 
mais) para o vice-líder Flamen-
go na tabela de classificação do 
Brasileirão.

Agência Estado

Abel não joga a toalha e diz
que Palmeiras segue na briga
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Pesquisa do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP mostra taxa de mortalidade de 42% no grupo

Mortalidade é alta em pacientes 
de covid-19 com cardiopatias

Pesquisa do Instituto do Cora-
ção (Incor) do Hospital das Clíni-
cas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP) 
mostrou alta taxa de mortalida-
de hospitalar (42%) em pacientes 
com covid-19 que desenvolveram 
problemas cardíacos em decorrên-
cia dessa doença.

O estudo, publicado no jornal 

científico online IJC Heart & Vascu-
lature, revelou também que 71% 
desses pacientes necessitaram de 
terapia intensiva durante a inter-
nação e 54,2% apresentaram le-
sões no músculo cardíaco.

A pesquisa identificou ainda, 
como fatores de agravamento do 
quadro clínico e morte, a insufi-
ciência cardíaca prévia, presente 
em 12,6% dos participantes da 
pesquisa, alterações no ecocardio-
grama (6%), síndromes coronárias 

agudas (5,7%) e arritmias (4,5%).
O estudo foi conduzido pelo 

presidente do Conselho Diretor do 
Incor, Roberto Kalil Filho, e pela 
pesquisadora Patrícia Guimarães. 
Intitulada CoronaHeart, a pesquisa 
foi feita com base na avaliação de 
2.546 pessoas com idade média de 
64 anos, internadas em 21 unida-
des hospitalares, de junho a outu-
bro de 2020.

“Primeiro na América do Sul, 
esse estudo passa agora a compor 

o conjunto mundial de informações 
sobre intercorrências cardíacas em 
pacientes com covid-19, ao lado 
de pesquisas da Itália, dos Estados 
Unidos e da Inglaterra. Como cada 
população tem sua especificidade, 
é importante que tenhamos esse 
estudo como um recorte brasileiro”, 
destacou o médico Roberto Kalil.

Uma das particularidades ob-
servadas no Brasil foi o risco au-
mentado de óbito em pacientes 
com algum tipo de câncer, devido à 

fragilidade do sistema imune. Esse 
dado é similar aos resultados de 
pesquisas na China, porém, não re-
gistrado em estudos do continente 
europeu.

O estudo mostrou também 
que, diferentemente dos registros 
internacionais, no Brasil foi notada 
uma equalização entre o número 
de mortes de homens e de mulhe-
res. Nos demais países, verificou-se 
a prevalência do sexo masculino no 
registro de óbitos.

Artigo Carlos Azevedo
carolusazevedo@hotmail.com

Tenho oitenta anos. Sou antropólogo 
e, recentemente, escrevi um livro sobre a 
crise sanitária em que vivemos. Meu novo 
livro: ‘Tristes tempos: o coronavírus & eu’, 
editado pela Ideia Editora, de João Pessoa.

Pouco antes da pandemia do novo 
coronavírus, estava com todo o material 
para escrever um livro sobre as religiões 
afro-brasileiras. No entanto, a pandemia 
me fez mudar de ideia e, por isso, escrevi 
outra obra, cujo intuito é enfocar essa 
enfermidade atual e lembrar uma de 
idêntica gravidade, a gripe espanhola, em 
1918, que também atingiu a Cidade da 
Parahyba.

Como antropólogo dedicado à 
antropologia da doença, eu não poderia 
deixar passar em branco esse evento 
sanitário global. Afinal, “toda doença 
contagiosa é também um evento social”, 
como afirmou a antropóloga Lilia M. 
Schwarcz, em ‘A bailarina da morte: a gripe 
espanhola no Brasil’ (2020). É exatamente a 
doença contagiosa como evento social que 
abordo em ‘Tristes tempos’.

Outra coisa que pesou muito na decisão 
de escrever esse livro foi eu ser neto de um 
notável médico sanitarista, o doutor Manuel 
de Azevedo Silva (1862–1925), que lutou na 
linha de frente contra a influenza de 1918, 
na Cidade da Parahyba. Assim, senti-me na 
obrigação de registrar esse evento sanitário.

Escrevi ‘Tristes tempos’ à mão. 
Infelizmente, não digito nem meu nome. 
Sou analfabeto digital como Daniel Blake, 
aquele do filme ‘Eu, Daniel Blake’, de Ken 
Loach. Usei e abusei da lição do nosso 
Mário de Andrade: cortar, cortar, cortar. 
Resumindo, das 415 folhas escritas à mão, o 
livro ficou com 305 páginas.

Trata-se de um relato documental 
sobre essa “gripezinha” que continua 
vitimando o povo brasileiro – chegamos em 
junho próximo passado a marca de 500 mil 
mortes. E os números de casos da covid-19 
vão crescer ainda mais. O Brasil, de fato, 
tornou-se um “inferno infeccioso”. Tudo isso 
por conta da irresponsabilidade do Governo 
Federal – negacionista por natureza. Ainda 
hoje, não se vacinou, não usa máscara e 

continua indicando a cloroquina como 
um medicamento milagroso para curar a 
“gripezinha” que já matou meio milhão de 
brasileiros.

No meu texto não poupo esse 
irresponsável: Jair Bolsonaro deveria ser 
julgado por genocídio no Tribunal Penal 
Internacional pela má gestão sanitária 
durante a pandemia do novo coronavírus. 
Quantas e quantas pessoas morreram nos 
corredores dos hospitais por falta de leitos 
nas UTIs! Quantos não morreram por falta 
de oxigênio hospitalar – uma verdadeira 
tragédia, uma tragédia brasileira ímpar!

Sim, antes que me esqueça... Sobre o 
processo de escrita de ‘Tristes tempos’: 
trabalhei com o material que tinha à mão: 
notícias de jornais e revistas, trechos de 
poemas significativos etc. Minha narrativa 
é feita de colagens. Mas faço muitas 
intervenções no texto. Escrevi ao sabor 
de outros textos (intertextualidade?). 
Tudo que tinha a ver com o coronavírus. 
Canibalização e bricolagem foi o que fiz em 
‘Tristes tempos’. Sou, sim, por natureza, 

um bricoleur. Tenho muitas afinidades 
com dois outros bricoleurs: Julio Cortázar 
e o brasileiro Valêncio Xavier, autor de 
‘O mez da grippe’. Escreveu um texto 
extraordinário sobre a gripe espanhola 
em Curitiba, utilizando recortes de jornal, 
anúncios e quadras eróticas. Incrível!!!

O mundo está vivendo uma inquietante 
estranheza – aquilo que Freud chamou de 
Unheimlich. É de causar espanto quando 
se vê países como a França e Itália, há um 
ano atrás, no pico da doença, com suas ruas 
desertas por conta do lockdown. É um evento 
patológico que gera uma angústia universal 
e, por isso, repito: achei necessário escrever 
um livro para registrar este momento atual 
que vem passando a humanidade.

Eu, atualmente, só desejo uma coisa. 
Apenas uma coisa: voltar novamente a 
minha essência humana. Ser gente. Poder 
abraçar e beijar.

(Carlos Azevedo é antropólogo, 
sociólogo e membro do Instituto Histórico 
e Geográfico da Paraíba – IHGP)

‘Tristes tempos’

976 — Helena de Zadar, rainha da Croácia
1999 — Zezé Macedo, atriz brasileira
2018 — Moa do Katendê, capoeirista, compositor e 
músico brasileiro

Mortes na História

Obituário

Jules Theobald
5/10/2021 – Aos 112 anos, em 
Fort-de-France, na ilha de Martinica, 
Caraíbas. Era considerado o homem 
mais velho da França. Ele havia nasci-
do em 17 de abril de 1909. Era pai de 
três filhos e trabalhou como estivador 
e pescador. A pessoa mais velha do mundo, que ainda 
está viva, é a japonesa Kane Tanaka, com 118 anos e 
276 dias de idade. A França também foi o país onde vi-
veu a pessoa mais velha de todos os tempos, cuja idade 

Foto: Lionel Chamoiseau-AFP

Aforismo
“Como franciscano, 

aprendi desde muito cedo 
que a morte é a porta de 
entrada da eternidade.”

(Dom Manuel Delson)
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Breves & Curtas
# Bolsonaro é réu por tentativa de feminicídio I
O empresário Orestes Bolsonaro Campos, de 39 anos, é réu na 
Justiça de São Paulo em dois processos criminais: um por lesão 
corporal e outro por tentativa de homicídio. Em comum, as duas 
condutas foram motivadas por ciúme, se deram contra mulheres 
com quem o acusado já havia se relacionado e na presença dos 
homens que então se relacionavam com as vítimas, que por sua 
vez também foram agredidos.

# Bolsonaro é réu por tentativa de feminicídio II
Orestes Bolsonaro é filho de Maria Denise Bolsonaro Campos, 
irmã do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). 
Ela e seus filhos ganharam notoriedade nacional quando, em 
julho de 2019, fizeram uso de um helicóptero da Força Aérea Bra-
sileira (FAB) para ir do município de Eldorado (SP), onde moram, 
ao casamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 
no Rio de Janeiro. A própria família gravou um vídeo a bordo da 
aeronave pública, e em seguida postou as imagens em suas redes 
sociais.

# Bolsonaro é réu por tentativa de feminicídio III
Os crimes de violência e tentativa de assassinato a que responde 
Orestes Bolsonaro foram cometidos em 2020. O mais grave foi no 
dia 2 de outubro daquele ano, no município de Cajati, próximo a 
Eldorado, na região paulista do Vale do Ribeira. Tanto a Polícia Ci-
vil quanto o Ministério Público e a Justiça de São Paulo enquadra-
ram o caso como “homicídio qualificado tentado – feminicídio”.

# Gorila famosa nas redes sociais morre aos 14 anos
Ndakasi, uma gorila da montanha que ficou famosa após posar 
para uma foto com seu cuidador, morreu aos 14 anos. Comuni-
cado do Parque Nacional de Virunga, na República Democrática 
do Congo, informou que o animal morreu no dia 26 de setembro 
após uma doença degenerativa.

Bruno Bocchini
Agência Brasil

Carlether Foley
4/10/2021 – Aos 36 anos, em Duluth, 
na Geórgia, Estados Unidos, com um tiro 
acidental. Atriz morreu enquanto estava 
dormindo ao ser atingida por uma bala 
perdida que tinha sido atirada por um 
vizinho. A bala atravessou a parede que se-
parava os dois apartamentos e atingiu a artista na cabeça. O 
vizinho dela, Maxwell Williamson, de 22 anos, foi interroga-
do pelas autoridades e disse que tinha esquecido que a arma 
estava carregada enquanto fazia a limpeza dela.

Foto: Istoé

Francisca Celsa dos santos
5/10/2021 – Aos 116 anos, em Fortaleza 
(CE), após ser acometida por uma pneu-
monia. Idosa cearense era a pessoa mais 
velha do Brasil e a terceira do mundo, fato 
validado pelo Gerontology Research Group 
(GRG), ou Grupo de Pesquisa em Gerontolo-
gia. Natural de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, 
não estava hospitalizada e morreu em casa. Ela completaria 
117 anos no próximo dia 22 de outubro. Um dia antes de mor-
rer, ela também chegou a ser reconhecida pelo Livro Guinness 
de Recordes como a pessoa mais velha da América Latina.

Foto: Arquivo Pessoal

Noé da silva saúde
6/10/2021 – Aos 83 anos, em Luanda, 
Angola. Nacionalista que integrou a luta de 
libertação de Angola contra o colonialis-
mo português e que depois desempenhou 
cargos relevantes no governo angolano. Foi 
militante do Movimento Pela Libertação de 
Angola (MPLA).

Foto: Santos Pedro

George Peterson
6/10/2021 – Aos 37 anos, de causa não 
revelada. Fisiculturista norte-ameri-
cano que estava em preparação para o 
‘Mr. Olympia’ deste ano, a maior compe-
tição de fisiculturismo do mundo.

Foto: Instagram

foi verificada de forma independente: Jeanne Calent, que 
morreu em 1997, com 122 anos e 164 dias.

Ivo Barroso
5/10/2021 – Aos 91 anos, no Rio de Ja-
neiro (RJ). Poeta e tradutor. Uma semana 
antes, havia sofrido uma queda em casa. 
Nasceu no interior de Minas Gerais, em 
Ervália, em 1929. Em 1945, mudou-se 
para o Rio de Janeiro, onde começou a 

Foto: Rascunho.com

despontar como tradutor da língua inglesa, ligando-se ao 
grupo de poetas concretos. Publicou mais de 30 traduções 
de grandes autores, entre eles Rimbaud, Baudelaire, Edgar 
Allan Poe, Jane Austen, Marguerite Yourcenar, Umberto 
Eco, André Gide, Ítalo Calvino e Hermann Hesse. Viveu na 
Inglaterra, Suíça e França. Em Portugal, foi editor da revista 
Seleções do Reader’s Digest. No Brasil, trabalhou como edi-
tor adjunto do Suplemento Literário do Jornal do Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2021
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição de peças automotivas, para manutenção da frota de 
veículos da Prefeitura de Alagoa Grande, no dia 25/10/2021 às 9:00 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - 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 e-mail: setordelicitacaoag@gmail.
com, até o dia 22/10/2021.

Alagoa Grande(PB), 7 de outubro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 48/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: CARLOS G A DANTAS, CNPJ nº 30.958.204/0001-09.
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Pro-

grama Nacional de Alimentação Escolar e do EJA Novas Turmas do Município de Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 4.002,50 (Quatro mil dois reais e cinquenta centavos).
FONTES DE RECURSOS: PNAE e EJA.
VIGÊNCIA: 21/09/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 21 de setembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00045/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VENTILADOR DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE 
SAÚDE SOFIA DE CASTRO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 50.000,00.

Alagoa Nova - PB, 01 de Outubro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSI-

DADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SOFIA DE CASTRO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00045/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁ-
RIOS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00188/2021 - 06.10.21 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI - R$ 50.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: 
Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para conclusão da ampliação da 
Unidade Mista de Saúde Vanildo Maroja; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 286.003,39.

Araçagi - PB, 06 de Outubro de 2021
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: 
Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para conclusão da construção da 
UBS Maria Preta, localizada no assentamento Violeta, Zona Rural deste município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CATAO BONGIOVI COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI - R$ 71.071,50.

Araçagi - PB, 06 de Outubro de 2021
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para conclusão da 
construção da UBS Maria Preta, localizada no assentamento Violeta, Zona Rural deste município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS DA CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº. 0314017–23 E PRÓ-
PRIOS DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI: 21.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 0018 
1023 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE; 
4490.52 99 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 06/04/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Araçagi e: CT Nº 00224/2021 - 06.10.21 - CATAO BONGIOVI COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI - R$ 71.071,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para conclusão da 
ampliação da Unidade Mista de Saúde Vanildo Maroja. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00001/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO 
CONTRATO DE REPASSE Nº. 1021279–17 E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI: 21.400 
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 0018 1023 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 
E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAÚDE; 4490.52 99 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 
até 06/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araçagi e: CT Nº 00223/2021 
- 06.10.21 - CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 286.003,39.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00012/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município/Recursos Federais (Contrato de Repas-
se): Orçamento de 2021: 02.000 – Poder Executivo 02.080 SEC. INFRA ESTRUTURA, OBRAS E 
SERV. URBANOS Ficha: 15 605 0001 1033 CONST REF. AMPL. E QUIP. DO MERCADO PUBLICO 
Elemento de Despesa: 4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 03/06/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00064/2021 - 07.10.21 - GMF CONS-
TRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA-ME - R$ 922.004,57.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00018/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Outubro de 2021, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de 
material de construção destinado ao atendimento das necessidades dos diversos Departamentos, 
Secretarias e Fundos Municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 120/10; 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) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 08 de Outubro de 2021
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00009/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00009/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: MARILENE DUDA DE ARRUDA EIRELI - R$ 16.640,00.

Barra de Santana - PB, 10 de Setembro de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.050 Secretaria Municipal de 
Saúde 10 301 2002 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 3390.39 99 1211 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02.060 Fundo Municipal de Saúde 10 302 1004 2034 
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada 3390.39 
99 1214 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 09/12/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 05101/2021 - 10.09.21 - 
MARILENE DUDA DE ARRUDA EIRELI - R$ 16.640,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO

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

RIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DE AMBULATORIAL, 
DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE PLANTÕES E OU CONSULTAS, JUNTO AO PO-
LICLINICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE 
BARRA DE SANTANA, nas especialidades de: Radiologista. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 
02.050 Secretaria Municipal de Saúde – 10 301 2002 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Saúde – 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – 33.90.39 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica – 02.060 Fundo Municipal de Saúde – 10 301 1004 2033 Bloco 
de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – 10 302 1004 2034 
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada – 10 301 
1004 2040 Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária – 
Recursos Próprios – 10 302 1004 2041 Bloco de Manutenção dos Serviços Publicos de Saúde da 
Atenção Especializada– Recursos Próprios – 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.. VIGÊNCIA: até 04/10/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 05701/2021 - 
04.10.21 - LARISSA LIRA NOBREGA LEAL DE AMORIM - R$ 50.550,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00046/2021
O Município de Belém, Estado do Paraíba, torna público e para conhecimento das licitantes e de 

quem mais interessar possa que a licitação supramencionada, que tem por objeto CONTRATAÇÃO 
DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE BELÉM-PB, em conformidade com a parecer da Assessoria Jurídica, foi revogada por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, conforme 
decisão circunstanciada inserta no competente processo licitatório.

Belém - PB, 07 de outubro de 2021.
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, CNPJ 
nº 08.928.517/0001-57, neste ato representado pela Prefeita Aline Barbosa de Lima, Brasileira, 
residente e domiciliada na Rod. 55 Km73, S/N - Zona Rural - Belém - PB, CPF nº 062.493.454-34, 
Carteira de Identidade nº 2.382.390 2º VIA, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro 
lado ENILSON MIZAEL DA SILVA - RUA BRAZILIANO DA COSTA, 33 - CENTRO - BELÉM - PB, 
CPF nº 409.568.304-04, doravante simplesmente CONTRATADO, tem justo e acertado entre si, 
de forma amigável, o que se segue relativamente o presente Termo de Distrato do Contrato de 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELÉM 
PB decorrente do Pregão Presencial nº 00033/2021.  

Belém - PB, 06 de Outubro de 2021.

PREFEITURA DE BOA VENTURA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
CONTRATO Nº 01.051/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: ANTONIO LEITE DE SOUZA, CPF N°. 016.299.814-78
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por promover a revisão do preço do item 01 do contrato 

nº 01.051/2021, datado de 26 de Abril de 2021, razão pelo qual o valor do contrato passará de 
R$ 17.425,00 (dezessete mil quatrocentos e vinte e cinco reais) para R$ 19.382,50 (dezenove mil 
trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), referente a revisão no total de R$ 1.957,50 
( um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), ao saldo restante do item 
01, da Chamada Pública nº 003/2021, conforme justificativa constante nos autos do processo.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65, II, “D” da Lei n.º. 8.666/93 atualizada. 
CHAMADA PÚBLICA N° 003/2021
DATA ASSINATURA: 30 de setembro de 2021.

TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional de Boa Ventura - PB

PREFEITURA DE BOA VENTURA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
CONTRATO Nº 01.050/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: JOÃO CARVALHO FILHO, CPF N°. 020.595.854-06
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por promover a revisão do preço do item 01 do contrato 

nº 01.050/2021, datado de 26 de Abril de 2021, razão pelo qual o valor do contrato passará de R$ 
17.425,00 (dezessete mil quatrocentos e vinte e cinco reais) para R$ 19.448,50 (dezenove mil qua-
trocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), referente a revisão no total de R$ 2.023,50 
( dois mil e vinte e três reais e cinquenta centavos), ao saldo restante do item 01, da Chamada 
Pública nº 003/2021, conforme justificativa constante nos autos do processo.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65, II, “D” da Lei n.º. 8.666/93 atualizada. 
CHAMADA PÚBLICA N° 003/2021
DATA ASSINATURA: 30 de setembro de 2021.

TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional de Boa Ventura - PB

PREFEITURA DE BOA VENTURA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
CONTRATO Nº 01.048/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: MARCONDES PEDRO DA SILVA, CPF N°. 063.546.734-89
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por promover a revisão do preço do item 01 do contrato 

nº 01.048/2021, datado de 26 de Abril de 2021, razão pelo qual o valor do contrato passará de R$ 
17.425,00 (dezessete mil quatrocentos e vinte e cinco reais) para R$ 19.544,50 (dezenove mil qui-
nhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente a revisão no total de R$ 2.119,50 
( dois mil cento e dezenove reais e cinquenta centavos), ao saldo restante do item 01, da Chamada 
Pública nº 003/2021, conforme justificativa constante nos autos do processo.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65, II, “D” da Lei n.º. 8.666/93 atualizada. 
CHAMADA PÚBLICA N° 003/2021
DATA ASSINATURA: 30 de setembro de 2021.

TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional de Boa Ventura - PB

PREFEITURA DE BOA VENTURA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
CONTRATO Nº 01.049/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: RAIMUNDO NAZÁRIO DA SILVA, CPF N°. 080.628.004-23
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por promover a revisão do preço do item 01 do contrato 

nº 01.049/2021, datado de 26 de Abril de 2021, razão pelo qual o valor do contrato passará de 
R$ 17.425,00 (dezessete mil quatrocentos e vinte e cinco reais) para R$ 19.376,50 (dezenove mil 
trezentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), referente a revisão no total de R$ 1.951,50 
( um mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), ao saldo restante do item 01, da 
Chamada Pública nº 003/2021, conforme justificativa constante nos autos do processo.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65, II, “D” da Lei n.º. 8.666/93 atualizada. 
CHAMADA PÚBLICA N° 003/2021
DATA ASSINATURA: 30 de setembro de 2021.

TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional de Boa Ventura - PB

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de locação e instalação de decorações natali-

nas segundo projeto de natal de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00027/2021. 
DOTAÇÃO: 05.010 – Superintendência de trânsito e transportes públicos 04.122.2001. – 2092 Ações 
administrativas da STTP 3390.30.99 – Material de consumo 3390.39.99 – Outros serviços de tercei-
ros – Pessoa jurídica 1001 – Recursos ordinarias. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina 
Grande e: CT Nº 00120/2021 - 07.10.21 - ECOLUZ ILUMINAÇÕES LTDA EPP - R$ 57.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2021, que objetiva: Contratação de uma 
empresa especializada para realizações de exames de ultrassonografia diversos, acompanhando 
de laudo médico na Policlínica do Município de Casserengue, conforme especificado no Anexo 
I – Termo de Referência – deste Edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA - R$ 302.000,00.

Casserengue - PB, 01 de Outubro de 2021,
RANIERE MARTINS DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2021, que objetiva: Contratação de uma 
empresa especializada para realizações de exames diversos e consultas médicas especializadas 
na Policlínica do Município de Casserengue, conforme especificado no Anexo I – Termo de Refe-
rência – deste Edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Casserengue - PB, 01 de Outubro de 2021,
RANIERE MARTINS DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contrataçãode uma empresa especializada para realizações de exames de ultrasso-

nografia diversos, acompanhando de laudo médico na Policlínica do Município de Casserengue, 
conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência – deste Edital. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00016/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE(RECURSOS ORDINARIOS; RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE) – 30.020 – SECRETARIA DE SAÚDE – 
10.301.0005.2054 – MANUT. DAS ATIV. DESENV. PELO FMS – ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.39–OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 04/10/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Casserengue e: CT Nº 00045/2021 - 
04.10.21 - POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA - R$ 302.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00017/2021. OBJETO: Contratação de uma empresa espe-

cializada para realizações de exames diversos e consultas médicas especializadas na Policlínica do 
Município de Casserengue, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência – deste Edital. 
ABERTURA: 23/09/2021 as 10:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 01/10/2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: Sistema de Registro de 
Preços para eventual aquisição de Medicamentos de Controle Especial de forma parcelada desti-
nados aos pacientes da Rede Municipal de Saúde DE CONDE/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DROGAFONTE LTDA - R$ 250.771,00.

Conde - PB, 01 de Outubro de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Sistema de 
Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Limpeza destinados aos prédios próprios 
ou locados do Fundo Municipal de Saúde de Conde/PB. 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 subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.
conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 07 de Outubro de 2021.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE
Nº IN00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE REPARO DA CÂMARA FRIA DA MARCA FANEM; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: SR PRODUTOS MEDICOS LTDA - R$ 4.655,00.

Conde - PB, 01 de Outubro de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 

dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 
PARA OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB. Abertura da sessão 
pública: 11:00 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 subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 007/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 
Às 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfms-
conde@gmail.com. Edital: www.conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.
com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 07 de Outubro de 2021.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO (COM ACESSIBILIDADE – 01 CADEI-
RANTE. Abertura da sessão pública: 14:00 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 subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 
Às 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfms-
conde@gmail.com. Edital: www.conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.
com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 07 de Outubro de 2021. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº: RP 00002/2021 
Aos 01 dias do mês de Outubro de 2021, na sede da Comissão Setorial de Licitação do Fundo 

Municipal de Saúde de Conde, Estado da Paraíba, localizada na Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 
2,7 Conde - Centro - Conde - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 
de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 
007, de 09 de Fevereiro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 
nº 00002/2021 que objetiva o registro de preços para: Sistema de Registro de Preços para eventual 
aquisição de Medicamentos de Controle Especial de forma parcelada destinados aos pacientes da 
Rede Municipal de Saúde DE CONDE/PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CONDE - CNPJ nº 11.570.107/0001-91. 

VENCEDOR: DROGAFONTE LTDA
CNPJ: 08.778.201/0001-26
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 Ácido valpróico 250mg 
comprimido BIOLAB SANU(SP) UND 16000 0,21 3.360,00

2 Ácido valproico 500mg 
comprimido BIOLAB SANU(SP) UND 5000 0,53 2.650,00

3 Ácido valpróico 50mg/
mL Frasco 100mL HIPOLABOR–M(MG) UND 1500 3,52 5.280,00

5 Alprazolam 0,5mg, 
comprimido EMS(SP) UND 5000 0,10 500,00

6 Alprazolam 1mg, 
comprimido EMS(SP) UND 12000 0,10 1.200,00

7 A l p r a z o l a m 2 m g , 
comprimido GERMED(SP) UND 5000 0,17 850,00

8 Amitriptilina 25mg, 
comprimido BRAINFARMA/(GO) UND 50000 0,12 6.000,00

11 Biperideno 2mg, 
comprimido CRISTALIA–S(SP) UND 8000 0,19 1.520,00

13 Bromazepam 3mg, 
comprimido UNIAO QUIMI(DF) UND 30000 0,10 3.000,00

14 Bromazepam 6mg, 
comprimido UNIAO QUIMI(DF) UND 6000 0,13 780,00

15 C a r b a m a z e p i n a 
200mg, comprimido UNIAO QUIMI(DF) UND 40000 0,15 6.000,00

16
C a r b a m a z e p i n a 
20mg/ml suspensão 
oral, frasco com 100ml

SANVAL(SP) UND 3600 9,18 33.048,00

17 Carbonato de lítio 
300mg, comprimido BIOLAB(SP) UND 12000 0,37 4.440,00

18 Citalopram 20mg, 
comprimido ZYDUS/NIKKH(RJ) UND 20000 0,14 2.800,00

19 Clonazepam 0,5mg, 
comprimido GEOLAB–GO(GO) UND 50000 0,06 3.000,00

20
Clonazepam 2,5mg/
ml, gotas frasco c/ 
20ml

HIPOLABOR–M(MG) UND 600 1,58 948,00

21 Clonazepam 2mg, 
comprimido GEOLAB–GO(GO) UND 50000 0,06 3.000,00

22 C l o r p r o m a z i n a 
100mg, comprimido UNIAO QUIMI(DF) UND 10000 0,38 3.800,00

23 Clorpromazina 25mg, 
comprimido CRISTALIA–S(SP) UND 8000 0,21 1.680,00

26 Diazepam 10mg, 
comprimido LEGRAND/GER(SP) UND 50000 0,07 3.500,00

28 Diazepam 5mg, 
comprimido EMS SIGMA P(SP) UND 40000 0,06 2.400,00

32 Escitalopram 10mg 
comprimido EMS(SP) UND 4500 0,45 2.025,00

33 Esc i ta lopram20mg 
comprimido EMS(SP) UND 4500 0,70 3.150,00

35 Fenitoina 100mg, 
comprimido HIPOLABOR–M(MG) UND 20000 0,14 2.800,00

37 Fenobarbital 100mg, 
comprimido UNIAO QUIMI(DF) UND 45000 0,12 5.400,00

41 Flumazenil sol. inj. 
0,1mg/mL – 5mL UNIAO QUIMI(DF) UND 100 13,99 1.399,00

42 Fluoxetina 20mg, 
cápsula MEDQUIMICA–(MG) UND 80000 0,12 9.600,00

44 Haloperidol 5mg, 
comprimido CRISTALIA–S(SP) UND 20000 0,20 4.000,00

49 Levomepromaz ina 
100mg, comprimido HIPOLABOR–M(MG) UND 40000 0,92 36.800,00

50 Levomepromaz ina 
25mg, comprimido CRISTALIA–S(SP) UND 30000 0,37 11.100,00

52 Meperidina 50mg/mL, 
ampola 2mL (Petidina) UNIAO QUIMI(DF) UND 100 3,01 301,00

54
M i d a z o l a m 
50mg/10mL, ampola 
10mL

HIPOLABOR–M(MG) UND 1000 24,80 24.800,00

58 Oxcarbazepina 6% 
suspensão UNIAO QUIMI(DF) UND 200 26,50 5.300,00

65 Pregabalina 75mg 
comprimido MEDQUIMICA–(MG) UND 8000 0,57 4.560,00

66 Risperidona 1mg, 
comprimido ACCORD(SP) UND 40000 0,14 5.600,00

67 Risperidona 2mg, 
comprimido ACCORD(SP) UND 60000 0,13 7.800,00

68 Risperidona 3mg, 
comprimido PRATI DONAD(PR) UND 25000 0,30 7.500,00

70 Sertralina, 50mg, 
comprimido GEOLAB–GO(GO) UND 40000 0,16 6.400,00

74
Valproato de sódio 
250mg/5ml solução 
oral

HIPOLABOR–M(MG) UND 2000 3,54 7.080,00

75 Valproato de sódio 
500mg comprimido BIOLAB SANU(SP) UND 28000 0,55 15.400,00

TOTAL 250.771,00

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 o Fundo Municipal de Saúde de Conde firmar 

contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00002/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada: 

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Conde, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida 
no respectivo orçamento programa. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00002/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame: 
- DROGAFONTE LTDA.
08.778.201/0001-26 
Valor: R$ 250.771,00 
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Conde.
Conde - PB, 01 de Outubro de 2021.

VANESSA MEIRA CINTRA
Secretária de Saúde.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 8 de outubro de 2021 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE REFORMA, INCLUÍNDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CER – CENTRO 
ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00002/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 2160.10.301.0034.2053 – 211–PRÓPRIO – ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. 
VIGÊNCIA: até 19/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: 
CT Nº 00019/2021 - 20.09.21 - QUALITY CONSTRUCOES LTDA - R$ 363.986,09.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamentos de Controle 
Especial de forma parcelada destinados aos pacientes da Rede Municipal de Saúde DE CONDE/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 
– RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAIS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CONDE/PB – 21.60.10.122.0034.2070/ 21.60.10.301.0034.2053/ 21.60.10.302.0034.2055/ 
21.60.10.301.0034.2085/ 21.60.10.302.0034.2087 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00021/2021 - 01.10.21 - DRO-
GAFONTE LTDA - R$ 42.355,80.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE REPARO DA CÂMARA FRIA DA MARCA FANEM. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00001/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 2160.10.301.0034.2085 – ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde 
e: CT Nº 00022/2021 - 01.10.21 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA - R$ 4.655,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO 
MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°. 892732/2019/MAPA/
CAIXA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JOTAV 
CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA - R$ 511.208,30.

Congo - PB, 06 de Outubro de 2021
ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00001/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE N°. 892732/2019/MAPA/CAIXA. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte 
empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores: Jotav Construcoes, Servicos e Solucoes Ltda - CNPJ 40.065.143/0001-04. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Centro Adminnistra-
tivo - Congo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3359-1100.

Congo - PB, 07 de Outubro de 2021
ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRU-
ÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°. 892732/2019/
MAPA/CAIXA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. DOTAÇÃO: CONTRATO 
DE REPASSE N°. 892732/2019/MAPA/CAIXA e recursos próprios a título de contrapartida: 04.00 
SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA E MEIO A 20.609.2005.1014 CONSTRU-
ÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: até 07/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Congo e: CT Nº 
20101/2021 - 07.10.21 - JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA - R$ 511.208,30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO SAÚDE 
MENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM - R$ 20.000,00.

Cuité - PB, 07 de Outubro de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2021
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o Pregão Presencial nº 020/2021, 

que tem como objeto SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MI-
NERAL E ÁGUA POTAVEL PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA 
PREFEITURA, não houve manifestação de interessados, sendo declarada a licitação DESERTA.

Cuité/PB, em 07 de outubro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021
A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços nº 006/2021, 

tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS 
ANICETO PEREIRA DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, onde foi declarada vencedora a MATRIX 
CONSTRUTORA EIRELI CNPJ 18.920.924/0001-71 com o valor total de R$ 290.931,07 (duzentos 
e noventa mil novecentos e trinta e um reais e sete centavos). Prazo para recurso 5 dias nos termos 
do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 
159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 07 de outubro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2021
O Presidente da CPL da prefeitura municipal de Cuité torna público o resultado do julgamento dos 

recursos interpostos pelas empresas ML CONSTRUÇÕES LTDA e BJC CONSTRUCOES EIRELI os 
quais foram julgados IMPROCEDENTES mantendo a decisão de declarar inabilitada as recorrentes. 
A abertura das propostas será realizada no dia 21/10/2021 às 08:00 horas. Informações na sala 
da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira. 
E-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 07 de outubro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0077/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Outubro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de administração do fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustível 
(gasolina comum e óleo diesel S10), utilizando cartão eletrônico (com chips), tecnologia smart, ou 
cartão com tarja magnética. 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 013/13; 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.

E-mail: licitacao@cruzdoespiritosanto.pb.gov.br. 
Edital: www.cruzdoespiritosanto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br 

Cruz do Espírito Santo - PB, 06 de Outubro de 2021
CYNTIA DE MIRANDA CUNHA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00011/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: Aquisição de equipamento 
e material permanente de uso administrativo para equipar a Unidade Básica de Saúde – Proposta 
de aquisição de equipamento/material permanente nº da proposta: 11814.527000/1200–08; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, 
Valor: R$ 4.220,00; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA., Valor: 
R$ 3.738,00; INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, Valor: R$ 
35.481,00; ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA., Valor: 
R$ 2.402,00; SL DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, Valor: R$ 10.542,30; 
THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE – ME, Valor: R$ 50.267,00.                                                             

Duas Estradas - PB, 06 de Outubro de 2021.
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 10H00MIN HORAS DO DIA 27 DE OU-
TUBRO DE 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EXAMES POR IMAGEM, CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE 
GADO BRAVO-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal 
nº 0325/09; 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) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br

Gado Bravo - PB, 07 de Outubro de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00031/2021, que objetiva: Aquisição parce-
lada de carnes e frios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de 
Esperança –PB; ADJUDICO o seu objeto a: MILTON CÂMARA ME - R$ 189.649,00.

Esperança - PB, 07 de Outubro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00031/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de carnes e frios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de 
Esperança –PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MILTON 
CÂMARA ME - R$ 189.649,00.

Esperança - PB, 07 de Outubro de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

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 impressão 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 
frontlinght 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 
frontlinght 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 
frontlinght 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 
frontlinght 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 
frontlinght 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 
acabamento 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 
acabamento 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 
acabamento 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 acabamento 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 acabamento 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 acabamento 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 
frontlinght 440 Micras com 
impressão digital em alta 
definição utilizando tinta de 
baixo impacto ecológico e 
acabamento com madeira e 
ponteiras, colocada em local 
específico 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 específico 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 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.

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 desempenho 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 espessura 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 espessura 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 
Arquitetônicos e de 
Engenharia.

M² 200 47,50 9.500,00

31 Películas Fumê para vidros 
internos 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 
Acrílico com recorte eletrônico, 
com impressão digital em 
alta definição utilizando tinta 
de baixo impacto ecológico, 
colocada em local específico 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 específico 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 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 60 184,50 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 específico 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 Co-

marca de Esperança.
Esperança - PB, 05 de Outubro de 2021

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE CANCELAMENTO

DE PUBLICAÇÃO
Fica desconsiderada a publicação do AVISO DE LICITAÇÃO, onde referia-se a PREGÃO PRE-

SENCIAL Nº 00102/2021, cujo objeto trata-se da Aquisição de Kits para retorno escolar conforme 
termo de referência, publicado no dia 24/09/2021, no Diário Oficial do Município de Guarabira/PB, 
Diário Oficial do Estado/PB, e Jornal A União.

MOTIVO: Devido ao fato da modalidade ser modificada.
Guarabira, 07 de Outubro de 2021 

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00010/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 

comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 28.10.2021 às 08h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 10.2021, destinada a Construção de Passagem molhada sobre o 
rio Guarabira na Rua Tranquilino Xavier – Nordeste I. Dotação consignada no orçamento vigente. 
Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro 
mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 07 de Outubro de 2021
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 107.2021.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h00min, do dia 25 de Outubro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Mão de 
obra para aplicação de sinalização nas vias urbanas do município de Guarabira Recursos: Próprios . 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira/PB, 07  de Outubro  de 2021.
DEBORAH  NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 106.2021.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h00min, do dia 22 de Outubro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de câmaras 
frias para  melhor atender as necessidades da Administração Municipal.. Recursos: Próprios . Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira/PB, 07  de Outubro  de 2021.
DEBORAH  NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00041/2021
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 DV00041/2021, 
que objetiva: Aquisição de fórmulas e suplementos alimentares para doação, procedimentos 
realizados na Secretaria de Saúde deste município; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - R$ 15.436,80.

Gurinhém - PB, 05 de Outubro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de fórmulas e suplementos alimentares para doação, procedimentos reali-
zados na Secretaria de Saúde deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00041/2021. DOTAÇÃO: Próprios do Município de Gurinhém: 02.060?FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE ? FMS 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: 
CT Nº 00118/2021 - 05.10.21 - MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - R$ 15.436,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 
nº 00008/2021. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
CONTRATADA: WLISSES MENEZES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, cadastrada 

no CNPJ nº 24.633.445/0001-77
OBJETO: Prestar os serviços de assessoria e consultoria jurídica tributaria, com a finalidade de 

efetuar pesquisa e análise da estrutura administrativa fiscal e da legislação municipal, capacitação 
da equipe fazendaria, elaboração de projeto de código tributário, suporte técnico na câmara de 
vereadores e sociedade civil, junto ao município de Ibiara.

VALOR MENSAL R$: 4.150,00 (quatro mil, cento e cinqüenta reais)
PRAZO: 31.12.2021.

Ibiara - PB, em 04 de Outubro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO

DE CONTRATO 
INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de material e instrumental odontológico, de acordo 

com o Pregão Presencial nº 00030/2021. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: DENTAL FARMA COMERCIO LTDA, cadastrada no CNPJ n° 18.110.143/0001-11
OBJETO: Aquisição de material e instrumental odontológico, destinados a secretaria de Saúde 

do Município de Ibiara-PB.
VALOR GLOBAL DE: R$ 166.016,28 (cento e sessenta e seis mil dezesseis reais e vinte e 

oito centavos)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 07 de Outubro de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO

DE CONTRATO 
INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de material e instrumental odontológico, de acordo 

com o Pregão Presencial nº 00030/2021. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS 

E MATERIAIS HOSPITALAREZ E ODONTÓLOGICOS LTDA – EPP, cadastrada no CNPJ n° 
03.894.963/0001-74

OBJETO: Aquisição de material e instrumental odontológico, destinados a secretaria de Saúde 
do Município de Ibiara-PB.

VALOR GLOBAL DE: R$ 29.468,30 (vinte e nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e 
trinta centavos)

PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.
Ibiara - PB, 07 de Outubro de 2021

FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00003/2021

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para, execução dos serviços de conclusão 
da construção de uma Praça localizada no Bairro Zuza Martins, junto ao Município de Itatuba-
-PB.  LICITANTES HABILITADOS: CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI-CNPJ: 
30.272.239/0001-81; CFR CONSTRÇÕES E SERÇOS EIRELI - CNPJ: 28.099.674/0001-04; FABIO 
JUNIOR FRANCO EIRELI-CNPJ: 27.512.389/0001-00; HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI-CNPJ: 
40.628.974/0001-39; PAINEL ENGENHARIA & SERVICOS LTDA CNPJ: 39.411.366/0001-99; 
PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI CNPJ: 40.760.485/0001-36; PLANENG EN-
GENHARIA LTDA-CNPJ: 27.700.986/0001-69. LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA 
IMPERIAL EIRELI – CNPJ: 33.777.036/0001-35; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL 
EIRELI - CNPJ: 32.666.677/0001-50; GR CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 27.450.426/0001-01; 
JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 28.697.127/0001-20; QUALITY CONS-
TRUCOES LTDA – CNPJ: 26.183.729/0001-34. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José 
Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 07 de Outubro2021.
ZENILDO  BRASIL GUERRA 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 07.010/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/011020 da SEINFRA. www.licitacoes-e.com.br, 45I5-
-HPQS-SI4A-WE6R

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de seu 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público, que, conforme processo 
administrativo Nº. 2021/011020 da SEINFRA, referente ao Pregão Eletrônico nº 07.010/2021, e 
nos termos da legislação vigente, foi declarado FRACASSADO, no dia 07 de outubro de 2021, a 
referida licitação, cujo objeto é o Pregão Eletrônico para contratação dos serviços de recauchuta-
gem e conserto em pneus para frota de veículos e máquinas, pertencentes a esta edilidade ou que 
venham a ser adquiridos futuramente.

João Pessoa, 07 de outubro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.023/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 2021/067112

CHAVE CGM: E688-0EQC-S8FD-6EXW
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devida-

mente autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para 
o conhecimento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da 
Concorrência Pública Nº 07.023/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada 
de Engenharia para Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos 
e Drenagem Superficial em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Altiplano: Rua 
Pedro Narciso), (Bairro Alto Do Céu: Rua José Barbalho e Rua Luiz Burity) e (Bairro Cid. Universi-
tária: Rua Prof. Lianza) - Lote 22. Da análise da documentação oferecida pelas partes interessadas 
e na forma de toda fundamentação exposta nesta Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide 
e julga HABILITADAS as empresas: CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 
LTDA - CNPJ Nº 04.023.803/0001-12; KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 
Nº 11.306.141/0001-53; ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME - CNPJ Nº 22.455.563/0001-07; FC 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – CNPJ Nº 30.566.555/0001-66 e BR SANEAMENTO LTDA 
- CNPJ Nº 34.356.436/0001-95 e DECLARA INABILITADAS as empresas RDS CONSTRUÇÕES 
LTDA - CNPJ Nº 04.270.857/0001-82; SOLO MOVETERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA – CNPJ Nº 12.446.987/0001-51 e NIVEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ 
Nº 07.879.330/0001-48 por desatendimento ao Instrumento Convocatório. Em cumprimento aos 
princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso 
contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado 
na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo 
nº 2021/067112/SEINFRA, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta 
decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 

João Pessoa, 07 de outubro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO

PROCESSO Nº 01.712/2020
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 10.021/2021
CHAVE CGM: X9Y8-CZI5-ZU3S-8OT7
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr.ª. Bruna da 

Silva Cartaxo, nomeado pela Portaria nº. 043/2021 vem por meio deste, tornar público o adiamento 
da sessão, que estava prevista para o dia 08/10/2021, às 09h00, com data a ser designada pos-
teriormente, considerando Pedido de Impugnação de empresa interessada no certame e acatado 
parcialmente pelo Setor técnico solicitante. O aviso de adiamento ficará à disposição dos interes-
sados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, 
sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes.
Consultas com a Comissão de Licitação nos HORÁRIOS das 08h às 12h e das 13h às 17h, no 
Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 07 de Outubro de 2021. 
Bruna da Silva Cartaxo

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 15.587/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2021
CHAVE CGM: 244S-W1XJ-7C6E-9TM5
DATA DE ABERTURA: 21/10/2021 – ÀS: 08:30hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CBAF) – II.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Sandro 

Valério Santana Guimarães torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: ORDINÁRIOS, SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 
9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 07 de Outubro de 2021. 
Sandro Valério Santana Guimarães

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 01.272/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.050/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE HEMODIÁLISE BEIRA LEITO.
Com base nas informações constantes no Processo nº. 01.272/2021, referente ao Pregão Ele-

trônico nº. 10.050/2021, em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Setorial de Licitação, com base no Parecer 
Técnico do Setor Solicitante, HOMOLOGO o procedimento ora escolhido em favor das empresas:  
CENTRO DE NEFROLOGIA E DIALISE DE JOÃO LTDA sob o CNPJ nº 35.570.431/0001-78, 
itens (1,2, E 4), no valor total de R$ 2.407.400,00 (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E SETE 
MIL E QUATROCENTOS REAIS) E J DAS C OLIVEIRA JUNIOR EIRELI, item (3) no valor total 
de R$ 307.200,00 (TREZENTOS E SETE MIL E DUZENTOS REAIS)no valor Global total de R$ 
2.714.600,00, (DOIS MILHÕES SETECENTOS E QUATORZE MIL E SEISCENTOS REAIS), 
classificadas pelo critério de menor preço por Global, com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto 
Municipal nº 9.611/2020, 4.985/2003, 8.642/2015, e 9.607/2020, no Art. 13º, inciso VI, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em consequência, ficam 
convocadas as proponentes para assinatura do Anexo III do edital, sob pena de decair o direito de 
vencedora, e à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do 
Art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no Art. 48 § 2o do Decreto Federal nº 10.024/2019

João Pessoa, 07 de Outubro de 2021.
Fábio Antônio da Rocha Souza

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 11.873/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.059/2021
CHAVE CGM: 4JSO-12DJ-H4ZE-A7XZ
DATA DE ABERTURA: 22/10/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCAR-

TAVEIS, VISANDO ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES E ACP.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Jackson 

Wellcker da Costa Teixeira Azevedo torna público, para conhecimento dos interessados, que 
fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital 
ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.
comprasgovernamentais.gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO 
das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@
gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS, e SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, 
pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 
8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores.

João Pessoa, 07 de outubro de 2021. 
Jackson Wellcker da Costa Teixeira Azevedo 

Pregoeiro da CSL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10007/2021, que objetiva: Aquisição de 
ambulância tipo A, simples remoção; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: FIORI VEÍCULO S.A - R$ 118.000,00.

Juazeirinho - PB, 07 de Outubro de 2021
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 10007/2021, que objetiva: Aquisição de 
ambulância tipo A, simples remoção; ADJUDICO o seu objeto a: FIORI VEÍCULO S.A - R$ 118.000,00.

Juazeirinho - PB, 07 de Outubro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de ambulância tipo A, simples remoção. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 10007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.080 – SE-
CRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 02.080.10.301.0005.1043 – AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 4490.52.00.00 – EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho e: CT Nº 10059/2021 - 07.10.21 - 
FIORI VEÍCULO S.A - R$ 118.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO

DO CONTRATO Nº 092/2021
OBJETO: Aquisição de medicamentos da farmácia básica, destinados a rede municipal 

de saúde. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 
12.375.571/0001-90. CONTRATADO: Express Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME. CNPJ Nº: 
26.156.923/0001-20. VALOR R$: 60.176,50 (sessenta mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta 
centavos). VIGÊNCIA: Até 31/12/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021

A prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da comissão de licitação, torna público a 
seguinte retificação referente ao objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE BARREIRA, MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB. Conforme 
publicado no Diário Oficial da União do dia 30 de Setembro de 2021, na pagina 186, Diário Oficial 
do Estado da Paraíba do dia 30 de Setembro de 2021, na pagina 53, Jornal a União do dia 30 de 
Setembro de 2021, na pagina 27, onde se lê: às 09h30min HORAS DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 
2021, leia-se: às 09h30min HORAS DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021. 

Lagoa Seca - PB, 05 de Outubro de 2021.
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 10h00min HORAS DO DIA 
10 DE NOVEMBRO DE 2021, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DE 
RECAPEAMENTP ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB, CONFOME PROCESSO 
NR 09032021–012507. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@
gmail.com; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Lagoa Seca - PB, 07 de Outubro de 2021.
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de insumos (materiais médicos e EPI) para 

atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB e no enfrentamento a Pandemia 
da Covid – 19. O Pregoeiro comunica que a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTO-
LÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.897.039/0001-00, ofereceu impugnação ao referido 
pregão e o pedido foi considerado PARCIALMENTE PROCEDENTE, desta forma o referido Pregão 
será alterado. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, Rua José 
Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 13:00hs.

Manaíra/PB – 07 de Outubro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021 
OBJETO Aquisição de Recarga de Oxigênio medicinal para atender as necessidades da Se-

cretaria de Saúde da Prefeitura Municipal 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 00019/2021, 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: OXIBORGES COMERCIO DE 
GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIREL – CNPJ nº 28.606.961/0001-63 – Valor R$ 5.000,00. 
Valor Total R$ 5.000,00

Manaíra/PB, 28 de setembro de 2021. 
José Alberto Tavares Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
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 00019/2021, que objetiva: 
Aquisição de Recarga de Oxigênio medicinal para atender as necessidades da Secretaria de Saúde 
da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB, com base nos elementos constantes do processo corres-
pondente, a: OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIREL – CNPJ 
nº 28.606.961/0001-63 – Valor R$ 5.000,00. Valor Total R$ 5.000,00.

Manaíra/PB, 01 de outubro de 2021. 
Manoel Virgulino Simão

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 025/2021.

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTA-
MENTO DE INFRAESTRUTURA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para análise das 
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 025/2021 que aconteceria no dia 14 de Outubro de 
2021 as 09h00min horas ocorrerá no dia 26 de Outubro de 2021 as 09h00min. A alteração se faz 
necessário em virtude da impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião, por motivos de saúde. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. 
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponibilizado através do 
link https://www.pedrorégis.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 07 de Outubro de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB, Estado da Paraíba, com sede na Rua José 

João, 31, centro, nesse município, CEP: 58.324-000, inscrito sob o CNPJ: 08.916.785/0001-59, ora 
representado pela senhora prefeita municipal ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS;

CONTRATADA: J. R. ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, com sede na Rua 
João Pessoa, 55, anexo A, centro, Alhandra-PB. CEP: 58.320-000. Nesse ato, representada por 
Jaddy Kerolly Rodrigues de Andrade;

Resolve celebrar o presente TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL, segundo as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
A contratante resolve, em conformidade com o artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93, RESCINDIR 

o Contrato nº 093/2017, referente Tomada de Preço nº 001/2017, cujo objeto é a contratação de 
empresa de engenharia para executar obra civil pública de conclusão do estádio de futebol do 
município de Pitimbu-PB.

CLÁUSULA SEGUNDA
A presente rescisão é motivada em razão da paralisação da obra, sem justa causa.
CLÁUSULA TERCEIRA
A presente rescisão não impede a aplicação de quaisquer penalidades, bem como a apuração 

administrativa ou judicial de responsabilidade civil e administrativa.
CLÁUSULA QUARTA
É competente o Foro da Comarca de Caapora-PB, para dirimir quaisquer questões referentes 

a este Termo de Rescisão Contratual.
E, por se acharem justas e acordadas, firmam as partes, perante as testemunhas abaixo, o 

presente Termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que terá sua eficácia condicionada a sua 
publicação no Diário Oficial do Município para que produza os efeitos legais.

Pitimbu-PB, 05 de outubro de 2021.
ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS

Prefeita Municipal
Testemunhas: 
Nome: __________________________________ CPF: _____________________
Nome: __________________________________ CPF: _____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2021, que objetiva: Aquisições 
Parceladas de Material Odontológico, Hospitalar e Laboratorial, para suprir as necessidades das 
Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme especificações técnicas constantes no 
termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLFA-
MED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 70.673,50; APOGEU CENTER 
COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - R$ 9.183,35; DENTAL HIGIX 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 7.127,40; DENTEMED 
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 2.350,00; FARMAGUEDES COMÉRCIO DE 
PROD. FARM,. MÉDICOS E HOSP. LTDA ME - R$ 23.751,05; FATO IMPORTADORA E EXPOR-
TADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - R$ 2.469,80; IN–DENTAL PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 36.555,56; NNMED – DISTRIBUICAO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 1.180,00; ODONTOMED COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 2.969,85; ODONTOMED T/A LTDA - R$ 
1.270,00; PHARMAPLUS LTDA - R$ 1.458,00; PHOSPODONT LTDA - R$ 5.656,40; STERMAX 
PRODUTOS MEDICOS EIRELI - R$ 2.800,00.

Pirpirituba - PB, 02 de Setembro de 2021
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2021, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Pneus, Câmara Ar e Protetor, (novos), não recondicionado, para suprir as necessidades da Frota 
de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas neste Edital, Termo de Referência e seus anexos; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTOLUK – COMERCIO DE PNEUMATICOS 
E PECAS LTDA - R$ 13.674,02; CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA 
VEICULOS AUTOM - R$ 166.432,00; DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E 
SERVICOS EIRELI - R$ 80.561,36.

Pirpirituba - PB, 03 de Setembro de 2021
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2021, que objetiva: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de 
educação básica pública; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: ADAELSON GONÇALVES DA SILVA - R$ 1.060,00; ANA MARIA EVARISTO - R$ 
1.040,00; BERIVAN ALVES GONÇALO - R$ 1.352,00; COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTO-
RES RURAIS LTDA - R$ 6.160,00; IVANILDO DE ARAÚJO DA SILVA - R$ 2.310,00; JOÃO PAULO 
SOUSA DO NASCIMENTO - R$ 19.500,00; JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO - R$ 13.050,00.

Pirpirituba - PB, 01 de Setembro de 2021
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
OBJETO: Aquisições Parceladas de Material Odontológico, Hospitalar e Laboratorial, para suprir 

as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme especificações técni-
cas constantes no termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MAC, PAB e FUS: 05.00 – FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE FMS 3.3.90.30.03 MAT. Médico HOSP. ODONT. E LAB. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 
00154/2021 - 08.09.21 - FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD. FARM,. MÉDICOS E HOSP. LTDA 
ME - R$ 23.751,05; CT Nº 00155/2021 - 08.09.21 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 36.555,56; CT Nº 00156/2021 - 08.09.21 - ALLFAMED 
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 70.673,50; CT Nº 00157/2021 - 08.09.21 
- PHARMAPLUS LTDA - R$ 1.458,00; CT Nº 00158/2021 - 08.09.21 - DENTEMED EQUIPAMENTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 2.350,00; CT Nº 00159/2021 - 08.09.21 - FATO IMPORTADORA E 
EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - R$ 2.469,80; CT Nº 00160/2021 - 
08.09.21 - STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI - R$ 2.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições Parceladas de Pneus, Câmara Ar e Protetor, (novos), não recondicionado, 
para suprir as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta 
Edilidade, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, Termo de 
Referência e seus anexos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2021. DOTAÇÃO: 
FPM, ICMS, TRIBUTOS e OUTROS: 02.00 – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.01 – Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00153/2021 - 06.09.21 - CARNEIRO DO NASCI-
MENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 166.432,00; CT Nº 00163/2021 
- 20.09.21 - AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA - R$ 13.674,02; CT Nº 
00164/2021 - 20.09.21 - DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 
EIRELI - R$ 80.561,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 
para alunos da rede de educação básica pública. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 
00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos provenientes do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
PNAE/FNDE e Outros Orçamentária do Município. 04.00 Secretaria de Educação 2.306.2003.2033 
– Manter Setor de Merenda Escolar; 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 
00144/2021 - 01.09.21 - BERIVAN ALVES GONÇALO - R$ 1.352,00; CT Nº 00145/2021 - 01.09.21 
- IVANILDO DE ARAÚJO DA SILVA - R$ 2.310,00; CT Nº 00146/2021 - 01.09.21 - JOÃO PAULO 
SOUSA DO NASCIMENTO - R$ 19.500,00; CT Nº 00147/2021 - 01.09.21 - JOSINALDO SOUSA 
DO NASCIMENTO - R$ 13.050,00; CT Nº 00148/2021 - 01.09.21 - COOPERATIVA REGIONAL DOS 
PRODUTORES RURAIS LTDA - R$ 6.160,00; CT Nº 00149/2021 - 01.09.21 - ADAELSON GONÇAL-
VES DA SILVA - R$ 1.060,00; CT Nº 00150/2021 - 01.09.21 - ANA MARIA EVARISTO - R$ 1.040,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
A Comissão Permanente de Licitação comunica o cancelamento da sessão pública das 08:00 hs 

do dia 08 de Outubro de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas a Tomada de Preços 
nº 00003/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUTAR OBRAS 
E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
POCINHOS. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos 
- PB. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 06 de Outubro de 2021
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CINCO RUAS, NO MUNICÍ-

PIO DE REMÍGIO: RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO (TRECHO 1), RUA ANTONIO NOBERTO 
BRUNO (TRECHO 2), RUA CELESTINA FERREIRA, RUA SISINIA VITÓRIO SERAFIM E RUA 
JOATAN GONÇALVES DE LIMA, REFERENTE AO CONVÊNIO CR 1070413–64. LICITANTES 
HABILITADOS: ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; 
SENA CONSTRUÇÕES EIRELI. . LICITANTES INABILITADOS: ANTONIO GOMES EIRELI; DEA 
CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI; MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA – ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição 
de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no 
dia 19/10/2021, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 
96 - Centro - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remígio - PB, 07 de Outubro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática diversos, para melhor atender as ne-

cessidades das secretarias deste município. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento das 
seguintes empresas:

ASSUNPCÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, COPILAR COMERCIO E SER-
VICOS EIRELI, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, EMMANUEL 
INACIO DE LIMA ARAUJO, GM COMERCIO E SERVICO LTDA, LEAO COMERCIO DE MULTI 
UTILIDADES LTDA, LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, LIFEFARMA COMERCIAL DISTRI-
BUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI, MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO, MARLUCE 
FREIRE DA COSTA CUNHA, REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA, INGRID DANTAS 
DA COSTA VIEIRA 71332130445 E THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE. 
Para fase de lances verbais, que será realizado no dia 15 de outubro de 2021 às 08:00 horas, no 
prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Rio Tinto - PB, 07 de outubro de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO 

MELHORIAS NA REDE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS: SEVERINO JOSÉ DE LIRA 
( DISTRITO DE VARZÉA DA EMA) E JOANA FERREIRA DE SOUZA (SEDE DO MUNICIPIO), 
LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA – ME - Valor: 
R$ 58.785,30. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pedro Muniz, 142 - Centro - Santa Helena - PB, no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 35421055. E-mail: cplsantahelena.
pb@gmail.com. 

Santa Helena - PB, 07 de Outubro de 2021
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Presidente da Comissão

UNIÃO  A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE OXI-
GENIO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE DE SANTA HELENA PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - R$ 32.000,00.

Santa Helena - PB, 07 de Outubro de 2021
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00036/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 
conhecimento dos interessados, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021, que tem 
como objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos novos, zero km, Tipo Van ou Minibus, para atender 
as necessidades das Secretarias de Saúde e Educação do Município de Santa Luzia/PB. Licitante 
declarado vencedor e respectivo valor total da contratação: - COPAUTO COMERCIO PATOENSE 
DE AUTOMOTORES LTDA, CNPJ: 10.754.828/0001-99. Item(s): 1, Valor: R$ 460.000,00.

Santa Luzia - PB, 06 de outubro de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: Licitante declarado 
vencedor e respectivo valor total da contratação: - COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTO-
MOTORES LTDA, CNPJ: 10.754.828/0001-99. Item(s): 1, Valor: R$ 460.000,00.

Santa Luzia - PB, 07 de outubro de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 04

AO CONTRATO N° 00110/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de 

Direito Privado, com sede na Rod. BR-230, N° 11034 Sala 102, Bairro Renascer - Cabedelo/PB - 
CEP N° 58.108-012, inscrita no CNPJ nº 07.750.950/0001-82.

DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO ao valor do Contrato nº 
00110/2020 firmado entre as partes, em 13/08/2020, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda, 
Parágrafo Segundo: “2.2. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo com o 
disposto no art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93”, haja vista a existência de quantitativo de serviço 
não previsto na planilha orçamentária, o que justifica a alteração de valor contratual.

DO ACRÉSCIMO: O presente termo aditivo tem o valor total de R$ 20.661,81 (vinte mil, seis-
centos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos), correspondente ao aditamento de aproxi-
madamente 3,6914% ao valor do contrato, que somando ao valor inicial do contrato que é de R$ 
559.728,44, mais o Primeiro Termo Aditivo de Alteração de Quantitativos no Valor de R$ 33.151,11 
de 18/05/2021, estimado em 5,9227% e o Termo Aditivo de Reajuste de Preços de 31/08/2021 no 
valor de R$ 56.258,71, dá-se num montante de R$ 669.800,07 (seiscentos e sessenta e nove mil 
e oitocentos reais e sete centavos).

FUNDAMENTO: O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, alínea “d” do 
inciso II, combinado com o § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Proposta 10425.754000/1190-01 - Fundo Nacional de Saúde e 
Contrapartida da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB. 02.030 - Secretaria Municipal de Saúde 
- 10.302.1008.1005 - Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Saúde 
da Família. 02.090 - Fundo Municipal de Saúde - 10.301.1006.2061 - Manutenção dos Recursos 
do SUS. 10.301.2016.2072 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos 
Próprios - Elementos de Despesa: 4490.51 - 1211 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1214 - Obras 
e Instalações.

DATA DO TERMO ADITIVO: 01 de outubro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECES-

SIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 
20.500 SECRETARIA DE SUADE 2008 MANUTENÇÃO E ADM DAS ATIV. DA SECRETARA DE SAU-
DE 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 21.100 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE– FMS 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Santa Helena e: CT Nº 00049/2021 - 07.10.21 - THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - R$ 32.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 03

AO CONTRATO N° 00150/2019
CONCORRÊNCIA N° 00001/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N° 

07.750.950/0001-82.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o REAJUSTE DE PREÇOS ao valor do Con-

trato nº 00150/2019 firmado entre as partes, em 20/12/2019, nos termos previstos em sua Cláusula 
Segunda, Parágrafo Segundo: “2.2. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo 
com o disposto no art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93”. 

REAJUSTE: O reajuste foi realizado, conforme demonstrativo de cálculo na Cláusula Segunda, 
item 2.1 do referido termo no valor de R$ 441.571,80, correspondente ao aditamento de aproxi-
madamente 13,84% ao valor do contrato, que somando ao valor inicial do contrato que é de R$ 
3.191.062,65 e Primeiro Termo Aditivo de Acréscimo de Quantitativos no Valor de R$ 414.966,68, 
dá-se num montante de R$ 4.047.601,13 (quatro milhões e quarenta e sete mil, seiscentos e um 
reais e treze centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Contrato de Repasse N° 868570/2018/MCIDADES/CAIXA
02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - 15.451.1004.1019 - Implan-

tação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfáltica ou paralepipedo). 23.695.1037.1026 - 
Implantação de Infraestrutura Turística. 27.812.1013.1030 - Implantação de Infraestruta Esportiva. 
27.813.1013.1031 - Construção de Uma Ciclovia. 27.812.1013.1033 - Construção de Pista Para 
Caminhada. Elementos de Despesa: 4490.51 - 1001 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1510 - Obras 
e Instalações.

FUNDAMENTO: no artigo 40, inciso XI, art. 55, inciso III e artigo 65, § 8º, da Lei n. º 8.666/93, 
bem como na Lei nº 10.192/2001.

DATA DO TERMO ADITIVO: 06 de outubro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DE 
COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

 O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 17 de Outubro de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019,

RESOLVE:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 049/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DE COMBATE 
A PANDEMIA DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a:

- DIEGO DE OLIVEIRA SILVA 10184530750
CNPJ: 32.539.323/0001-44
Valor R$: 456.000,00
- META COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
CNPJ: 29.903.019/0001-20
Valor R$: 88.000,00
- HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ: 20.873.342/0001-23
Valor R$: 900.000,00
- JOAO MARTINHO DA SILVA
CNPJ: 29.844.257/0001-01
Valor R$: 42.000,00
- MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 31.202.451/0001-35
Valor R$: 195.200,00

 Santa Rita - PB, 07 de outubro de 2021.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 07 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 047/2021, que ob-

jetiva: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS NÃO 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:

- CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 40.787.152/0001-09
Valor R$: 23.520,00
- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
CNPJ: 08.674.752/0001-40
Valor R$: 130.974,00
- DROGAFONTE LTDA
CNPJ: 08.778.201/0001-26
Valor R$: 514.720,00
- EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.156.923/0001-20
Valor R$: 98.360,00 
- F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 28.093.678/0001-85
Valor R$: 5.880,00
- MEDICOM EIRELI
CNPJ: 22.635.177/0001-05
Valor R$: 5.400,00 
- MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 23.993.232/0001-93 
Valor R$: 13.200,00
- NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 18.588.224/0001-21 
Valor R$: 8.040,00 
- NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 15.218.561/0001-39
Valor R$: 102.374,00
- PHARMAPLUS LTDA
CNPJ: 03.817.043/0001-52
Valor R$: 56.820,00
- SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.675.713/0001-79
Valor R$: 25.200,00
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
OBJETO: Aquisição parcelada e complementar de medicamentos e material médico hospitalar 
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Bentinho/PB. Data 

e local, às 09:00 horas do dia 21/10/2021, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto 
dos Santos, Nº 8, Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.

licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.São Bentinho - PB, 07 

de outubro de 2021
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços de horas máquina Retroescavadeira com operador, destinada 
ás atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento do município de São Ben-
tinho – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2021. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: 
CT Nº 00172/2021 - 07.10.21 - EDUARDO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI - R$ 41.720,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
DECIMO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO

DE VALOR PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
DECÍMO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº0001/2021. PARTES: PREF. 

MUN. DE S. S. DE LAGOA DE ROÇA E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE 
ROÇA LTDA, CNPJ Nº 18.709.157/0001-56 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E GPL.  FUNDAMENTO LEGAL: 
PREGÃO ELETRONICO Nº00003/2020, DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS, O QUE SE REF. 
ADITIVO DE VALOR PARA EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. QUE FICARÁ COM OS 
SEGUINTE PREÇOS: A GASOLINA R$ 5,95 – ETANOL 4,99 – OLEO DIESEL R$ 4,90 E DIESEL 
S10 R$ 5,00; MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO INCISO 
XXI, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO. ARTIGO. 65, II, “D” DA LEI 8.666/93, COM 
SUAS POSTERIORES E VIGENTES ALTERAÇÕES. ASSINAM: SEVERO LUIS DO NASCIMENTO 
NETO E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA. 06/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00009/2021, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo pertinente para executar serviços de reforma de Escolas no 
Município de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 182.522,42.

Solânea - PB, 07 de Outubro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00009/2021. OBJETO: Contratação de empresa do ramo 
pertinente para executar serviços de reforma de Escolas no Município de Solânea/PB. NOTIFICA-
ÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Eks Construcoes e Servicos Ltda - CNPJ 
02.750.635/0001-31. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363-1285.

Solânea - PB, 07 de Outubro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
 CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00362021

Objeto: Aquisição de materiais Elétricos Diversos destinados à iluminação pública e manutenção 
de prédios públicos deste Município. O pregoeiro da Prefeitura de Solânea/PB, torna público que 
foi rescindido o contrato celebrado com a empresa LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA, 
em virtude de descumprimento contratual.  Assim, convocamos as empresas remanescentes nos 
itens: 2-8-23-24-26-27-32-36-59-60-61-72-73-77-79-80-82-84, para no prazo de 05 dias manifestar 
interesse em os itens acima, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços ofertados, do contrário os itens serão fracassados.. Informações: Telefone: (083) 
3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 06 de Outubro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL

DO CONTRATO Nº 0151/2021-CPL
OBJETO: Fica rescindido unilateralmente o Contrato nº 0151/2021-CPL, celebrado com a em-

presa LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA, cujo objeto é a Aquisição de materiais Elétricos 
Diversos destinados à iluminação pública e manutenção de prédios públicos deste Município, em 
virtude descumprimento contratual, no tocante a não entrega do pedido enviado a mencionada 
empresa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 78, I, II e IV e 79,I da Lei nº 8.666/93.

Pregão Presencial nº 0036/2021
Data de Assinatura: 01.10.2021
PREFEITO: KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.156/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021  
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, às 08:30 horas do 
dia 25 de outubro de 2021, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por 
item, para: Aquisição de Mobiliários Escolares Tipo (Mesa, Cadeira) para o atendimento das escolas 
da Secretaria de Educação do Município de Vista Serrana/PB, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 
20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 
de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Lei 
complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
vistaserranacpl@gmail.com. Edital:  www.portaldecompraspublicas.com.br

VISTA SERRANA - PB, 07 de outubro de 2021
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial/PMVS

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2021
PROCESSO Nº 19.000.032166.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS HOSPITALARES, destinado aos órgãos/entidades: SES, HEETSHL, HMDJMP, CPAM, 
CHCF, CSCA, HPMGER, CEDC, CSG, HDLAS, HRP, HMSF, HRQ, HETCG, HCCG, HGT, HRDJC, 
MPF, HMSC, HRWL, HDDJGS, HRC, UPA DE CAJAZEIRAS, HRS, HRPSRC, HRCR E HEM, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO 25/10/2021 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 21-01670-5
João Pessoa, 07 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
ERRATA DE EDITAL

Processo nº 29.000.000001.2021
Concorrência nº 001/2021

Comunicamos a quem interessar, que o Edital do respectivo certame, cujo objeto consiste na 
contratação de agências de publicidade para prestação de serviços de propaganda e publicidade 
institucional, conforme a Lei 12.232/2010, compreendendo o conjunto de atividades realizadas 
integralmente, que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a 
criação, a execução interna, a intermediação, a execução externa e a distribuição de publicidade 
de caráter institucional de competência do Governo do Estado, destinado à Secretaria de Estado 
da Comunicação Institucional - SECOM, fica retificado exclusivamente quanto ao endereço da 
sessão pública de abertura da licitação, o que, inquestionavelmente, não afeta na formulação das 
propostas, conforme o seguinte:

ENDEREÇO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Onde se lê: ENDEREÇO DO LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Av. Rio Grande do Sul, s/n, 
Auditório da PBPREV, Bairro dos Estados, João Pessoa - PB, CEP 58030-020.

Leia-se:
ENDEREÇO DO LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: AUDITÓRIO DA ESPEP, 
situado na rua Desportista João Apóstolo de Souza, s/n - Mangabeira VII, João 
Pessoa - PB, 58058-562.

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS

Onde se lê: ENDEREÇO DO LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Av. Rio Grande do Sul, s/n, 
Auditório da PBPREV, Bairro dos Estados, João Pessoa - PB, CEP 58030-020.

Leia-se:
ENDEREÇO DO LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: AUDITÓRIO DA ESPEP, 
situado na rua Desportista João Apóstolo de Souza, s/n - Mangabeira VII, João 
Pessoa - PB, 58058-562.

Cadastro CGE nº 21-01823-8.
João Pessoa, 07 de outubro de 2021.

Elyelson Lima Aguiar
Responsável pela elaboração do edital

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2020
PROCESSO Nº 19.000.002821.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, 
destinado à SEDH, CBMPB/FUNESBOM, PGE E AGEVISA, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 26/10/2021 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.bre pelo e-mail: gelic06@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 20-01832-2
João Pessoa, 07 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
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
PROCESSO Nº 29.000.000001.2021

RETIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DO LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA
A Secretaria de Estado da Administração torna público que realizará, através da Comissão 

Permanente de Licitação, às 14h do dia 13/10/2021, NO AUDITÓRIO DA ESPEP, SITUADO NA 
RUA DESPORTISTA JOÃO APÓSTOLO DE SOUZA, S/N – MANGABEIRA VII, JOÃO PESSOA, 
58058-562, o sorteio público que escolherá, nos termos da Lei nº 12.232/2010, os componentes da 
Subcomissão Técnica, que será responsável pela análise e julgamento das propostas técnicas da 
Licitação, na modalidade Concorrência, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS 
DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL, CONFORME A LEI 12.232/2010, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE 
ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O 
PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, 
A INTERMEDIAÇÃO, A EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE CA-
RÁTER INSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO, visando atender as 
necessidades da SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - SECOM, 
conforme edital e anexos. 

RELAÇÃO DE NOMES PREVIAMENTE CADASTRADOS
COM VÍNCULO FUNCIONAL SEM VÍNCULO FUNCIONAL

1. ARLAN JANUÁRIO RODRIGUES 1. LÍVIA KAROL PEREIRA DE ARAÚJO OLIVEIRA

2. LUIZ HENRIQUE DA SILVA 2. HERON CID CÉSAR SOARES DE MADRID

3. MARIA EDUARDA NUNES 
DE NÓBREGA 3. SANDRA SUELI VIEIRA DOS SANTOS

4. FÁBIO CABRAL BERNARDO 4. SONIDILANDI SANTOS DE ANDRADE

5. MÁXIMO MALHEIROS SERPA JÚNIOR 5.PETSON SANTOS DE ANDRADE

6. DANIELLY BRILHANTE DE MOURA 6. MARCOS WERIC DE OLIVEIRA CAVALCANTI

7. JOSÉ PEREIRA MARQUES FILHO

8. VIVIANY DE OLIVEIRA GOMES

9. CLOVIS AUGUSTO GUIMARAES
GAIAO DE QUEIROZ

10. CLEANE MARIA COSTA LIMA

11. AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA

12. PETRÔNIO DE OLIVEIRA TORRES

CADASTRO CGE Nº 21-01823-8
Publicado no DOE de 24/09/2021.
Republicado por incorreção.

João Pessoa, 07 de outubro de 2021.
Elyelson Lima Aguiar

Presidente da Comissão Permanente de Licitação da SEAD/PB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2021
PROCESSO Nº 19.000.007495.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA 
CANIL, destinado à POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA - PMPB E FUNDO ESPECIAL DO CORPO 
DE BOMBEIROS - CBMPB/FUNESBOM, conforme Edital e Anexos.

DATA E HORÁRIO: 25/10/2021 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, rea-
lizará a licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.
br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, 
Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01899-1
João Pessoa, 07 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

RETIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DA SESSÃO PÚBLICA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021

PROCESSO Nº 29.000.000001.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE PARA PRESTA-

ÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CONFORME A LEI 
12.232/2010, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAL-
MENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, 
A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO, A EXECUÇÃO 
EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE CARÁTER INSTITUCIONAL DE COMPE-
TÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO, visando atender as necessidades da SECRETARIA DE 
ESTADO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - SECOM, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 09/11/2021 às 09h00 (horário local).
LOCAL: AUDITÓRIO DA ESPEP, situado na rua Desportista João Apóstolo de Souza, s/n - 

Mangabeira VII, João Pessoa - PB, 58058-562.
RETIFICAÇÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ENDEREÇO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA 

DA LICITAÇÃO, o que, inquestionavelmente, não afeta a formulação das propostas. 
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 12.232 de 29.04.2010, 
e mediante a aplicação, de forma complementar, das Leis nº 4.680 de 18.06.1965 e nº 8.666 de 
21.06.1993 e modificações posteriores, do Decreto Estadual nº 37.693, de 2017, das Instruções 
Normativas SECOM/PR nº 2 de 27.04.1993, nº 04 de 21.12.2010, nº 05 de 06.06.2011 e nº 08 de 
19.12.2014 bem como à legislação correlata, realizará a licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas no site www.centraldecom-
pras.pb.gov.br e pelo e-mail: cplseadpb@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 21-01823-8
Publicado no DOE de 23/09/2021.
Republicado por incorreção.

João Pessoa, 07 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 169/2021
PROCESSO Nº 30.000.008829.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S):  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DE ELEVADORES, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD/
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO – EGE , conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 25/10/2021 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, rea-
lizará a licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@centraldecompras.pb.gov.
br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, 
Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01928-6    
João Pessoa, 07 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 160/2021
PROCESSO Nº 19.000.000956.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, 
destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, con-
forme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 25/10/2021 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, rea-
lizará a licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic06@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 21-01930-0
João Pessoa, 07 de outubro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 05/2021

Registro CGE Nº 21-01035-6
COMUNICADO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica ao(S)s participante(s) da TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021  (Elaboração dos Projetos 
Executivo de Engenharia para Pavimentação e para Restauração de Rodovias e Obras d’Artes 
Especiais, Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas-PCA/
PRAD, nas Rodovias: PB-370 Curral Velho/Entr. PB-306; PB-210 Taperoá/São José dos Cordeiros 
e Vicinal Galante/Ligeiro, com extensão total de 48,30 km), que transcorreu o prazo sem recurso. 
Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento das Propostas Técnicas 
das Empresas: JBR ENGENHARIA LTDA e PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA 
todas com as pontuações máximas – 100 pontos. e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) 
de Preços para o dia 13/10/2021  às 10: 00 horas.

João Pessoa, 07 de outubro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 8 de outubro de 2021         28
Publicidade



UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 8 de outubro de 2021 29
Publicidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 12/2021

Registro CGE Nº 21-01717-5
COMUNICADO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica ao(s) participante(s) da TOMADA DE PREÇOS  Nº 12/2021 (Execução de Ondulações 
Transversais (Lombadas Físicas) devidamente  sinalizada (horizontal e vertical), implantadas nas 
Rodovias Estaduais Pavimentadas sob jurisdição do Departamento de Estradas e Rodagem da 
Paraíba(DER-PB), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua 
decisão quanto ao julgamento que habilitou as Empresas: CLPT CONSTRUTORA - EIRELI e 
SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA.e marca reunião para abertura da(s) 
Proposta(s) de Preços para o dia 13/10/2021   às 11: 00 horas.

João Pessoa, 07  de outubro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 23.02.21.557

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021
DATA DE ABERTURA: 22/10/2021 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 22/10/2021 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 21-01929-5
LICITAÇÃO BB Nº 900940
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS REFRIGERADAS PARA O NÚCLEO DE IMUNIZAÇÃO 

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS PELA SECRETARIA DE ESTADO 
DA SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 055/2021/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Eletrô-
nico, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. 
Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos portais www.
licitacoes-e.com.br, https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecom-
pras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, 
Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 
160 – REC TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. Consultas com a Pregoeira 
e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 
3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 07 de outubro de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR

QUARTEL DO COMANDO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021

A Polícia Militar do Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação para obras 
e serviços de engenharia da PMPB, constituída pela Portaria nº 049/2021/GCG-CG, publicada no 
DOE de 23 de fevereiro de 2021, torna público que fará realizar a licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 015/2021, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo Menor Preço, a 
ser realizada no dia 26 de outubro de 2021, às 10:00 horas, em sessão pública, no Auditório do 
Centro de Educação da Polícia Militar, rua Cel Francisco de Assis Veloso, s/n, Mangabeira VII, 
João Pessoa – PB. Objeto: Serviço de reforma da sede do Grupamento  Especializado em Ações 
Preventivas da Polícia Militar da Paraíba. O Edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou obtidos, 
de forma gratuita, no órgão licitante, na sala da CPL/Obras – 3º andar do Quartel do Comando 
Geral da PMPB, situado na Praça Pedro Américo, s/n, centro, João Pessoa - PB, nos dias úteis, 
no horário das 08:00 às 13:00 horas, ou solicitados através do email: cpl.obraspmpb@gmail.com. 
Maiores informações pelo telefone (83) 99838 4133.

João Pessoa-PB, 07 de outubro de 2021
LUCIANO ADONIAS BARBOSA - MAJ PM

Presidente da CPL - Obras

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021

CONTRATO n. 019/2021  – ORIGEM: Processo MP Virtual n. 001.2021.015023 – Licitação: 
Pregão Eletrônico nº 030/2021 - PARTES:  Ministério Público do Estado da Paraíba-PGJ  e ASPEC 
Empreendimentos e Serviços Ltda. OBJETO:  Contratação de pessoa jurídica do ramo especializado 
na prestação de serviços de Auxiliar Administrativo, por demanda, correspondente aos Lotes 01 e 
02, a serem realizados de forma indireta e contínua nas unidades que compõem o Ministério Público 
da Paraíba.  DO PRAZO: 12(doze) meses corridos, contados a partir da data da Ordem de Serviços 
do Gestor Contratual. VIGÊNCIA:  12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do 
contrato. VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.134.299,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06101.
03.122.5046.4216.00000000287.339039.100. DATA DA  ASSINATURA: 05/10/2021.

CONTRATO n. 020/2021  – ORIGEM: Processo MP Virtual n. 001.2021.015023 – Licitação: 
Pregão Eletrônico nº 030/2021 - PARTES:  Ministério Público do Estado da Paraíba-PGJ  e Brasifort 
Locação de Sistema e Equipamentos Eletrônicos Eireli. OBJETO:  Contratação de pessoa jurídica 
do ramo especializado na prestação de serviços de Auxiliar Administrativo, por demanda, corres-
pondente aos Lotes 03, 04 e 05, Guarabira, Patos e Sousa, a serem realizados de forma indireta e 
contínua nas unidades que compõem o Ministério Público da Paraíba.  DO PRAZO: 12(doze) meses 
corridos, contados a partir da data da Ordem de Serviços do Gestor Contratual. VIGÊNCIA:  12 
(doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato. VALOR TOTAL CONTRATADO: 
R$ 802.940,88 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06101.03.122.5046.4216.00000000287.339039.100
. DATA DA  ASSINATURA: 05/10/2021.

João Pessoa,  06/outubro/2021.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

Aviso de Audiência Pública Nº 004/2021
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com 
o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público de 
distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de novembro de 2021.

A audiência será realizada de forma virtual no dia 20 de outubro de 2021, às 10h, e qualquer 
interessado poderá participar através do link de acesso que será disponibilizado no site da PBGÁS 
(www.pbgas.com.br).

A DIRETORIA

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação. Para a atividade de pavimentação da 
Rodovia PB-093, trecho: Entroncamento PB-105 / Solânea / Serraria - UF: PB. Processo: 2021-
007992/TEC/LI-8120.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1969/2021 em João Pessoa, 30 de setembro de 
2021 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Pavimentação Rodovia PB-394, trecho: Entroncamento 
BR-230 / Engenheiro Ávidos. Na (o) – RODOVIA PB-394, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-230 / 
ENGENHEIRO ÁVIDOS. Município: - UF: PB. Processo: 2021-006924/TEC/LI-8032.

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 à SEMAPA - Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para drenagem e 
capeamento asfáltico das ruas: Eribaldo da Silva Araújo, Nossa Senhora dos Navegantes, Pedro 
Gonzaga de Lima e Rosa de Lima Passos de Oliveira Bairro Ponta de Matos, CEP: 58310-000 
Cabedelo - PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

O diretor do Centro de Ensino Educa Nexus, sob CNPJ nº 33.176.748/0001– 07, situado na Av. 
Piauí, 75, Estados, no município de João Pessoa – PB, sob processo de credenciamento nº 0004136-
5/2020, parecer 031/2020, resolução 043 – 044/2020, CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
– EJA E A DISTÂNCIA – EAD, torna público a relação parcial complementar de alunos concluintes.

Abdulrahman Hajjar, Abel Vilela Neto Zedan Chehade, Abraão Cordeiro Coutinho, Abraão David 
liveira De Santana, Abraela Elizabeth Neufeld, Adailton Barbosa Gomes, Adario Boaventura, Adelio 
Pereira De Azevedo Filho, Adelita De Almeida Martins, Ademir Antônio De Souza, Ademir Felipe 
Cavalcante, Adilson Antônio Corrêa, Adilson De Souza Cruvinel, Adilson José Da Silva, Adilson 
Martins Pereira, Adria Maria Rocha Martins, Adriana Caldeira Ramos Seabra, Adriana Pinheiro 
Lopes, Adriana Rodrigues, Adriana Rosa Bispo Dos Santos, Adriano De Andrade Miranda, Adriano 
Dos Santos Alves, Adriano José Da Silva Agostinho, Adriano Nascimento De Oliveira, Adriano Pires 
Junior, Adriano Santos Reis, Adriele Evaristo Dos Santos, Adriene Gonçalves Da Conceição Andra-
des, Agatha Cristina Nicacio De Souza, Aguinaldo Silva Daluzo, Ailton Souza Viana, Akylla Rayne 
Dos Santos, Alan Alex Alves Oliveira, Alan Soares Costa, Alan Tiago Dos Santos Candido, Alana 
Dixie Pires Del Sant, Alane Pereira De Jesus, Albany Rodrigues Dos Santos, Alberto Borges Albu-
querque, Aldair Antoninho Nogueira Dos Santos, Aldair Chaves Dos Santos, Aleksander De Souza 
Silva, Alessandra Neves Siqueira, Alessandra Nunes Da Silva, Alessandro Da Silva, Aletusa De 
Andrade Vantine, Alex Bruno Carvalho Rodrigues Porto, Alex Da Conceição Passos, Alex De Jesus 
Silva, Alexander Carlos Fonseca De Moura, Alexandre Costa Buchmann, Alexandre Machado, 
Alexandre Maria, Alexandre Pereira Da Silva, Alexandre Ubirajara Da Silva, Alexandro Hingst, 
Alexsandro Da Silva Botelho, Alexssandro Ferreira Da Silva, Alfredo Oliveira Costa, Alice Oliveira 
Da Cruz, Aline Alvez Vaz, Aline Costa De Abreu, Aline Da Silva Quinteiro, Aline De Jesus Madurei-
ra, Aline Demarchi Cerutti, Aline Longatti, Aline Luzia Reinaldo Leite, Aline Maria De Moura, Aline 
Priscilla Da Silva Rodrigues, Aline Silva Santos, Alisson De Paula Da Silva, Alisson De Paula 
Freitas Candido, Alisson Gomes De Albuquerque, Allana Leticia Santana, Allysson Rodrigues Da 
Silva, Altair De Oliveira, Altair França De Almeida, Alvaro Miguel Carrola Ribeiro, Alvir Dos Santos 
Silva, Alysson Christian Lima Lopes, Alysson Eduardo Marques Pereira, Amabile Borges Teixeira, 
Amabile Cristina De Moraes Chanchencow, Amadeu Rufino De Santana, Amanda Alves Pereira De 
Almeida, Amanda Carla Rodrigues, Amanda Cristine De Sousa Leite, Amanda Do Nascimento 
Freire, Amanda Myrelly Dos Santos, Amanda Pires Martins Souto, Amanda Victoria Guimarães De 
Miranda, Amarildo Aguiar Eduardo, Amarildo Almeida Rocha, Amarílis Lima Grassi Santos, Amauri 
Correia Lopes, Amon De Jesus Marques, Ana Angélica Lima De Souza, Ana Carolina Leandro 
Beraldo, Ana Caroline Pereira Lima Saetta, Ana Caroline Ricci Rizzo, Ana Claudia Do Nascimento 
Souza, Ana Cristina Gama, Ana Karla Alves Macedo De Lima, Ana Karoline Pita Feitosa, Ana Lúcia 
Farias Peixoto, Ana Lucia Mancini Morais, Ana Maria De Souza Teixeira, Ana Maria Fernandes, Ana 
Maria Lopes Batista Pereira, Ana Patricia Vieira De Macena, Ana Paula Da Silva Oliveira, Ana 
Paula De Oliveira, Ana Paula Ribeiro Mangia, Ana Paula Rufino Dantas, Ana Paula Silva Palmeira, 
Ana Raquel Silva Dos Santos, Ana Ruthiely Moreira Silva, Anadson Cavalcante Dos Santos, An-
derson De Almeida Leite, Anderson De Oliveira Moreira, Anderson Dos Santos Ferreira, Anderson 
Fleguer Borges, Anderson Rodrigues Costa, Anderson Rosa Strassburger, André De Medeiros, 
André De Oliveira Freguglia, André Felipe Oliveira Amorim, André Fernandes Ferreira, André Luis 
Borges De Freitas, Andre Luis Sousa Alves, André Valdo Da Silva E Souza, Andrea Aparecida Do 
Nascimento Teixeira, Andrea Cristina Dos Santos Calixto, Andrea Oliveira Souza, Andrea Rohrig 
Brandão, Andreia Conceição Da Costa Vidal, Andreia Luiza Da Silva Viveiros, Andressa Felicio De 
Araujo, Andressa Jesus Dos Santos, Andressa Santos Nunes Silva, Andrew Venâncio Bernardes, 
Ane Caroline De Freitas Dos Santos, Angela Flores Rowe, Angela Maria Da Costa, Angela Maria 
Nascimento Dos Santos, Angela Milena De Souza, Aniele De Jesus Campos, Anna Luíza Tavares 
Pereira De Freitas, Antenor Canedo De Souza Neto, Anthoni Emanuel Ferreira Viana, Antonia 
Aparecida Soares Da Costa, Antonia Gomes De Castro, Antonia Maria De Sousa, Antonio Carlos 
Alves Da Silva Junior, Antonio Correia Dos Santos Neto, Antônio Eugênio Da Silva Filho, Antonio 
Janiel Alves Soares, Antonio Margarido Do Nascimento Filho, Antonio Neto De Oliveira Mota, An-
tonio Pereira, Antonio Pires De Lima, Any Vanessa Lopes Paixão, Aparício Nei Prates De Prates, 
Ari Moura, Ariana Correia Da Silva, Arielle Cristina Marques Ferreira, Ariovaldo Dos Santos Kene 
Junior, Arlison Dos Santos Silva, Armando Resende, Arthur Donato Benevides, Arthur Figueiredo 
Teixeira, Artur Soares Araujo, Assucena Bianco Da Rocha Alves, Aurea Dias Lopes, Aureo Neves 
Messias, Auricelia Da Silva Felix, Avanildo Antonio Borges, Bárbara Carolina Paredes Perez, Bar-
bara Jessica Tertuliano Do Carmo, Barbara Morgana Medeiros, Bárbara Rillary Rios Costa, Beatriz 
Barbosa Vieira Lucietto, Bonifácio Santos Amorim, Brenda Fonsêca Medrado Rodrigues, Brendo 
Renato Gomes Souza E Silva, Breno Martins Dantas Almeida Abreu Silva, Breno Teixeira Dos 
Santos, Breno Viana Correa Dos Santos, Bruna Caroline Inacio, Bruna Conceição Do Nascimento, 

Bruna Da Silva Negrini, Bruna Eduarda Mendes Duarte, Bruna Gonçalves Veloso, Bruna Gulfi 
Fernandes Dos Santos, Bruno Domingos Eleoterio, Bruno Fernando Cruz Oliveira, Bruno Guimarães 
Ribeiro De Souza, Bruno Lafayete Dos Santos Ferreira, Bruno Martins Gomes, Bruno Oliveira De 
Jesus, Caio Augusto De Morais, Caio César Yoshiro Omura, Caio Souza Dos Santos, Caio Zanini 
Damasceno, Camila Da Silva Machado, Camila Lopes Da Silva, Camila Rosa Meloni, Camila Silva 
Conceição, Camila Sousa De Jesus Ribeiro, Camile Portella, Carine Mota Brito, Carine Santos 
Marques, Carla Adelania Nascimento, Carlos Afonso Dos Santos Muniz, Carlos Alberto Ferreira 
Candia, Carlos Cezar Souza Silva, Carlos David Dutra Ribeiro, Carlos Eduardo De Carvalho, 
Carlos Gomes Dos Santos, Carlos Henrique Soares, Carlos Junior Teixeira Dos Santos, Carlos 
Massilus, Carlos Roberto Da Silva, Carlos Rodrigo Boaron Pereira, Carmelita Pereira Da Silva, 
Caroline Damiane De Oliveira, Caroline De Melo Mattos, Cassiana De Fátima Do Nascimento, 
Catia Regina Dos Santos, Catiane Da Silva Senna, Célia Da Costa Fernandes, Celio Igor Rech, 
Celso Luiz Santos, Cesar Henrique Souza Cardoso, Cézar Lopes Dos Santos, Charles Gonçalves 
Costa, Charles Inacio Dos Santos Silva, Charliton Sampaio Rodrigues Alves, Christian De Souza 
Pereira, Christian Guedes, Christyan Ribeiro De Freitas, Cirlene Silva Pires, Ciro Luiz Gomes De 
Carvalho, Clairton Da Rosa, Clara Taynara Aparecida Muruci Peixoto, Clarice Heller Käpsel, Clau-
dete Da Silva Moraes, Claudia Aparecida Cavalcante, Claudiane Alves De Sousa, Claudinei Antônio 
De Barros Pinto Junior, Claudinei Cassio Dos Santos, Claudinei Lellis De Lima, Claudio Fernandes 
Bogajo, Claudio Ferreira Da Silva, Claudio Mota Da Silva, Claudio Vicente Pereira Silva, Claudionor 
Machado De Goes, Clayton De Oliveira Leandro Dos Santos, Clayton Marques, Cleber Fernando 
Moisés, Cleber Rodrigo Ferreira, Cleber Vieira Lima, Cleberson Junnior De Castro, Cleide Apare-
cida De Araujo, Cleigebson Nascimento De Lima, Cleiton Ferreira De Oliveira, Cleone Alves Da 
Cruz, Clésia Andreza Dos Santos Oliveira De Souza, Cleuci De Fatima Da Silva Da Rocha, Cleu-
nice Pires Da Silva, Cleusa Coutinho Da Rocha, Cleusa Figueiredo Lima, Cleyton Lucio Dos Reis 
Oliveira, Climeia Catarina De Faria, Cosme Da Silva Bunhotti De Oliveira, Cosme Marques Santos, 
Creusa Francisca Do Nascimento, Creuza Oscar Barbosa, Cristian De Oliveira, Cristiane Aparecida 
Duarte Fonseca Rosa, Cristiane De Almeida, Cristiane De Oliveira, Cristiane Guedes, Cristiano 
Assuncao Soares, Cristiano Firmino Dos Santos, Cristina De Almeida Conceição, Cristina Heliodo-
ra Vitorino, Daiana Zanelato Da Silva, Daiane Afonso Pereira, Daiane Dos Santos, Daiane Rodrigues 
Abreu Rangel, Daiane Santana Dos Santos, Dailton De Sousa Inocêncio, Dalila Eduarda Sabino 
Da Silva Neto, Dalvana Urbano Da Costa Dos Santos, Dalvanice Maria Dos Santos, Dalvina Car-
valho De Souza, Damiao Silva Damasceno, Daniel Da Silva Pereira, Daniel Eduardo Bonacin, 
Daniel Farias Dos Anjos, Daniel Junio Da Silva, Daniel Martinez, Daniela De Oliveira, Daniela 
Guimarães Farias, Daniela Pereira Da Rosa, Daniele Aparecida Da Silva, Daniele Paiva Da Silva, 
Danielle Ferreira Stoffella Marques, Danilo Angelini, Danilo José Viana Aguiar Batista, Danilo Matias 
De Oliveira, Dario Anderson Da Silveira, Dário Dos Reis Fernandes, Darlan Da Silva Soares, Darlei 
Kelner Da Silva, Davi Adriano Rodrigo Bonfim Fagundes, Davi Da Conceição Silva, Davi Elion 
Santos De Cristo, David Luiz Da Silva, David Ribeiro Da Rocha Silva, David Silva Rodrigues De 
Sales, Dávila Alves Emidio Araujo, Dayane Calixto De Pontes, Dayane Cristina Matos, Dayane 
Gomes De Sousa, Dayvid Lucas Silva Dos Santos, Débora Cássia Sant’ana De Oliveira, Débora 
De Oliveira Prudente Silva, Debora Rodrigues Carvalho, Débora Vasconcelos Silva, Décio Oliveira 
Dos Santos, Deise Rosa Da Silva, Deisiane Resende De Barros, Deivid Santos Nascimento, Del-
mival Neves Ribeiro, Delvair Donizete Leite, Denilson Santos Lima, Denise Silva De Almeida, De-
nise Silveira E Souza, Dermevania Martins Ramos, Devanil Mariano Goncalves Junior, Devanir 
Aparecido Cavalcante, Devanir Soares Da Silva, Deyse Antonio Barbosa, Deyvid Barrios Urbano, 
Deyvison Martins Souza, Dhafiny Luiza Gomes Silva, Dhionatan Biscaia De Meira, Diego Cristiano 
De Oliveira, Diego De Oliveira Chaves, Diego De Oliveira Santos, Diego José Clementino, Dieisson 
Bueno Da Silva, Diemerson Fernandes De Souza, Dijanira De Lima Fernandes, Dilmar Weiss, Di-
nara Leticia Menezes Ramos, Dionathan De Jesus Costa, Dionizio Leandro Uneida, Divinomar 
Zacaro De Rezende Filho, Django Almeida De Morais, Donisete De Jesus Barreto, Dorival Evan-
gelista De Souza, Douglas Barnabe Alves, Douglas Ferreira De Paula, Dyéssica Rayssa Da Paz 
Nunes, Edenilson Dos Santos Fernandes, Ederson Pereira Senne, Ederson Souza Aquino Ismael, 
Edgar Ignacio Da Silva, Ediélem Pantoja Carvalho, Edijane Pereira Tavares, Edilaine Ribeiro Da 
Gama Sobral, Edilma Maria Da Silva, Edilma Maria Silva Costa, Edilson Candoia Ferreira, Edina 
De Freitas Talevi, Edinilson Maia Dos Santos, Edislene Moreira Dos Santos Mendes, Editânia 
Ferreira Alves, Edivan Rodrigues Dos Santos, Edmar Amorim Da Silva Filho, Edmar Aparecido 
Barroso, Edmar Vitor Rodrigues Dos Reis, Edmilson Fernandes Bogajo, Edmilson Moura Evange-
lista, Edmilson Vaz De Carvalho, Edna Vitorino De Lima, Edson Da Silva Rodrigues, Eduarda 
Matos, Eduarda Veridiana Da Silva, Eduardo Carlos Dos Santos, Eduardo Carvalho Dos Santos, 
Eduardo Cesar Dos Reis, Eduardo Gonçalves Amaral, Eduardo Martins Dos Santos Lima, Eduardo 
Santos Dos Reis, Edvaldo Firão Da Silva, Edvan Tavares Vieira, Edvânia Alves Freitas, Elaine 
Cristina Mendes, Elaine Dos Santos Ferreira, Eledir Villela, Elem Cunha Sanches, Eliane Duval 
Teixeira Garcia, Elias Vaz De Lima, Elício Moreira Dos Santos, Elielton Da Silva, Elienai Seidel, 
Eliete Marques Gomes Santos, Elieze Geronimo Barbosa, Eliomar Mendes Costa, Elisa Vianna De 
Almeida, Elisangela Andrade Fernandes, Eliseu Bernardo De Carvalho, Elisiane Cortes De Miranda, 
Elisiane Da Cruz Camargo, Elissandra Cardoso Duarte, Elivania Santos Da Silva, Elivânio Santos 
Do Nascimento, Ellen Soares Rodrigues, Eloisa Ferreira Da Silva, Elton Fernandes Hermogenes, 
Elvia Aparecida De As, Emad Aldeen Hajjar, Emanuela Da Silva, Emerson Paulo De Lima Silva, 
Emili Schneider Costa, Emily Victória Silva Gomes, Eric Zampolo, Erica Elias Da Silva, Erick Pires 
M0raes, Érisson Ribeiro Santos, Erisvelton Higino Dos Santos, Ériton Pereira Da Silva, Ernandes 
Lopes Da Silva Junior, Ernani Cordova De Oliveira, Ester Lima De Sousa, Eudes Santos Martins, 
Eunice Maria Nunes, Euripedes Barsaniffi Do Vale, Euzilania Dos Reis, Evelyn Soares Santos, 
Everton Adriano Da Silva, Everton Ferreira Da Silva, Everton José Santos Da Silva, Everton Marcio 
Alves Vieira, Ezio Sena Da Silva, Fabiana Barbosa Da Silva, Fabiana Gomes De Melo, Fabinho 
Pereira Dos Santos, Fabio Junio Da Silva, Fábio Júnio De Souza, Fábio Leonardo De Souza, Fábio 
Luis Mauricio, Fabio Porto Da Silva, Fabio Rodrigues De Oliviera, Fabio Rodrigues Domingues, 
Fabíola Dos Santos Bezerra Da Silva, Fabricio De Almeida Moreira, Fabricio Huelson Gomes De 
Almeida Santos, Fabrício Ribeiro De Oliveira, Fagner De Almeida Nogueira, Faiçal Medeiros Ma-
galhães, Fátima Alves, Fatima Gonçalves, Federico Zaballa Nunes, Felipe Da Silva, Felipe Da 
Silva Estracieri, Felipe Da Silva Wennesheinier, Felipe Del Neri, Felipe Dos Santos Cunha, Felipe 
Esteves Ostolin, Felipe Gabriel Gomes Da Silva, Felipe Rodrigues Moraes, Fellipe Valério Meneguelli, 
Fernanda Cujuri De Oliveira, Fernanda Martins, Fernando Camposano Clímaco, Fernando Correia 
Da Silva, Fernando Da Fonseca Da Silva, Fernando Donizete Da Silva, Fernando Henrique De 
Souza, Fernando Soares Vargas, Filipe Dos Santos Alves, Filipe Santos Vieira, Filiph Carvalho 
Coelho, Flavia Cardoso Da Rocha, Flaviana Divina Fernandes, Flaviane Alves Almeida, Flavio Grank 
De Quadros, Flávio Rodrigues Da Silva, Flavisson Lucas De Souza, Florenilda Francisca Da Silva, 
Franciele Alves De Albuquerque, Franciele Ferreira Costa, Franciele Ribas Dutra, Franciele Rocha 
Goncalves, Francildo Mota De Sousa, Francimar Alexandre Da Silva, Francimaria Alves Silva 
Biazussi, Francisco Augusto De Sousa Leal, Francisco Das Chagas De Sousa, Francisco De Assis 
Dos Santos Alves, Francisco De Assis Santos Silva, Francisco De Assis Soares De Mesquita, 
Francisco Dimas Dos Santos, Francisco Jances De Alcantara, Francisco Jhonatans Fernandes Da 
Silva, Francisco José Penna Roseno Filho, Francisco Leandro Ribeiro, Francisco Pinto De Godoy 
Neto, Francisco Victor De Abreu Silva, Gabriel Da Silva De Oliveira, Gabriel Donato Nepomuceno, 
Gabriel Duarte De Godoy, Gabriel Ferreira Gouvêa De Jesus, Gabriel Galdino Gonçalves, Gabriel 
Gomes Da Silva, Gabriel José Silveira Fernandes, Gabriel Lima Gomes, Gabriel Luiz De Castro 
Ferreira, Gabriel Maia Da Silva, Gabriel Vieira Do Couto, Gabriel Vinicius Dias Santos, Gabriela 
Aparecida De Oliveira, Gabriela De Mello Mancini, Gabriela Santos Oliveira, Gabriella Aparecida 
Carvalho Fratucello, Gabriella Oliveira De Andrade, Geisiane Santos Neves, Geiza Silva Dos 
Santos, Geovana Dos Santos Ciombra, Geovana Jesus Santos, Geralda Florentina Ribeiro, Geral-
do Ascânio Pereira, Giane Rodrigues Alves Duque, Gilberto Evangelista Pereira, Gildenilson Perei-
ra Da Fonseca, Gilgney Da Silva Oliveira, Gilmar Coelho Ramalho, Gilson De Andrade, Gilson 
Saievicz, Giovana Rodrigues Lima, Giovanna Rodrigues De Oliveira Santos, Giovanni De Paula, 
Girlania Dos Santos Costa, Girlene Morais De Faria Silva, Gislaine Adriane Probst, Givanildo Gomes 
Da Silva, Gizele Martins Péculas Oliveira Da Silva, Glaciele Esteves Vieira Moura, Glauton Santos 
De Oliveira, Glécia Santos Gonçalves, Gleicimaria Santos Moura, Gleicon Souza Santos, Gleide 
Maria Dos Santos Pereira, Gleison Fernando Da Conceição Silva Santos, Gleisson Silva Santos, 
Gleycci Kelly Ferreira De Lima, Gleyce Ellen Vitória Domingos, Glezia Gomes Da Cruz, Grace 
Monteiro Da Costa Carriço De Oliveira, Graziela Ferreira Botelho, Graziela Nunes De Almeida, 
Graziele Ramos De Azevedo, Grazielle Alves Costa, Greice Gonçalves Back, Guilherme Alexandre 
Leonardo, Guilherme Araujo Meira, Guilherme De Souza Cardoso, Guilherme Gusmão Cruz, Gui-
lherme Henrique Lopes, Guilherme Medalha Spirandeli Duarte, Guilhermy Santos Rodrigues, 
Gustavo Ferreira De Oliveira, Gustavo Guimaraes Borges, Haganir Alves Ribeiro, Halysson De 
Carvalho Silva, Helder Nascimento Rocha, Helen Mara Marcelina Barbosa, Helena Rodrigues 
Damacena, Helio Martins Barbosa, Henrique De Oliveira Cerqueira, Henrique Marcelino Firmino, 
Herbert Oliveira Andrade, Hiago Acosta Araujo, Hiago Schoerpf Caetano, Hugo Victor De Araujo 
Ribeiro, Iara Gomes De Almeida, Ignacio Izaguirre Neto, Igor Jhonaldy De Lima Gonçalves, Igor 
Oliveira De Jesus, Ilma Rosa Fagundes Fortes, Ingrid Gulão, Ingrid Paulina Feijó Antunes, Iohana 
Gentil Da Silva Resende, Iris Lathiere Ferreira Tióde, Isabel Barbosa De Oliveira, Isabel Cristina Da 
Costa Dos Santos, Isabela Andrade De Jesus, Isadora Bernardes Merola Faria, Isadora Canuto 
Teixeira, Isaias Francaro, Isaías Santos De Novais, Isanete Auxiliadora Gonçalves, Isis Aires Do 
Amaral, Isis Fonseca De Almeida, Ísis Lorena Piancó Oliveira Cajueiro, Islanderson Silva Damiao, 
Ismael Luiz De Moura Melo Videro, Ismael Souza De Oliveira, Israel Fernando Dos Santos, Israel 
Inacio Pereira, Italo Jose Candido Barbosa, Ivan José Rocha Júnior, Ivanio Noel Nário, Ivete Ines 
Copatti, Izaias Castilio Souza, Izaias Ferreira Dos Santos, Jaciara Ribeiro Cordova, Jackeline 
Leite Dos Santos, Jackson Jerônimo Dos Santos, Jacqueline Correia Freire, Jadir Remir De Olivei-
ra, Jailson Mendes Vieira, Jaime De Souza Stepaniak, Jaine De Oliveira Farias, Jaine Pedroso Dos 
Santos, Jair Rogerio Vilela Reno, Jairi Cleiton Bonassi, Jakson Gustavo Da Silva Lima, Jamily 
Santos Gonçalves, Janaina Aline Orlando, Janaina Machado Schmidt, Janaina Pereira Silva Chaves, 
Janderlei Ariane Da Silva, Janete Correa Da Silva, Janete Dias Costa Dos Reis, Janete Figueiredo 
Moraes, Janiele Oliveira Dos Santos Sobral, Jarliane De Souza Brito, Jayne Da Trindade Santos, 
Jean Carlos Tobias, Jean Casado Fagundes Wouters, Jean Felipe Meneses Da Silva Santos, Je-
ferson Da Silva Alencar, Jeferson Da Silva Oliveira, Jeferson Matias Sabino, Jefferson Fernando 
Cezar Evangelista, Jefferson Pereira Da Silva, Jenifer Justo Da Silva, Jenyffer Morgana De Moura, 
Jeovane Rafael De Oliveira Nascimento, Jerry Adriani De Souza Siqueira, Jesiane Leila Batista Dos 
Santos, Jéssica Araújo Da Silva, Jessica Cordeiro De Souza Carmona, Jessica Correia Silva, 
Jéssica De Andrade, Jéssica Fernandes Ribeiro Borges, Jessica Lima Souza, Jéssica Soares 
Moura Santos, Jhomaques De Lima Moreira, Jhon Maik Coutinho Campos, Jhonatan Ferreira De 
Souza, Jhonatan Vilaça Fonseca, Jhonathan De Lima, Jhonathan Fagundes Vieira, Jhony Lima 
Gonçalves, Jhullya Katia De Freitas Souza, Jilza Marcelina Bertoldo, Joabe Mequias De Castro Dos 
Santos, Joana Darc De Lima Pedro, Joana Darc Pantoja Sussuarana, Joanildo Teles Dos Santos, 
João Batista Juvencio, João Batista Rodrigues Da Silva, João Claudio De Moura Brito, João Felipe 
Alves De Oliveira, João Gabriel Dos Reis Aguiar, João Gabriel Ribeiro De Castro, João Gilberto De 
Lima Cagnão, João Marcelo Trevizol, João Pedro Turani Machado Gonçalves, Joao Rodrigo Silva 
De Lima, João Victor Aoki, João Victor Jesus Da Cruz Batista, João Victor Melo Dos Santos, João 
Vitor Cardoso Dos Santos, João Vitor Da Costa Noronha, João Vitor Gonçalves Omena Dos Santos, 
João Vitor Peres Dos Santos, João Vitor Zanatta, Joaquim Lotar Mateus Berto, Jociara Da Concei-
ção Silva, Joelcio Xavier, Joelma Araújo Brito, John Arley Gonzaga Camargo, Johnny Silva De 
Oliveira, Johnny Wellington Grasel, Johny Koritar Pereira, Joice Bruna De Lira Pires Modesto, 
Joice Maranho Fernandes, Joicy Alcantara Paiva, Joilson Da Silva Ferreira, Joilton Ardaia De 
Campos, Jomar Duarte Nepomuceno, Jonas Coelho De Rita, Jonas Maciel Weber, Jonas Ribeiro 
Lopes, Jonatas Francisco De Souza, Jonatas Jose Pitta Louredo, Jonatas Omar Aparecido Froes, 
Jonathan Alves Da Silva, Jonathan Araujo Quaresma, Jonathan Ferreira Da Silva, Jony Sara Albu-
querque, Jorciele Machado De Souza, Jordan Evangelista Corrêa, Jorge Araujo Vasconcelos So-
brinho, Jorge Elito Barbosa Da Silva, Jorge Luiz Da Silva, Jorge Luiz Maldonado, Jorsiney Arruda 
Bernardino, José Ailton De Araujo, José Alexandre Da Silva De Souza, José André Souza Dos 
Santos, José Aparecido Soares, José Augusto Da Mota Paes, José Aulim De Oliveira, José Carlos 
Bispo Neto, José Carlos Carvalho Da Silva, Jose Carlos Dos Santos, Jose Carlos Felisardo Edu-
ardo, Jose Carlos Lopes, José Carlos Silva Dos Santos, José Clécio Silva De Souza, José Daniel 
Machado Da Silva, Jose Eduardo Lima Da Silva, Jose Elivelton Cardoso, José Eustaquio Pinto, 
José Euton Vitorino Da Silva, José Gabriel Aparecido Graciano, José Genisval Da Silva Boia, José 
Geraldo Rodrigues, José Henrique De Lima, José Inacio Da Silveira, Jose Josenildo De Menezes, 
Jose Leandro Da Silva Da Costa, José Lucas Pereira, José Luiz Da Silva Neto, José Marcelo Ramos, 
José Osnildo Bonete Queiroz, José Paulo Dos Santos, José Reinaldo Dos Santos Rocha, Jose 
Roberto Da Silva, Jose Roberto Da Silva, Jose Roberto Dos Santos, José Roberto Luiz De Souza, 
José Roberto Silvino Da Silva, Jose Teodoro De Morais Filho, José Tiago Guiglielmin, Joseane De 
Sousa Ferreira, Josefa Pereira Dos Santos, Joseilton Nunes Dos Santos, Joselio Laurentino, Jo-
semar Santos De Oliveira, Josenete Da Silva Holanda, Josenildo Maximiniano Dos Santos, Jose-
valdo Da Silva Rodrigues, Josiane De Fátima Da Silva, Josiel Garcia, Josielly De Paula Silva, Jo-
silene Santiago De Farias, Josival De Souza Nogueira, Josué Menas Da Silva, Josuel Antonio De 
Moraes, Joyce Vaz Da Silva, Joylany Rafaely Ferreira De Araujo, Jozilhane Aparecida Piedade, 
Juan Vitor Santos De Santana, Juan Wesley Leite Adriano, Juceraldo Da Silva Leopoldina, Jucinei 
Rodrigues De Oliveira, Jucivan Alves Paula, Julia Bitterncurt De Souza, Juliane De Souza Santos 
Amaral, Julio Cesar Rosa Da Luz, Julio Cezar Da Cruz, Juvenal Braga Dos Santos, Kailani Maia 
Da Silva Suares, Kalyne Lawanda Maciel De Sousa, Kamilla Amaral Fiuza De Castro, Karen Ro-
drigues De Souza, Karina Prado, Karolaine Felisberto Bergental, Karolayn Adriana Valle Rodrigue, 
Karoline Dos Santos Ferreira Farias, Kauã Vasques De Oliveira Santos, Kawanny Fábia Nascimen-
to Mota, Kayan Mendonça Pereira, Kaylane Monteiro De Oliveira, Keila Lima De Souza, Keila Rocha 
Da Silva, Keliane Amorim Monteiro, Kelly Cristina Preuss Da Silva, Kelly Maria Da Silva, Kelvin 
Orthmann, Kenete Artiles Reis, Kennet Pietro De La Huerta, Kerginaldo De Lima Marques, Kesia 
Santino De Aguiar, Kesnel Pierre, Kessy Jones De Paula Da Silva, Kessydiones De Souza Pereira, 
Kethelyn Balbino Moreira Kuriya, Ketlen Conceição Santos, Kevin Santana Da Silva, Kezio Pereira 
Da Silva, Kleber Afonso Palmieri, Kleberson Henrique Silvestre Coelho, Klebson Sena Leite, Klyn-
ger Fontenele Da Silva, Laercio Milagre Lopes, Laerte Maynart De Carvalho Junior, Laiana Castro 
Freitas, Laize Cristine Teles Fonseca, Lamek Bouças De Lima Silva, Larissa Correia De Almeida, 
Larissa Gomes Da Silvia, Larissa Vasconcelos Dos Santos, Larisse Souza Oliveira, Laryssa Beatryz 
De Souza Pereira, Laudelino Manoel De Almeida, Laura Danielly Schultz Pereira, Lazaro Millan, 
Leandro Campanha De Jesus, Leandro Costa Da Silva, Leandro Do Nascimento, Leandro Estrela 
Viana, Leandro Santos De Jesus, Leandro Silva Kaipper, Leila Soares Machado, Leiliana Pereira 
Da Silva, Leiliane Cristina Rocha, Leilson Santos Da Paixão Andrade, Leiziane Jacob, Lela Efigenia 
Coelho Fernandes, Lenilson Do Alamo Carvalho Junior, Lenize Taborda Dos Santos, Leodam 
Garcia De Souza, Leonardo Aparecido Da Silva Coelho, Leonardo Queiroz Rezende, Leonardo 
Silva De Mendonça Castilho, Leonardo Silva Teixeira, Leonardo Soares Andrieta, Leonir Luiz Zim-
mer, Leticia De Souza, Letícia Fassio De Oliveira Íbide, Leticia Santos Silva, Letícia Silva Borges, 
Lidia Favero Da Silva, Livia Cristina De Souza França, Lízia Maria Monteiro De Aquino, Logan 
Lemos Gomes De Jesus, Lohana Yoshino Matsuoka, Loreci Almeida, Lorivaldo Pereira De Souza, 
Lourênço Bim, Lourival Silva Filho, Luan Santos De Almeida, Luana Catarino Ferreira, Luana 
Dornelles, Luana Rodrigues De Barros, Lucas Da Silva Almeida, Lucas Daniel De Oliveira Pereira, 
Lucas Daniel Roque, Lucas Emanuel Da Conceicao Gomes Dias, Lucas Emmanuel Marinho Oli-
veira, Lucas Guimarães De Souza, Lucas Henrique Jesuino Vieira, Lucas Lima Chagas, Lucas 

Novais Santos, Lucas Pedrosa Viana, Lucas Santana Da Silva, Lucas Sena Da Silva, Lucas Zam-
bon Correia, Lucelena Dos Santos Moretti, Luciana Alves De Mira Da Silva, Luciana Da Silva, Lu-
ciana Da Silva Tavares, Luciana Garcia Espanhol Alves, Luciana Sales Barbosa Bruzinga, Luciana 
Souza Carvalho Laurindo, Luciane Borel Serrão, Luciano Alves Salomao, Luciano Da Silva Olivei-
ra, Luciano Dos Santos Morais, Luciano José Temotio Silva, Luciano Junio De Santana Jorge, 
Luciano Passos Da Silva, Luciano Santos Oliveira, Luciano Sobral Da Silva, Luciano Vitorino De 
Morais, Luciene Maria Lima De Oliveira, Lucimara Pereira Santos, Lucineide Rocha Lopes, Ludi-
mile De Jesus Nascimento, Luis Antonio Do Vale, Luis Carlos Aparecido Marçal Junior, Luis David 
Divino Da Silva, Luis Dorneles Lima, Luis Eduardo Santana Neri, Luís Fernando Cardoso Rezende, 
Luis Fernando Da Silva, Luis Henrique Carvalho Benedicto, Luis Ricardo Pontes Nogueira, Luismar 
Augusto De Moura, Luiz Carlos Da Silva, Luiz Carlos Ferreira Junior, Luiz Carlos Mendes Borges, 
Luiz Claudio Da Silva Pereira, Luiz Eduardo Santos Azevedo, Luiz Fellipe Ferreira Inacio, Luiz 
Fernando Bittencourt, Luiz Filipe Aguiar Da Silva, Luiz Guilherme Dos Santos Matilde, Luiza Maria 
Mondadori, Luzia Ines Sartori Pereira, Lyzianne Mourão De Brito, Macauly Macedo Ventura, Maciel 
Da Silva Souza, Maele Da Purificação Oliviera, Magda Eloisa Parreira Marques Pereira, Magda 
Rosse Cordeiro Piancó Oliveira, Maico César Silva Batista, Maria Alice Araújo Da Silva, Maiuli Lima 
Mickel, Manoel Garcia Nunes, Manoel Messias Dos Santos, Mara Regina Dos Santos, Marcel 
Fernando Pereira Das Neves, Marcelle Alves Nascimento, Marcelo Acassio Preste Moreira, Mar-
celo Batista, Marcelo De Oliveira Dias, Marcelo De Souza Cruz, Marcelo Henrique Caetano, Mar-
celo Maestre Hermoso, Marcelo Maricaua Da Silva, Marcelo Mota De Carvalho Filho, Marcelo 
Rodrigues Da Silva, Marcelo Willian Celestino, Márcia De Macêdo Alves, Marcia Helena Schonardt, 
Marciana Guedes De Sousa, Marcio Cristiano Ribeiro Santo, Marcio De Abreu Silva, Marcio De 
Souza Monteiro, Marcio José Brilhante Leão, Marcio Jose Leite, Márcio Pedro De Azevedo, Marco 
Antonio Alves Barboza, Marco Antonio Corrêa, Marco Antônio Gonçalves Dos Reis, Marco Antonio 
Lima De Jesus, Marco Aurélio Maciel De Andrades, Marcos Antonio Gomes, Marcos Das Dores 
Rodrigues, Marcos Franklin Santana Costa, Marcos Jose Fernandes, Marcos Pereira Da Silva, 
Marcos Soares Da Silva, Marcos Vinicius Da Silva Dos Santos, Marcos Vinicius Ferreira Das Neves, 
Marcos Vinicius Lima Souza, Marcos Vinicius Silva De Oliveira, Marcus Vinicius De Lucca, Marcus 
Vinicius Pereira Genesto, Margarete Gonçalves Dos Santos, Maria Adrina De Souza Barbosa, 
Maria Amilda De Souza, Maria Antonia Almeida Pereira, Maria Antonia De Almeida Souza, Maria 
Aparecida De Sales Alves, Maria Aparecida Marques Da Silva, Maria Aparecida Rodrigues Lima, 
Maria Aparecida Rodrigues Santos, Maria Aparecida Ventura Bicalho, Maria Batista Dos Santos, 
Maria Beatriz Nunes Da Silva, Maria Carolina Mario Silveira, Maria Caroline Do Nascimento Ribei-
ro, Maria Clara De Oliveira Pinheiro, Maria Da Conceicao Souza Rodrigues, Maria Da Silva Correa, 
Maria De Fátima Lima Vieira, Maria De Fatima Souza, Maria Eduarda Aragão Dias, Maria Eduarda 
De Moraes, Maria Élice Soares De Lima, Maria Elvira Santos Vieira, Maria Guadalupe Da Silva 
Guilherme, Maria Heloisa Pereira Santos, Maria Ionici Pereira Soares, Maria Istela Neves De 
Souza, Maria Lucilene Machado Martins, Maria Madalena Do Carmo, Maria Mariana Campos Da 
Rocha Ferreira, Maria Mariete Felipe De Jesus, Maria Mércia Conceição Bezerra, Maria Núbia De 
Almeida Santos, Maria Rafaela Sousa De Lima, Maria Reginalda Cavalcante Silva Holanda, Maria 
Vilma Mingorace Da Silva, Maria Vital Da Silva, Maria Vitória Batista Silva, Marialva Rodrigues Dos 
Santos, Mariana Aparecida Martins Da Silva, Mariana Silva Nunes, Mariana Stefany Resende, 
Mariana Teixeira Da Silva, Marileide Batista Hora, Marileide De Brito Da Silva, Marilene Da Silva 
Vieira, Marina Dos Santos, Marina Fernanda Bernardi, Mário Nunes De Lima Filho, Mario Santos 
Gomes De Oliveira, Marisa Luciana Ferreira Da Silva, Maristela Compri Alves, Marlene Aparecida 
Vitor Miguel, Marlon Gonçalves Ide, Marlon Lúcio Messias De Melo Júnior, Marlon Marques Silva, 
Marlon Souza Fonseca, Marta Maria Mendes, Martinha Ferreira Da Silva, Mateus Aparecido Da 
Silva, Mateus Barbosa De Barros E Silva, Mateus Da Silva Dias, Mateus Da Silva Sarnaglia, Mateus 
Fernandes Dutra, Mateus Moreira Da Costa, Matheus Amancio Valerio Da Silva, Matheus Da Silva 
Machado, Matheus Macario Hoscken Portes, Matheus Nascimento Guimarães, Matheus Ponchert 
Umbelino Bezerril, Matheus Rodrigues Mello, Matheus Siqueira Dos Santos, Matheus Souza Viana, 
Mauricio Francisco Vieira, Mauricio Sergio De Freitas, Mauricio Spedaletti, Maurilho Marangoni, 
Mauro Vitor Lima Souza, Max Welber Moura Ferraz Costa, Mayanne Gadelha Furtunato, Mayara 
Carvalho Alves, Mayara Domiciano, Maycon Lima Oliveira De Carvalho, Mayron Da Silva Carula 
Lima Junior, Meiriellen Karoline Carvalho, Melissa De Almeida Coelho, Mercedes Ribeiro De Souza, 
Meridiana Terres, Meriellen Das Dores Dos Santos, Micaele Dos Santos Nogueira, Michael Douglas 
Soares De Barros, Michele Caetano Silva, Michele Neves Barbosa De Andrade, Michelli Pereira Da 
Silva, Miguel Bibiano Dias Júnior, Miguel Ferreira Sales, Mikaely Schneider, Milena Marques, Mile-
na Matias Miguel, Milena Soares De Carvalho, Milliã Jangada De Lima, Milton Da Silva Oliveira, 
Mireli Cristina Aparecida Dos Santos, Miriam Ferreira Dos Santos De Carvalho, Mirian Castilho Da 
Silva, Mirian Cujuri De Oliveira, Mirian Rodrigues De Amorim, Mirla Nascimento Barbosa De Lima, 
Moacir Raimundo Dos Santos, Moisés Ferreira Dias, Moises Maurilio Ramos, Monica Verbena 
Vieira Costa Santos, Monielly Resende Valadão, Morramadi Pacheco Dos Santos, Mozair Jose 
Braga, Murilo Crispim De Souza, Murilo Dos Santos Dutra Silveira, Murilo Viotti Souza, Nadiege Da 
Silva De Oliveira, Nadson Da Conceicao,  Naelso De Sales Carvalho, Naiara Cristina Santos Fer-
reira Souza, Naira Camila Grillow Dos Santos, Natalia Caldeira Silva De Souza, Natalia Carolina 
Dos Reis Moreira, Natalia De Cassia Gomes Florido, Natalia Silva De Medeiros, Nathália Campos 
Rondini, Nathalia Natiele Dos Reis Santos, Nathalia Rebeca Lima Gonçalves, Nathália Valareto 
Nogueira, Náthulin Da Rosa Lemos, Natiele De Oliveira Sacchi, Natureza Cordeiro Brondino, 
Nayara Silva Montezuma, Neiva Carvalho Da Silva Souza, Nelson Joaquim Da Silva Junior, Neor-
lande Santos Vieira, Nerilton Da Silva Lima, Niedja Silva Dos Santos, Nilce Alves Santos, Nilvano 
Aurélio Da Silva, Nivia Lucila Da Silva Fernandes, Norberto Aleixo Da Costa Junior, Odilon Lacerda 
Santos Neto, Olinda Francisca Vieira, Olívia Guedes De Souza, Oneide Maria Da Silva, Orlando 
De Souza Sales, Osmar Martins, Osmar Vitor De Souza, Osvaldo Carlos Cesar, Otavio Dos Santos 
Lima, Otávio Veloso Dos Santos, Ovidio Dhiemeson De Almeida Neto, Ozeias Evaristo De Almeida, 
Ozeny Ramos De Almeida, Oziel Dos Santos Cardozo, Pabline Oliveira Pereira, Pablo Souza 
Costa, Paloma Da Silva Guimarães, Paloma Oliveira Lima Cobra, Pamela Aparecida Corrêa Dos 
Santos, Pâmela Bichling Guse, Pamela Lopes Coelho, Pamela Mayara Antunes De Castro, Paola 
Cristina Gercina Ferreira, Patricia Barboza De Araujo, Patricia De Sousa Mattos Porto, Patricia 
Domingues Bernardo, Patricia Maria De Araujo, Patricia Vieira Da Silva, Paula Cristina Kruk Pires, 
Paula Márcia Pereira, Pauline Maia Pereira, Paulo Cesar Dos Santos, Paulo Henrique Silva Santos, 
Paulo Rafael Silva De Oliveira, Paulo Ricardo De Mesquita Silva, Paulo Ricardo Francisco Do 
Nascimento, Paulo Rogerio De Almeida, Paulo Sergio Baia, Paulo Sergio Bortolotti, Paulo Sérgio 
Dos Santos, Paulo Sergio Oliveira Silva, Paulo Vieira De Lima, Pedro De Faria Ornellas, Pedro 
Henrique Dias De Souza, Pedro Henrique Gouveia Costa, Pedro Henrique Lima De Mello, Pedro 
Henrique Sousa Maia, Penha Aparecida Felicio Silva, Pergentino Ernesto Neto, Pétersom Wildo 
Sebastião Grotto, Peterson Terezio Vieira, Petrus Alexandre Dala Rosa Junior, Philippe Nunes, 
Pierre Marie Jonas Dorismond, Pricila Figueiredo Correa, Priscila Da Silva De Souza, Priscila De 
Paula Gonçalves, Priscila Fernandes Pena Forte Leal, Priscilla Andrade De Oliveira Horta, Rafael 
Bueno Pensado, Rafael Dos Santos Vaz, Rafael Faria Azambuja, Rafael Felipe Gonçalves Vascon-
celos, Rafael Fernando Veronez, Rafael Honorato Mafra Lopes, Rafael Menezes De Oliveira, Ra-
fael Moraes Da Silva,  Rafael Nunes Araujo, Rafael Ortis Corrales, Rafael Rios Sampaio,Rafael 
Sebastiao Estevam, Rafaela Aparecida Gales Gomes, Rafaela Da Silva Vianna, Rafaela Eduarda 
Tardelli, Rafaela Fernanda Da Silva, Rafaelle Araujo Dos Santos, Raiane Fernanda Coelho Sacca, 
Raimundo Das Graças De Sousa Junior, Raione Nicolau Dos Santos, Rammon Bombardi, Ramon 
Henrique Vitorino Dos Santos, Rannielly Aliny De Oliveira, Raphael Cardoso De Mélo Vasconcelos, 
Raphael De Carvalho Moura, Raphael Felipe Ortiz De Oliveira, Raquel De Araujo Santos, Raquel 
Diogo Dos Santos, Raquel Rocha De Souza, Rauan Thawson Ferreira Marques, Raul Santana Dos 
Santos, Raulison Jose Correia Martins, Rayane Gabriela Da Silva, Rayssa Garcete Grebinski, 
Regilva Aparecida De Oliveira Pereira, Regina Celia De Castro Tomaz, Regina Célia De Sousa 
Almeida, Reginaldo Andre Oliveira, Reginaldo Balduino Dos Santos Júnior, Reginaldo Oliveira Silva, 
Regis Dave, Reinaldo Alves Silva, Reinaldo Ferreira De Melo, Renan De Oliveira Proença, Renan 
Henrique Vaz, Renan Zardinello, Renata Alves Da Silva, Renata Aparecida Mendes, Renata Celes-
te Basilio, Renata Delmira Vito Dos Santos, Renata Morais Ferreira, Renata Penetra Santos Rodri-
gues, Renata Ramos Borges, Renata Viana De Souza, Renatha Da Silva Fernandes, Renato 
Aparecido De Queiroz, Renato Camilo De Paula, Renato Comby, Renato Jose De Souza, Renato 
Ribeiro Dos Santos, Rene De Paulo Silva Santos, Renilson Almeida Ribeiro, Renisson Romualdo 
Moura Bastos, Reverton Jean De Oliveira, Rhuan Carlos Nunes Martins, Ricardo Alberto Dos 
Santos, Ricardo Marques Da Cunha, Ricardo Matheus Prehl, Ricardo Mingorace, Rita Viana Da 
Silva Neta, Rivanildo Alves De Lima, Roberta Bezerra Domingos, Roberta De Jesus Teixeira, Ro-
berta Mikaely Dos Santos Correia Da Silva, Roberto Alves Correa, Roberto De Oliveira, Roberto 
Lopes Serrao, Robson Do Nascimento Ferreira, Robson Loro Peixoto, Robson Moraes De Oliveira, 
Robson Moreira Fernandes, Robson Munhoz, Robson Natividade Da Hora, Rodrigo De Albuquerque 
Braz Teodoro, Rodrigo Leandro Dos Santos, Rodrigo Santos Silva, Rodrigo Tobias De Lima Dal 
Bello, Roger De Almeida Pedroso, Roger Thalesson De Matos, Rogério Da Silva Viana, Rogério 
Silva Dos Santos, Romildo Lino Da Silva, Romildo Lourenço De Oliveira, Ronaldo Alves Leite Júnior, 
Ronaldo Brandão Dos Santos, Ronaldo Cosme Bento Pereira, Ronaldo Da Silva Rodrigues, Roney 
Santos Silva, Roni Belo De Souza, Ronildo De Oliveira Silva, Rôniton Vespasiano Dos Santos, 
Ronivaldo Correa Dos Santos, Rosana Carvalho De Amorim, Rosana Dos Santos Farias, Rosân-
gela Aparecida De Lima, Rosangela De Sousa Ribeiro Costa, Rosangela Degam Malta, Roseli Da 
Costa Ferreira, Roseli Teresinha Gerlach, Rosélia Calisto Do Nascimento, Roselito Cares De 
Sousa, Rosely Da Silva Oliveira, Rosemary Araujo Ongaratto, Rosemeire Aparecida Da Silva, 
Rosiely Schneider, Rosilene De Lima Do Nascimento, Rosilene De Souza, Rosimar Cristina Da 
Silva Santos, Rosimeire Carvalho De Oliveira, Rosimere Dotti Pacheco, Rosinilson Pereira Dos 
Santos, Rosivaldo De Oliveira, Rubens Heitor Taroco, Rubsney Cristhiam Ludson Da Silva, Rutlêa 
Dos Santos Almeida, Rutyslan Oliveira De Araújo, Sabrina Pereira Da Silva, Salomão Silva Sabino 
De Azevedo, Samara De Jesus Vitorato, Samara Lice Pereira De Lima, Samara Silva Soares 
Pestana, Samira Vitória Carneiro, Samuel Alves Saudades, Samuel De Sousa, Samuel Morais Da 
Silva, Samuel Rocha Ribeiro Leite, Samus Laine, Sandra Ferreira De Souza Santos, Sandro José 
Vieira, Saulo Pereira Silva, Sayure Teixeira Da Silva, Selma Cremonez Da Conceição Pinheiro, 
Selma Nunes Soares, Sérgio Alves Justino, Sérgio Borges Da Cruz Vieira, Sérgio Henrique Ramos 
Baltazar, Shayane Cristina De Sousa Santos, Shayane Sizina Ferreira De Jesus, Sidinei Almeida 
Domingos, Sidinei Walsak, Sidney Gomes Da Silva, Sileia Souza Foltran, Silvana Da Conceição 
Santos, Silvana Marques Da Silva, Silvana Martins Dos Santos, Silvana Perpetua De Souza, Sil-
vana Rodrigues De Jesus, Silvana Soares Moreira, Silvano Aparecido Duque, Silvia Maria Santos 
Vidal, Silvio César Miranda, Silvio Sebastião Vieira, Simário Da Silva Santos Cavalcanti, Simone 
Maria Hastenteufel, Simone Pereira Nunes Ormandes, Simone Valdirene Prazeres, Simony Sabino 
Moura Do Carmo, Sinval Alves Dos Santos, Sirlene Dos Santos, Sirlene Eugenio Alves Leite, Sizi-
na Oliveira De Jesus, Solange Maria Zimmer, Stéfani Oliveira Dias, Stephanie Soares Marcal, 
Suelen Lourenço Pinheiro, Suelen Monaliza Dos Reis, Suelen Vicente Dos Santos, Sueli Santana 
Monteiro, Suellen Souza De Freyn, Suerica Aparecida Sabino, Suzane Moreira Mesquita, Tainá 
Costa Izaias Da Silva, Tainan Diego Ferreira, Tais Brigida De Lima Balduino, Taís De Almeida Silva, 
Tais Silva De Almeida, Talisson De Andrade Lopes, Talita Regina Fernandes, Tamara Simões Dalsin, 
Tamaris Fernandes Nery, Tamiles Silva Oliveira, Tamires Beserra Dos Santos, Tamires Cardoso Da 
Silva, Tamires Fátima Martins, Tamires Neri Dos Santos De Andrade, Tamires Paiva Oliveira Da 
Silva, Tamirys Cristina Coelho De Oliveira, Tânia Mara Dos Santos Carvalho, Tânia Maura Justino, 
Tatiana Bonifácio Monteiro Gomes, Tatiane Barbosa De Souza, Tatiane De Andrade Azevedo, Ta-
tiane Lopes Dos Santos, Tatyane De Araujo Gonçalves, Tauã Miguel Silva Tenório, Tauana Apare-
cidaa Prado Lemes, Tauane Dal Magro Da Silva, Telma Cristina Severo, Terezinha Cardoso Da 
Silva, Thaina Carolina Dos Santos Vieira, Thaina Oliveira Dos Santos, Thainá Suelen Moreira De 
Almeida, Thaís Dantas Mendonça, Thaís Dayane Da Silva Targino, Thales Sardá Luiz, Thalia Maria 
Da Silva, Thamaris Dayane Lima Da Paz, Thamires Mielly Barbosa De Moraes, Thayla Bianca 
Menezes Espontão, Thayla Oliveira Lima, Thayná Christiny Marques Dos Santos, Theyvisson 
Nemesio De Oliveira Da Silva, Thiago Aparecido Dos Santos, Thiago Correa Do Couto, Thiago 
Ferreira Da Silva, Thiago Ferreira Marques, Thiago Gomes Côrtes, Thiago Pereira Jesus De Jesus, 
Thiago Valadão Bispo, Thifany Ferreira De Mesquita, Thomas Edison Freitas De Souza, Tiago Da 
Cruz Gomes, Tiago Marques, Tiago Pereira Dos Santos, Tulio Gabriel De Souza Xavier, Tulio Lopes 
Benedito, Twuane Bruna Da Silva Gomes, Uarlen Alves Da Silva, Ubirajara Figueiredo Salgueiro, 
Ubiratan De Jesus Santos Piedade, Urias Tsumey Wa Tserenhib Ru, Valcimar Souza Da Cunha, 
Valdecir Francisco Dutra, Valdecir Silvestre Ribeiro, Valdeir Scarpari De Souza, Valdenê Ferreira 
Pereira Alexandre, Valderlandia De Souza Moura, Valdez Silva Santos, Valdir Aparecido Scanfella, 
Valdir De Lima, Valdomiro Severino Da Silva, Valeria Aparecida Do Amaral Alves, Valéria Aparecida 
Eduardo, Valeria De Almeida Silva, Valéria De Souza Morais, Valter Luiz Ramos Pereira, Vanderlei 
Aparecido Marques, Vanderleia Anestor Candido, Vanderleia Rodrigues De Moura Silveira, Vander-
lice Ferrucci De Almeida, Vanderson José Araujo Gonçalves, Vandinei Rodrigues Bezerra, Vanessa 
Aparecida Domingos, Vanessa Batista Stutz, Vanessa Da Silva Januário, Vanessa De Souza, Vania 
Da Silva Vaz, Vanilsa Faustino Martins, Vantuil Brito Da Costa, Vanusa Conceição Ramos, Vanusa 
De Fatima Oliveira, Vera Lucia Schwamberger, Verônica De Carita Silva, Victor Amorim D’auriol, 
Vinicius Da Costa Estorque, Vinícius Liborio Guimarães Menezes, Vinicius Lima Lopes Da Silva, 
Vinicius Raimundo Seraphim, Virginia Carvalho Veiga Dos Santos, Vítor Arneiro Barbosa, Vitor Dos 
Santos Moreira, Vitor Eduardo Veras Dutra, Vitor Pedro Gardini Almeida, Vitoria Camila Fonseca 
Silva, Vitória Daniele De Oliveira Da Silva, Vitória Macena Gonçalves Da Silva, Vitória Stefanie 
Pereira, Vivian Romano De Carvalho, Viviane Estael Almeida Dantas Sousa, Viviane Gasparino 
Campos Rondini, Viviane Pereira, Wagner Fagundes De Melo, Wagner Rodrigues Pinto, Walace 
Aparecido Candido Teixeira, Walas Dos Santos Araujo, Walter Alves Da Silva, Wanda Maria Costa, 
Wanessa Da Silva Leonardo Vieira, Wanessa De Almeida Piller, Weberty Frankylin Souza Oliveira, 
Welinton Junior Varella, Welita De Jesus Vilela, Wéliton Gonçalves De Carvalho, Welligton Natan 
Da Silva, Wellington Gama Dos Santos, Wencher Fevry, Werbeth Costa Paiva, Werzilliam Da Silva 
Nunes, Wesley Batista De Santana, Wesley Campos Da Silva, Wesley Gabriel De Moraes Silva, 
Wilames Bezerra Araujo, Wilcinei Dias Gualandi, Wilian Moreira De Farias, Wiliane Nayara Da 
Silva, Wilkson Ney Oliveira De Almeida, William Anacleto Pereira, William Grand-Champs Braga, 
William Vieira De Borba, Willian Da Silva Braz, Willian Diego Lunkes, Willian Miguel Bisolo, Willian 
Wilamy Gonçalves De Souza, Wilson Cordeiro Da Silva, Wilson Evangelista Dos Santos Filho, 
Wilson Lucas De Aguiar Filho, Wylka Rafaella De Souza, Yan Da Silva Ferreira, Yasmin Moraes 
Supino De Paulo, Yasmin Ribeiro Teixeira, Yasmin Vieira Dos Santos, Yvana Verena Inácio Silva, 
Zenete Silva Araujo, Zenilda Maria Bianki, Zenilda Santos Da Silva, Zillar Palmeira Da Silva, Zulei-
de Da Silva Neves, Maria Aline Pereira Soares dos Santos.

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE MANDATO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO 
DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO ESTADO DA PARAIBA.

A Presidente da Federação dos servidores públicos municipais no estado da Paraíba,senhora  
ROSILENE DE AMORIM, em discursão com os sindicatos filiados, e devido ao termino do mantado 
da diretoria em 05/08/2021, comunicou aos sindicatos para consultar suas bases, para prorrogar o 
mandato da atual diretoria pelo o período de dois (02) anos, em comum acordo com os sindicatos 
filados e diante da Pandemia provocada pelo Covid-19 e constatando que a grande maioria da dire-
toria se encontra no quadro de risco, os sindicatos filiados consultaram suas bases e decidiram de 
PRORROGAR O MANDATOpelo um período de 05/08/2021 a 05/08/2023. Permanecendo assimos 
mesmos nomes da diretoria daúltima ata de eleição ocorrida na data da fundação da Federação 
dos servidores públicos municipais no estado da Paraíba.

    João Pessoa, 07 de outubro de 2021
Rosilene de Amorim.

Presidente da FESPM/PB
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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 NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO, CALÇADOS E 
CONFECÇÃO DE ROUPAS NO ESTADO DA PARAÍBA

Rua: Desembargador Souto Maior, 258 - Centro - João Pessoa - PB
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias convoca todos os trabalha-

dores da empresa Cambuci S/A – CNPJ 61.088.894/0024-02, localizada na Rua Manoel Francisco 
Venâncio, 205 –- Centro – Bayeux-PB, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a 
realizar-se no dia14de Outubrode 2021 às 13:30 horas em primeira convocação, e não havendo 
quorum a mesma será realizada às 14:20 horas em segunda convocação. Local: área de lazer da 
referida empresa, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de Convo-
cação; b) firmar Acordo Coletivo - Renovação Banco de Horas. João Pessoa, 07 de Outubro de 
2021. Severina do Ramos Clementino das Neves– Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA VIGILÂNCIA DO 
ESTADO DA PARAIBA – SEESVEP/SINDVIG – PB CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto 

Social e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital, convocar todos os trabalhadores 
das Empresas de Segurança e Vigilância do Estado da Paraíba, representadas pelo SEESVEP PB, 
abrangidos pelo sindicato profissional, todos os trabalhadores para participarem das Assembleias 
Gerais Extraordinárias a serem realizadas, nas cidades, locais e horários, seguintes: João Pessoa 
–Dia  16 de outubro de 2021,em 1º convocação as 09:00hs,com quorum estatutário, ou as 09:30hs, 
em 2º convocação, com qualquer  numero  de interessados presentes na sede do sindicato situada 
a rua Beaurepaire Rohan nº 460 centro João Pessoa, Cajazeiras – Dia 20 de outubro de 2021 as 
19:00 horas, no auditório do campus da UFCG situada a rua Sergio Maciel no bairro das populares, 
Sousa – Dia 21 de outubro de 2021 as 19:00 na Escola Estadual Batista Leite Situada na Rua Luiz 
Pereira Da Silva N° 22 Centro, Patos – Dia 22 de outubro de 2021 ás 19:00 horas na associação 
dos sapateiros  na rua José Genuíno nº 30 centro de Patos, sendo que em todas as assembleias 
onde será apreciadas  seguintes ordens do dia:  01) Aprovação da pauta de reivindicação da cate-
goria visando a composição de acordo e/ou convenção coletiva da categoria para o ano de 2022; 
02) Autorização para a diretoria  negociar, celebrar Acordo, Convenção Coletiva de Trabalho e, em 
caso de Malogro das negociações, instaurar Dissídio Coletivo de Trabalho, com ou sem greve; 03) 
Filiação a Central Sindical FORÇA SINDICAL , Filiação a Confederação Nacional dos Trabalhadores 
de Segurança Privada – CONTRASP e Filiação da Federação dos Vigilantes do Norte e Nordeste – 
FESVINE;  04) Autorização para se frustradas as negociações suscitar Dissídio Coletivo perante a 
Justiça do Trabalho; 05) Manutenção da Assembléia Geral Extraordinária em caráter permanente, até 
a conclusão das negociações; 06) Discussão e Deliberação a respeito de greve geral na categoria 
profissional, caso necessário, obedecendo-se os dispositivos da lei 7783/89;, João Pessoa ,07 de 
Outubro de 2021. Roosevelt Batista de Carvalho Silva Junior Presidente. 

Romário Romualdo da Silva torna público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente-SEMAM a 
RLO da atividade de hospedagem (pousada), localizada na Rua Antônio Anastácio Pereira, 181, 
José Américo de Almeida, João Pessoa-PB.

A Serra da Borborema Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda com CNPJ 
41.086.716/0001-30 torna público que em 30/08/2021 recebeu a Licença Prévia Nº 014/2021, da 
Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G 
para construção do Empreendimento Comercial de 761,30m², com 16 salas, localizado na Rua 
Otacílio Nepomuceno, S/N, Bairro Catolé no município de Campina Grande-PB. Com validade 365 
(Trezentos e sessenta e cinco dias).

DROGARIA DROGAVISTA LTDA, CNPJ 00958.548./0019-78, TORNA PÚBLICO QUE REQUERIU À 
SEMAM ( SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE DE 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 
SITUADO EM AV.EDSON RAMALHO 889/ MANAÍRA- JOÃO PESSOA – PB .

A EMPRESA MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.757.801/0001-08, 
VEM POR MEIO DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM (SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE) A LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE Nº 106/2021 PARA CONSTRUÇÃO DE FLAT 
E SALAS COMERCIAIS, LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, 
SETOR 03, QUADRA 022, LOTE 0270, JARDIM OCEANIA, NESTA CAPITAL.

A Jar Construções Ltda com CNPJ 07.351.715/0001-38 torna público que em 30/07/2021 recebeu a 
licença prévia n°012/2021 da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretaria de Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente da P.M.C.G para construção decondomínio horizontal multifamiliar fechado, 14 casas 
com total de 1.261,97m² de área construída, localizado na rua Leoniza Martins Leite, N° 89, bairro 
Centenário no município de Campina Grande-PB. Com validade 365 (trezentos e sessenta e cinco).

Policlínica Vida Paraíba Ltda, CNPJ: 30.755.223/0001-20, torna público que REQUEREUda Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente - JP, (SEMAM), a renovação da LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para 
CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLÍNICA, localizado na Rua Alberto de Brito, Nº349, Jaguaribe, JP - PB

COINBRA – Construtora e Incorporadora Brasileira Sociedade Empresária Ltda. CNPJ: 
19079237/000138, torna público que requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia e Licença de Instalação para construção de unidade 
residencial Multifamiliar situado na Ruadas Amendoeiras, Qd. I, Lote 13A, Loteamento Ponta de 
Campina, Cabedelo, PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

“A empresa Normel Nordeste Metais LTDA, inscrita sob o CNPJ: 35.543.214/0001-99, torna públi-
co que requereu a SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Conde-PB as Licenças 
Ambientais (LP, LI, LO), para sua atividade, situada na Rod. BR 101, s/n, KM 95 Quadra Q, Galpão 
02, Distrito Industrial, Conde, Paraíba.”. (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

OSr.JOSIMAR MESSIAS DA COSTA, CPF 917.022.674-15torna público que requereuda SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente de Condea(LP) LICENÇA PRÉVIA para aprovação e concepção 
da obra que se encontra em fase preliminar do planejamento, atestando assim a sua viabilidade 
ambiental e a (LI) LICENÇA DE INSTALAÇÃO para aprovação da execução da obra e a instalação 
dos equipamentos, localizado no LOTE P, QUADRA 15 do Condomínio Chácaras de Carapibus, 
Rodovia Contorno de Jacumã, Guruji – Conde/PB. CEP 58322-000. (Conforme Resolução CONAMA 
nº 006 de 24/01/1986)
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