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Governador João Azevêdo reuniu-se ontem com prefeitos dos 20 municípios que integram a região e reafirmou intenção de ampliar a oferta de serviços à população.  Página 13

Estado analisa investimentos para o Vale do Piancó 

ALPB aprova projeto 
que facilita quitação 
de ICMS em atraso
Programa que visa apoiar a recuperação das empresas afetadas pela pandemia prevê desconto 
de até 80% nas multas e juros e parcelamento dos débitos em até 60 meses. Página 14

 

Fórum analisa propostas para 
o setor de energias renováveis
Evento da Cinep, em parceria com a Prefeitura da capital e a 
UFPB, promove hoje série de palestras que revelam o potencial 
do Estado para a produção de energia limpa. Página 19

Colunas

O desapontamento de Nietzsche não se 
restringiu às religiões em si, mas sobretudo à 
imagem antropomórfica, ‘demasiadamente 

humana’, que se forjou de Deus  Página 10
Germano Romero

A universidade é o espaço público mais legítimo 
para a expressão de pensamento dos docentes. 

Querer calar a voz de um professor pela força é uma 
violência constitucional inaceitável  Página 2

Rui Leitão

Caso Alph Amigos do estudante de filosofia da UFPB 
morto em fevereiro de 2020 são suspeitos do crime. Página 4
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Economia

Sigam-me os bons Hospital Edson Ramalho 
caracteriza bebês como personagens de seriado. Página 8
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Preço de carro usado na PB está 
até 36% acima da tabela Fipe
Valorização é relacionada à redução na produção de 
veículos novos e à alta no preço dos zero quilômetro, que 
ficaram quase 20% mais caros este ano. Página 17

Paraíba

Painéis solares vão ajudar a 
levar água para a zona rural
Projeto Cooperar vai instalar equipamentos para acionar 
bombas de poços e açudes, facilitando a vida dos produtores 
e barateando o custo do consumo de energia. Página 4

Inadimplência cresceu 6,15% 
no estado no mês de setembro
Aumento ficou acima das médias regional e nacional, 
segundo dados divulgados pelo SPC, e o setor bancário 
tem 59,28% dos devedores paraibanos. Página 17

Festival de Brinquedos Artesãos da feira organizada pelo Governo do 
Estado nos shoppings Manaíra e Mangabeira já venderam mais de R$ 72 mil. Página 3
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Contra a PEC 05 Membros do Ministério Público realizaram ato ontem, 
em João Pessoa, e denunciaram ameaças à independência funcional. Página 13
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Não é tarefa do outro mundo constatar que o Brasil vive 
um pico epidêmico da fome. Para quem está acima da linha de 
pobreza, basta observar com uma atenção cidadã o cotidiano 
das cidades, para perceber, por exemplo, o grande contingente 
de homens e mulheres que pede esmolas ou revolve lixeiras em 
busca de alimento ou algo que possa render algum dinheiro.

Mas, para quem prefere leituras sociais com embasamento 
científico, sugere-se conhecer os resultados do Inquérito 
Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da 
Pandemia da Covid-19 no Brasil, desenvolvido pela Rede 
Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar 
(Rede PENSSAN), em áreas urbanas e rurais, entre 5 e 24 de 
dezembro de 2020.

A pesquisa constatou que 116,8 milhões de brasileiros não 
tinham acesso pleno e permanente a alimentos, sendo que, 
desse total, 43,4 milhões (20,5% da população) viviam em 
situação de insegurança alimentar moderada ou grave e 19,1 
milhões (9% da população) estavam literalmente passando 
fome, ou seja, vitimados por uma insegurança alimentar grave.

O estudo da Rede PENSSAN revela que a combinação de 
três crises simultâneas - econômica, política e sanitária - 
resultou em uma significativa redução da segurança alimentar 
em todo o Brasil. Os muitos pobres e os poucos ricos, portanto, 
também são representados, hoje, pelos “poucos que comem à 
vontade e os muitos que só têm vontade de comer”.

Por aí se entende quão importantes são as políticas 
públicas de assistência alimentar que vêm sendo implantadas 
pelo Governo do Estado, por meio das quais são contemplados 
os segmentos mais vulneráveis da população paraibana. 
Exemplo dessa ação de inquestionável sentido humanitário é o 
Programa Tá na Mesa, iniciado em meados deste ano.

O Brasil precisa se unir em torno de um projeto político 
nacional de grande envergadura, capaz de reverter a situação 
de penúria em que se encontra um contingente de pessoas 
que, apenas no que se refere à insegurança alimentar, é mais 
de duas vezes superior à população da Argentina. Crises têm 
solução, a vontade de debelá-las precisa apenas ser maior que 
elas.

Epidemia da fome A liberdade de cátedra
O pluralismo de ideias e concepções no 

ensino deve ser garantido nas escolas, em 
especial nas de nível superior, onde o debate 
crítico é mais objetivo. A educação é um dos 
direitos fundamentais previstos em nossa 
Constituição, revelando-se um instrumento 
republicano de inclusão social. Portanto, a li-
berdade de cátedra está relacionada com a li-
berdade de ensinar e a liberdade de aprender.  
 As Constituições Federais de 1934 e 1946 já 
previam textualmente “a garantia da liber-
dade de cátedra”. Até o diploma constitucio-
nal de 1967, elaborado no período em que 
vivemos a ditadura militar, fala claramente 
no inciso VI, do artigo 166, “é garantida a 
liberdade de cátedra”. Apenas 
a Constituição de 1988, cha-
mada “constituição cidadã, es-
tranhamente não possui essa 
previsão expressa. Porém no 
seu artigo 206, quando esta-
belece os princípios a serem 
observados no ensino a ser 
ministrado no Brasil, destaca 
nos incisos II e III, “a liberdade 
de aprender, ensinar, pesqui-
sar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber” e “o pluralismo 
de ideias e de concepções pe-
dagógicas”.

A questão tem sido ob-
jeto de muita discussão em 
tempos recentes. O Supremo 
Tribunal Federal, em deci-
são unânime, se apressou em agir como 
protetor dos preceitos constitucionais 
que asseguram a livre manifestação de 
ideias e pensamentos nas universidades. 
 Ao exigirem a neutralidade do professor, os 
que defendem esse posicionamento, falam 
na prática de doutrinação ideológica e pre-
gação política. Esse argumento é o que tem 
motivado a promoção de ações que visam 
monitorar professores em salas de aula, 
ferindo o regime de liberdades. A universi-
dade é o espaço público mais legítimo para 
a expressão de pensamento dos docentes. 
Querer calar a voz de um professor pela força 

é uma violência constitucional inaceitável. 
Educar é uma ação política. Muita gente 
não percebe a dimensão política do traba-
lho pedagógico. O professor deve ter cons-
ciência de que é importante instrumento 
de transformação social. A tarefa da esco-
la é promover a cidadania. A sala de aula 
deve ser um espaço de debate de ideias, um 
ambiente em que se forme e se desperte 
a consciência crítica reflexiva dos alunos 
que se tornarão os cidadãos de hoje e do 
amanhã, aptos a participarem da vida so-
cial, política, econômica e cultural do país.  
 É necessário, no entanto, definir bem o papel 
político do professor em sala de aula. Há uma 

diferença a ser observada en-
tre “politizar” e “partidarizar”. 

O debate da política não 
é assumir um viés partidário 
ou ideológico. A política a ser 
exercitada é no sentido amplo 
de cuidar da vida coletiva e 
da sociedade, levar o aluno à 
prática da reflexão, da análise 
crítica. Usar sua condição de 
docente para conduzir a um 
debate onde cada um possa 
formar sua opinião, seu juízo 
de valor, sua visão própria do 
mundo em que vivemos.

Quando delegamos aos 
professores a responsabili-
dade de colaborar na cons-
trução da personalidade de 

nossos filhos, esperamos que eles tenham 
o perfeito entendimento de sua nobre 
missão, exercendo o seu papel com ética, 
responsabilidade e comprometidos com 
a sua função de formar cidadãos críticos e 
atuantes na nossa sociedade. Queremos que 
nossos filhos sejam estimulados a “pensar” 
e não que os professores “pensem” por eles.  
O propósito desse chamamento à refle-
xão sobre o papel político do professor é 
também o de realçar a importância des-
se profissional na vida social, o que mui-
tas vezes chega a ser ignorada por au-
toridades governamentais deste país. 

Bananeiras completa 188 anos
Uma povoação, no regime monárquico, 

adquiria sua independência política ganhando 
o status de Vila. Bananeiras, como povoado, 
estava inserida no mapa da Vila de São Miguel 
da Baía da Traição até que passou a integrar 
o território da Vila Real de Brejo de Areia em 
1872. Seis anos depois, em 10 de outubro de 
1833, foi dada emancipação política e criada 
a Vila de Bananeiras, “arrastando consigo os 
territórios de Guarabira, Cuité e Pedra Lavra-
da”, segundo Horácio de Almeida. O artigo 
segundo da lei que criou o novo município, 
ao invés de Pedra Lavrada, por certo fazen-
do parte de Cuité, se refere a Serra da Raiz. 
Guarabira chama-se, então, Independência. 
E prossegue Horácio: “em densidade demo-
gráfica, coloca-se Areia em terceiro lugar na 
Província, seguido apenas pela 
Capital e por Bananeiras. Nessa 
época, Bananeiras era o maior 
município do Brejo em exten-
são territorial, com uma área 
que ia até os limites de Areia ao 
Rio Grande do Norte, inclusive, 
o atual município de Araruna”.

Araruna esteve sob a juris-
dição da Vila de Bananeiras até 
11 de julho de 1877 quando se 
instalou como Vila, com a posse 
dos seus primeiros vereadores, 
perante o presidente Manoel da Costa Espínola, 
da Câmara de Bananeiras. Desde 1871, porém, 
nasceria a inconformação dos moradores de 
Araruna com a dependência de Bananeiras, 
principalmente devido à distância entre o 
distrito e a sede municipal. Araruna era admi-
nistrada à distância pelos chefes políticos de 
Bananeiras. Um documento descoberto pelo 
historiador Humberto Fonseca de Lucena e 
firmado pelas figuras mais representativas 
de Araruna, datado de 1871, defende a criação 
daquele município. Os moradores da Freguesia 
de Nossa Senhora da Conceição da Povoação 
de Araruna, Termo e Comarca de Bananeiras 
reclamavam a distância de nove léguas para se 
alcançar a sede municipal onde “são obrigados 

a prestar serviço do júri, reunir colégio eleitoral 
e requerer qualquer ato judicial”. O Barão de 
Mamanguape, senador do Império e presidente 
da Província sancionou a lei 616 que criou a Vila 
de Araruna, desmembrando-a de Bananeiras.

Está comprovado, pois, que Bananeiras 
emancipou-se em 1833 quando foi elevada à 
categoria de Vila, ganhando foros de município 
independente. Dois anos depois, seria criada a 
Freguesia de Nossa Senhora do Livramento e, 
apenas em 1879, seria elevada à categoria de 
cidade. Era assim no passado. Hoje, um distrito 
tem a sede em uma vila e ganhando emancipa-
ção passa a ser uma cidade, sede do respectivo 
município. É, portanto um equívoco histórico 
e que precisa ser corrigido, referir-se a 16 de 
outubro de 1879 como data da emancipação 

política de Bananeiras. Esta é a 
data da elevação da Vila à cate-
goria de Cidade. Ind ependência 
política e administrativa Bana-
neiras possui há cerca de 188 
anos, isto é, desde 10 de outubro 
de 1833, quando deu adeus à 
Vila Real de Brejo de Areia.

Por volta de 1844 foi insta-
lada a coletoria de Bananeiras e 
seu primeiro coletor foi Estevão 
José da Rocha, agraciado, quase 
trinta anos depois, com o título 

de Barão de Araruna. O cemitério de Bana-
neiras, onde procurei o túmulo desse Barão, 
como se procura uma agulha no palheiro e não 
encontrei, seria construído em 1856. Mas a Vila 
ganhou o Correio dois anos depois de sua eman-
cipação política, em 1835. A energia chegou na 
segunda década do século passado, em 1919 e 
o trem apitou pela primeira vez depois do Túnel 
da Viração em 15 de novembro de 1925. Nos 
anos 1940, Pedro de Almeida foi buscar água 
na Bica do Gato e distribuiu na cidade. O dis-
trito de Chã do Lindolfo, hoje quase um bairro 
da antiga Vila de Bananeiras foi fundada por 
Lindolfo Américo Ferreira Grilo, justamente o 
primeiro escrivão do cartório do registro civil 
de Bananeiras, instalado em 1888.

 Educar é uma ação 
política. Muita gente 

não percebe a 
dimensão política do 
trabalho pedagógico. 

O professor deve 
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transformação 

social    

 Bananeiras 
emancipou-se em 1833 
quando foi elevada à 
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ganhando foros de 
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independente   
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Volume de negócios realizados durante o evento na capital em 12 dias já é superior a R$ 72 mil

Artesãos comemoram vendas 
no Festival de Brinquedos

O Festival de Brinque-
dos Populares, iniciativa 
do Programa do Artesa-
nato Paraibano (PAP), em 
parceria com os Shoppin-
gs Manaíra e Mangabeira e 
o Sebrae-PB gerou, em 12 
dias, um volume de negó-
cios de mais de R$ 72 mil 
com a comercialização de 
2.265 peças dos artesãos 
locais. Até a terça-feira 
(12), Dia das Crianças, 
foram vendidas 118 pe-
ças no Manaíra Shopping 
e 106 peças no Mangabei-
ra Shopping. O Festival de 
Brinquedos teve início no 
dia 1º de outubro e conti-
nua até o próximo domin-
go (17) com expectativa 
de negócios em torno de 
R$ 100 mil.

Segundo 
a gestora do 
Programa do 
Artesanato 
P a r a i b a n o 
(PAP), Ma-
r i e l z a  Ro -
driguez, os 
artesãos ex-
positores já 
comemoram 
as vendas e encomendas 
recebidas nestes dias de 
Festival. “Falar em uma 
expectativa de negócios 
em torno de R$ 100 mil, 
onde 25 artesãos vendem 
peças pequenas, feitas 
manualmente com simpli-
cidade e delicadeza, com 
materiais geralmente de 
reaproveitamento, é algo 
imensurável. Os dados es-
tatísticos falam tudo sobre 
este evento essencialmen-
te afetivo e inclusivo”, ob-
servou a gestora. 

A gerente corporativa 
de Marketing do Manaíra 
e Mangabeira Shopping, 
Roberta Barros, ressaltou 
o papel do artesanato e a 
importância da parceria. 
“Entendemos que ceder 
um espaço nos dois sho-
ppings, não só ajuda na di-

vulgação dos produtos dos 
artesãos, mas também dá 
uma oportunidade maior 
do paraibano conhecer 
esse lindo trabalho que 
eles fazem. O artesanato 
sempre precisa ter um 
destaque, porque repre-
senta a identidade do seu 
povo”, frisou. 

“A parceria entre o Go-
verno do Estado, PAP e Se-
brae é muito importante 
e vai além da realização 
do Festival de Brinquedos 
Populares, que se encer-
ra no dia 17. Ela abrange 
a realização das edições 
futuras do Salão do Arte-
sanato da Paraíba focando 
na promoção de negócios 
e no desenvolvimento sus-

tentável dos 
territórios 
do artesana-
to”, afirmou 
o  d i r e t o r 
técnico do 
Sebrae-PB, 
Luiz Alber-
to.

No Fes-
t i v a l  d e 
Brinquedos 

são comercializados car-
rinhos de madeira, jogos 
educativos, bonecas de 
pano, panelinhas de bar-
ro, fantoches, réplicas 
de móveis, entre outros 
produtos do artesanato. 
A exposição e comercia-
lização dos brinquedos 
acontecem das 10h às 
22h, tanto no Manaíra 
Shopping, como no Man-
gabeira Shopping.

O Festival também 
apresenta uma progra-
mação simultânea com 
apresentação de teatro 
de bonecos, oficinas de 
panelinhas de barro, brin-
cadeiras e recreação. Além 
disso, conta com a Mostra 
de Livros Infantis de três 
escritoras paraibanas: 
Messina Palmeira, Janete 
Lins e Simone Bandeira. 

O Festival de Brinquedos 
teve início no dia 1º e 

continua até o próximo 
domingo (17) com 

expectativa de negócios 
em torno de R$ 100 mil

 Combate à sífilis congênita

Secretaria de Estado da Saúde abre 
programação na cidade de Cabedelo

Outubro é o mês de com-
bate à sífilis congênita, infec-
ção sexualmente transmissí-
vel, causada por bactéria que, 
quando tratada precocemente, 
evita a transmissão para o feto. 
Ontem, pela manhã, a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES) 
fez a abertura da programação 
de combate à doença, em Cabe-
delo, para médicos e enfermei-
ros da Atenção Básica.

A chefe do Núcleo das 
IST/Aids, Joanna Ramalho, 
falou sobre a importância do 
combate à doença. “A ação dos 
profissionais de saúde da Aten-
ção Básica é de extrema impor-
tância, já que as unidades ficam 
dentro das comunidades, faci-
litando o acesso ao tratamento 
que é feito com antibióticos”, 
disse, completando que “a sífi-
lis na gestação é um risco para 
o feto. Logo, quanto mais alta 
a taxa de incidência de sífilis 

congênita, maior a probabili-
dade de chances de natimorto 
(crianças que nascem mortas)”.

O secretário de Saúde 
de Cabedelo, Murilo Suassu-
na, reforçou a importância da 
atuação dos PSFs no combate à 
sífilis congênita. “Se o PSF fizer 
o atendimento e o tratamento, a 
mulher não precisa ir para o hos-
pital, o que facilita e evita gastos 
com transporte”, pontuou.

Até este mês, foram re-
gistrados 303 casos de sífilis 
congênita; em 2020, foram 355 
casos e, em 2019, houve 370 
casos, em todo Estado. “Com 
a pandemia, houve queda nas 
notificações de sífilis adquirida 
e em gestantes e, consequente-
mente, teve aumento dos casos 
de sífilis congênita”, explicou 
Joanna Ramalho. Quanto ao nú-
mero de natimortos por sífilis 
na Paraíba, em 2021, foram 21; 
em 2020, foram 10 e em 2019, 

foram registrados 13.
As atividades seguem até 

o próximo dia 25 de outubro. 
Hoje, das 9h às 12h, será rea-
lizado um encontro virtual 
na plataforma Google Meet, 
com os Centros de Testagens 
e Aconselhamentos (CTA) e 
Serviços de Assistência Espe-
cializada (SAE), em HIV/Aids, 
com o tema: “O papel dos ser-
viços de referência para as ISTs, 
no enfrentamento da sífilis e 
outras infecções.”

No período de 18 a 22 de 
outubro, terá a Semana de Pre-
venção à Sífilis, junto à popula-
ção travesti e transexual, com 
oferta de testagem e tratamen-
to via oral para sífilis em pes-
soas com próteses de silicone, no 
Ambulatório TT, do Complexo de 
Doenças Infectocontagiosas Dr. 
Clementino Fraga.

Na próxima terça-feira 
(19), das 9h às 11h, pela pla-

taforma Google Meet, terá 
Webinar Estadual, para apre-
sentação do novo boletim epi-
demiológico da sífilis e divulga-
ção dos municípios com boas 
práticas de enfrentamento da 
sífilis no ano de 2020. O Dia D 
de testagem para sífilis, HIV e 
Hepatites B e C, vacina (Hepa-
tite B) e distribuição de preser-
vativos, para profissionais do 
sexo acontecerá no Pavilhão do 
Chá, no próximo dia 21, das 9h 
às 12h e, na Rua da Areia, das 
19h às 22h, na sexta-feira (22).

O encerramento do mês 
da sífilis será com a mobiliza-
ção da população LGBT e pes-
soas em situação de rua para 
a luta contra a doença. Serão 
ofertados testes rápidos, vaci-
nas (Hepatite B) e distribuição 
de preservativos. O evento será 
na Praça Rio Branco (rua Du-
que de Caxias), na capital, no 
dia 25, das 8h às 13h.

No Festival de 
Brinquedos são 
comercializados 
carrinhos de 
madeira, jogos 
educativos, bo-
necas de pano, 
panelinhas de 
barro, fantoches 
(foto), réplicas 
de móveis, entre 
outros produtos 
do artesanato

Foto: Secom-PB

“Desde que entrou na Funda-
ção Palmares, Sérgio Camar-
go demonstrou que não esta-
va preparado para assumir o 
cargo e implantou a política 
de ódio do governo Bolsonaro 
na instituição”. Do deputado 
Frei Anastácio (PT), após elo-
giar decisão da Justiça do Tra-
balho, que proibiu Camargo 
de nomear ou exonerar fun-
cionários da entidade. 

“Política de ódio” 
Daniella Ribeiro negou que exis-
ta insatisfação de Aguinaldo 
Ribeiro com a direção nacional 
do PP, ao ponto de fazê-lo sair 
do partido: “Não há rusga ne-
nhuma. A relação dele com o 
presidente Ciro Nogueira é mui-
to harmoniosa. Aguinaldo não 
sairá do PP”, assegurou. Relação 
estremecida ele tem com outro 
correligionário: o presidente da 
Câmara, Arthur Lira.      

Lucas Ribeiro, vice-prefeito de Campi-
na Grande, será candidato a deputado 
federal ou disputará cadeira na ALPB? 
“Ainda estamos avaliando isso”, diz 
Daniella Ribeiro. Como mãe, ela so-
nha em ver o filho ganhar ‘luz própria’. 
“Meu pai, uma vez disse: ‘meu sonho 
é que eu seja o pai de Daniella e não 
Daniella ser a filha de Enivaldo’. Com 
Lucas é mais ou menos isso”, disse.  

‘luz PróPria’ na Política 

daniella descarta concorrer ao governo:  
“Prioridade é a candidatura de aguinaldo” 

“não sai do PP” 

Nunca acreditei na possibilidade de a senadora Daniella Ribeiro (PP) vir a disputar o 
Governo do Estado, nas eleições do próximo ano, embora as especulações sobre esse 
assunto pulassem a todo o instante na imprensa. Possivelmente, se isso viesse a acon-
tecer, concomitantemente com a candidatura de Aguinaldo Ribeiro ao Senado, uma 
chapa quase puro-sangue criaria insatisfação nos eventuais aliados do grupo Ribeiro, 
que teriam apenas uma indicação a fazer: o cargo de vice-governador na chapa. 
Seria uma chapa familiar que, certamente, pareceria presunçosa aos olhos do elei-
tor. E dos aliados, idem. Pois bem. A senadora, prudentemente, tratou de sepultar, 

de vez, o assunto. Em entrevista a uma emissora de rádio, se disse lisonjeada 
por seu nome ter sido lembrado – “é sinal que o nosso trabalho no Senado 
está sendo reconhecido” –, mas afirmou não estar deslumbrada. “Não 
sou mordida (sic) pela mosca azul, como se diz. A prioridade do nosso 
partido é com a candidatura de Aguinaldo para o Senado”. Na verda-
de, a senadora nunca aventou, publicamente, essa possibilidade. Prego 
batido, ponta virada, pois. O resto é especulação.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Um cordato e pragmático Bruno Cunha Lima 
(PSD) veio a público dizer que irá procurar os 
três senadores paraibanos para solicitar a desti-
nação de emendas a Campina Grande. “A des-
peito das diferenças políticas, eu vou bater em 
todas as portas”, disse o prefeito, referindo-se 
a Veneziano Vital do Rêgo e Nilda Gondim, do 
MDB, que lhe fazem oposição.  

Bruno, soBre Procurar adversários: 
“eu vou Bater em todas as Portas” 

Falta a 2ª dose 

aPreciação adiada  

Hervázio Bezerra (PSB) comentou a decisão de 
Cabo Gilberto (PSL) de tomar a primeira dose da 
vacina contra a covid-19: “Enfim, ele criou juízo”. 
As sessões presenciais na ALPB haviam sido sus-
pensas justamente porque o parlamentar se ne-
gava a tomar o imunizante. As sessões híbridas 
serão retomadas, mas o Cabo Gilberto só irá a 
plenário após a segunda dose.    

Ficou para a próxima semana a apreciação, pela Co-
missão de Constituição e Justiça, do projeto de lei que 
cria o ‘passaporte da vacina’ em João Pessoa, confirma 
o presidente do colegiado, vereador Odon Bezerra (Ci-
dadania), que já deu parecer favorável à proposta de 
Milanez Neto (PV). Ela obriga a apresentação do cartão 
de vacina para se ter acesso a locais públicos.     
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Selena Samara Gomes da Silva e Abraão Avelino da Fonseca, amigos da vítima, estão sendo apontados como responsáveis

Após mais de 500 dias 
desde que o corpo do estu-
dante de filosofia Clayton To-
maz de Souza, mais conhecido 
como Alph, foi encontrado, a 
Justiça da Paraíba determinou 
a prisão preventiva de dois 
acusados pelo assassinato. De 
acordo com a decisão, Sele-
na Samara Gomes da Silva e 
Abraão Avelino da Fonseca, 
amigos da vítima, são os acusa-
dos. A decisão da juíza Andréa 
Carla Mendes Galdino foi expe-
dida no dia 28 de junho e, até o 
momento, ambos os acusados 
se encontram foragidos. 

O documento pontua que 
há indícios suficientes de au-
toria e prova da materialidade 
que foram encontrados atra-
vés de provas periciais e de-
poimentos colecionados, que 
respaldam a denúncia. 

Foram tipificados os cri-
mes de homicídio qualificado, 
que ocorre quando o responsá-
vel pelo crime tem a intenção 
de matar por um motivo es-
pecífico, e homicídio simples, 
crime que se refere à ação de 
matar alguém sem agravan-
tes cruéis ou sem domínio de 
violenta emoção, não descri-
tos especificamente para qual 
dos acusados cada um dos dois 

crimes foram imputados. A de-
núncia declara que, no dia 6 de 
fevereiro de 2020, os dois acu-
sados assassinaram Clayton 
com disparos de arma de fogo 
e, em seguida, descartaram o 
corpo da vítima na estrada que 
dá acesso à Praia de Gramame, 
em João Pessoa.

A motivação, ainda de 
acordo com a decisão judicial, 
teria sido um possível relacio-
namento amoroso da vítima 
com Selena, sinalizada como 
namorada de Abraão, apon-
tado também como possível 
traficante de drogas. Os três 
eram amigos. E, segundo a pe-
rícia, o estudante de filosofia foi 
morto com disparo de arma de 
fogo na cabeça.

“Não bastassem serem 
acusados de delito considera-
do hediondo, que abala a socie-
dade, voltam-se agora contra 
o processo dificultando que 
o direito de punir se consoli-
de, exemplo maior disso é a 
fuga deliberada do distrito da 
culpa, uma vez que não foram 
localizados em cumprimento 
ao mandado citatório, o que 
dificulta a tramitação regular 
da ação penal e consequente-
mente a aplicação da lei penal”, 
expresso na denúncia emitida 
pela juíza Andréa Carla Men-
des Galdino, do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, comarca de 

João Pessoa, no juízo da 1ª Vara 
do Tribunal do Júri da capital.

O corpo de Alph, de 31 
anos, foi encontrado em uma 
mata às margens da estrada 
de Gramame, no dia 8 de fe-
vereiro, em estado de decom-
posição. O reconhecimento foi 
realizado pela família apenas 
no dia 10 do mesmo mês, con-
firmando a identidade. 

O caso foi de bastante 
comoção popular na Paraíba. 
Isto porque, na época do crime, 
estudantes da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
denunciaram uma possível 
relação entre o assassinato de 
Clayton com seguranças da 
instituição, baseados em um 
dossiê, entregue pela vítima 
ao Ministério Público Federal, 
em 2016, relatando persegui-
ções em decorrência ao seu 
envolvimento no movimento 
estudantil que reivindicava 
uma mudança de postura na 
segurança da UFPB. 

O pernambucano, natu-
ral de Arcoverde, fez parte do 
Centro Acadêmico do curso de 
Filosofia, do Diretório Central 
dos Estudantes (DCE), Con-
selho Superior Universitário 
(Consuni) e, ainda, da comis-
são da revisão estatutária da 
UFPB (Estatuinte) pelo CCHLA 
(Centro de Ciências Humanas 
Letras e Artes).

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

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

Caso Alph: Justiça determina a
prisão de suspeitos de homicídio

Complemento à vacinação

PB Rural Sustentável

PB distribui 245.760 doses 
de vacina contra a covid-19

Projeto usará a energia solar 
para levar água à zona rural

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) distribuiu, 
ontem, 245.760 doses de 
vacina contra a covid-19. 
Do total, 178.640 doses 
são da Astrazeneca/Fio-
cruz e os outros 67.120 
são do laboratório Butan-
tan/ Sinovac. As vacinas 
são para fechar o esque-
ma vacinal da população 
paraibana entre 18 e 59 
anos com a segunda dose 
(D2).

Os imunizantes, que 
estavam armazenados na 
rede de frio estadual, segui-
ram para os 223 municípios 
paraibanos. As 67.120 va-
cinas do Butantan/Sinovac 
são destinadas à popula-
ção com o esquema vaci-
nal aberto há 28 dias com 
a primeira dose (D1). Já as 
178.640 doses da Astra-

Zeneca/Fiocruz são para 
a população com esquema 
iniciado há 90 dias. 

De acordo com o se-
cretário de Estado da Saú-
de, Geraldo Medeiros, é 
importante que os municí-
pios realizem a vacinação 
no tempo preconizado pelo 
Plano Nacional de Imuniza-
ção (PNI). Ele frisa que não 
há distribuição de segun-
da dose em atraso e que os 
municípios podem realizar 
a busca ativa da população 
que ainda não completou o 
esquema vacinal.

"É importante desta-
car que as vacinas seguem 
para os municípios no 
tempo correto e que não 
há segundas doses com 
atraso de distribuição. A 
população que tenha o es-
quema vacinal já aberto e 

não tenha ainda tomado a 
sua segunda dose também 
pode procurar as secreta-
rias municipais de Saúde 
que são responsáveis pela 
estratégia vacinal, ou seja, 
a aplicação das doses", ex-
plica.

Esta é a 57ª pauta de 
distribuição de imunizan-
tes da SES, que contempla 
ainda o envio de 3.820 
doses da vacina contra a 
covid-19 para o Distrito Sa-
nitário Especial Indígena 
- DSEI Potiguar, na próxi-
ma segunda-feira (18). Os 
imunizantes são para va-
cinar com a primeira dose 
os adolescentes indígenas 
e para as doses de reforço 
de idosos acima de 60 anos, 
bem como dos profissio-
nais de saúde que atuam 
no Distrito.

Como forma de facilitar 
a vida do homem do campo e 
baratear seus custos com re-
lação ao consumo de energia 
elétrica, o Projeto Cooperar 
vai instalar energia solar 
para movimentar o comple-
xo de abastecimento d’água 
na zona rural do Estado da 
Paraíba. A intenção é colocar 
a energia solar, fotovoltai-
ca, substituindo a energia 
elétrica, utilizando painéis 
solares fixados nos telhados 
para acionar as bombas dos 
poços ou açudes e, com isso, 
levar água para as caixas e 
reservatórios de água.

“Esse é um grande 
benefício para as Associa-
ções e Cooperativas, onde 
a conta de energia será pra-
ticamente zero porque será 
feita através da energia so-
lar”, afirmou o coordenador-
geral do Projeto Cooperar, 
Omar Gama. 

A utilização da energia 
solar para a produção de 
eletricidade vem ganhando 
força em todo mundo, por 
ser considerada uma forma 
ambientalmente limpa de 

geração de energia, uma 
vez que não emite poluen-
tes na atmosfera. Entre as 
vantagens da sua utilização 
destacam-se: é uma ener-
gia renovável e considera-
da inesgotável; é gratuita; 
não emite poluentes; e tem 
baixa necessidade de ma-
nutenção, pois, apesar de 
ser uma tecnologia cara, os 
painéis ou placas utilizados 
na produção de energia são 
resistentes e praticamente 
não oferecem custos de ma-
nutenção. 

Omar Gama disse ain-
da que esta demanda de 
instalação da energia solar 
está em aberto para que as 
associações e as cooperati-
vas que tenham condições 
e necessidades desse abas-
tecimento d’água completo 
se inscrevam por meio do 
formulário que está no site 
do Projeto Cooperar e que 
poderá ser acessado no se-
guinte endereço eletrônico: 
sigma.cooperarpb.org. Os 
editais e outros documen-
tos podem ser baixados no 
endereço: https://www.coo-

perar.pb.gov.br/downloads.
Os subprojetos de 

acesso à água são: Sistema 
de Abastecimento de Água 
Completo – ADC; Recupera-
ção/Adequação de Sistema 
de Abastecimento de Água 
Completo – ADC; Sistema 
de Abastecimento de Água 
Singelo – ADS; Recupera-
ção/Adequação de Sistema 
de Abastecimento de Água 
Singelo – ADS; Sistema de 
Abastecimento de Água com 
Dessalinizador e Cisternas 
para reservação de água 
para consumo humano.

Esses três subprojetos 
permitem o desenvolvimen-
to da agricultura familiar da 
Paraíba, garantindo o acesso 
à água; construção de passa-
gem molhada; e as alianças 
produtivas, que objetivam 
melhorar o acesso dos pro-
dutores rurais ao mercado, 
com visões estratégicas 
de negócios. Esses editais 
fazem parte do programa 
PB Rural Sustentável e irão 
atender 222 municípios, 
beneficiando diretamente 
44.600 famílias do Estado.

Foto: Agência Brasil

Imunizantes são para fechar o esquema vacinal da população paraibana entre 18 e 59 anos com a segunda dose

Ocupação total de leitos de 
UTI no Estado chega a 23%

Novos 45 casos de conta-
minação pela covid-19 foram 
confirmados ontem, todos le-
ves. Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), o siste-
ma do Sivep Gripe, que notifica 
casos moderados e graves, não 
foi atualizado. Também foram 
registrados cinco óbitos, sendo 
quatro ocorridos entre a terça-
feira e ontem. A Paraíba totaliza 
443.248 casos confirmados da 
doença, sendo 335.510 pes-
soas consideradas recuperadas 
e 9.358 mortes.

O quinto falecimento foi 
datado no dia 28 de agosto. 
Uma morte ocorreu em resi-

dência e os demais em hospi-
tais públicos. Foram vítimas 
três mulheres e dois homens, 
com faixa etária de 47 e 89 
anos. Diabetes foi a comorbi-
dade mais comum. Os óbitos 
foram registrados para os re-
sidentes em Campina Grande, 
com dois casos, Caaporã, Congo 
e Nova Floresta, com um caso 
cada. 

Com 1.190.768 testes para 
diagnóstico da covid-19 já rea-
lizados, foram confirmados ca-
sos em 223 cidades e óbitos em 
222, sendo apenas Riachão do 
Bacamarte sem registros.

Dados do Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar regis-
tram sete pessoas internadas 
para o tratamento da covid-19 

entre terça-feira e ontem. Com 
os números, são contabiliza-
dos 122 pacientes internados 
nas unidades de referência. A 
ocupação total de leitos de UTI  
(adulto, pediátrico e obstétri-
co) é de 23% e 12% em leitos 
de enfermaria.

O Sertão possui a maior 
ocupação em leitos de UTI, com 
37%, e 9% nas enfermarias. 
Em seguida, a Região Metro-
politana de João Pessoa tem 
23% de ocupação de leitos de 
UTI e 16% nas enfermarias. Em 
Campina Grande estão ocupa-
dos 22% de leitos de UTI, com 
9% nas enfermarias. Todos os 
dados das macrorregiões são 
referentes a leitos específicos 
para adultos.

Mantidas prisões preventivas da 
Operação Terceiro Mandamento

As 12 prisões na Operação 
Terceiro Mandamento, deflagra-
das na última quinta-feira (7), 
foram mantidas pela 2ª Vara de 
Sousa, após passarem por au-
diência de custódia. Os empresá-
rios, contadores, despachantes e 
assistentes administrativos, deti-
dos durante a maior operação de 
combate à sonegação e fraude 
fiscal do Estado da Paraíba nos 
municípios de São Bento, Sousa e 
João Pessoa, são investigados por 
delitos de formação de Organiza-
ção Criminosa (Orcrim), sonega-
ção fiscal, lavagem de dinheiro e 
falsidade ideológica, vão perma-
necer presos nas penitenciárias 
dos municípios de Patos, Sousa e 
em Catolé do Rocha.

A ação dos promotores 
de Justiça Renata Carvalho da 
Luz e Daniel Dal Pont Adriano, 

para manter as prisões preven-
tivas, foi aceita pela juíza da 2ª 
Vara de Sousa. Durante a au-
diência de custódia, nenhuma 
ilegalidade foi apontada pelos 
investigados no momento do 
cumprimento dos mandados 
de prisão na Paraíba.

Na Operação Terceiro Man-
damento, foram expedidos 14 
mandados de prisão e outros 
25 de busca e apreensão. Dois 
empresários do Mato Grosso do 
Sul e do Paraná continuam fora-
gidos. A juíza da 2ª Vara Mista de 
Sousa também determinou, por 
ordem judicial, o sequestro de 
cerca de 30 carretas/cavalos, que 
estão circulando no País, e dos 
imóveis dos acusados da Orcrim.

A operação ‘Terceiro Man-
damento’, que teve como alvo 
principal o município de São 

Bento, no Sertão da Paraíba, polo 
têxtil do Estado, onde ocorreram 
10 prisões, e as outras duas pri-
sões em João Pessoa e Sousa, foi 
uma atuação conjunta do Núcleo 
de Combate à Sonegação Fiscal 
do Estado da Paraíba. As insti-
tuições e órgãos que compõem o 
Núcleo são a Secretaria de Estado 
da Fazenda (SEFAZ-PB), através 
da Gerência de Combate à Frau-
de Fiscal; o Ministério Público do 
Estado, por meio da Promotoria 
de Justiça de Crimes Contra a 
Ordem Tributária, a Polícia Civil, 
por meio da Delegacia de Crimes 
Contra a Ordem Tributária. A 
operação contou ainda com uma 
força tarefa formada pelo Gru-
po de Atuação Especial contra o 
Crime Organizado (GAECO), da 
Polícia Militar e da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF).



Paraíba
‘Festa do Coco’
A Região do Brejo paraibano se prepara para o lançamento de mais um  
produto turístico e cultural na Comunidade Quilombola de Caiana dos  
Crioulos, em Alagoa Grande: a ‘Festa do Coco em Caiana dos Crioulos’. Página 6
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Obra contempla trecho ligando Pilões ao entroncamento da PB-085, em Serraria, numa extensão de 8,3 quilômetros

Pavimentação de rodovia vai 
beneficiar população do Brejo
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Mais de 17 mil habitan-
tes serão beneficiados dire-
tamente com a pavimenta-
ção da PB-087. As obras, em 
execução pelo Governo do 
Estado, por meio do Depar-
tamento de Estradas de Ro-
dagem da Paraíba (DER-PB), 
contemplam o trecho ligando 
Pilões ao entroncamento da 
PB-085, no município de Ser-
raria, com uma extensão de 
8,3 quilômetros.

Na obra, a cargo da 
Niemaia Construções, estão 
sendo investidos mais de R$ 
7,7 milhões, com recursos 
próprios, contemplando a 
população dos municípios de 
Pilões, Serraria e Borborema. 
A pavimentação da rodovia 
deverá ser concluída no pri-
meiro semestre de 2022.

O engenheiro José Luiz, 
do DER e gestor da obra, 
disse que a construtora está 
trabalhando na parte de ter-
raplenagem, com quase três 
dos 8,3 quilômetros sendo 
atacados. Quando concluída, 
segundo ele, a rodovia vai mo-
dernizar e ampliar a infraes-
trutura rodoviária estadual, 

promover o desenvolvimento 
socioeconômico do Brejo e 
integrar as sedes dos muni-
cípios beneficiados, além de 
melhorar a qualidade de vida 
da população local e dos seus 
usuários.

Entre os serviços em exe-
cução estão a terraplenagem 
em cortes e aterros, pavimen-
tação da pista de rolamento e 
acostamento em TSD (Trata-
mento Superficial Duplo), sis-
tema de drenagem profunda e 
superficial, cercas delimitado-
ras da faixa de domínio, aplica-
ção de defensa e sinalizações 
horizontal e vertical.

O representante da em-
presa, Bruno Aquino Ferrei-
ra, disse que as obras estão 
em ritmo acelerado e dentro 
do cronograma traçado. José 
Batista de Sousa e Antônio 
Firmino de Oliveira, ambos 
residentes em Pilões, afirma-
ram que a obra é de grande 
importância não somente 
para sua cidade, mas para 
toda a região do Brejo pa-
raibano, já que vai facilitar o 
tráfego dos seus habitantes e 
demais usuários. Pavimentação da PB-087, que irá beneficiar 17 mil habitantes dos municípios de Pilões, Serraria e Borborema, deverá ser concluída no primeiro semestre de 2022

Fotos: Secom-PB

Outubro Rosa

Santa Isabel realiza mutirão 
de mamografias na capital

Um total de 500 mu-
lheres será atendido por 
mastologistas no sábado 
(16) em um mutirão reali-
zado pelo Hospital Muni-
cipal Santa Isabel (HMSI), 
em João Pessoa, que terá 
também o agendamento de 
500 mamografias. O ‘Dia D 
Tudo Rosa’, promovido pela 
Prefeitura de João Pessoa 
(PMJP), por meio da Secre-
taria Municipal da Saúde 
(SMS) e do HMSI, através 
do serviço Saúde da Mu-
lher, faz parte das ativida-
des referentes ao Outubro 
Rosa, mês da conscientiza-
ção sobre a importância da 
prevenção no combate ao 
câncer de mama.

O atendimento, que 
inclui a garantia de ma-
mografia, será feito em 
12 consultórios, durante 
todo o dia, das 7h às 17h, 
quando as mulheres passa-
rão por avaliação médica, 
exames clínicos e solicita-
ção de exames.

“Será um grande muti-
rão de atendimento. Serão 
12 consultórios de mas-
tologia atendendo a de-
manda específica de mu-
lheres em relação à parte 
de prevenção de câncer de 
mama, que começa com a 
consulta no mastologista e 
a garantia de que ela terá 
sua mamografia realiza-
da”, disse a médica Adriana 
Lobão, diretora-geral do 
Hospital Municipal Santa 
Isabel.

Ela  lembra que o 
mutirão de consultas em 
mastologia é uma ação 

pontual, uma vez que o 
Programa ‘Tudo Rosa’, 
lançado no início do mês 
pelo prefeito Cícero Luce-
na (Progressistas), prevê 
o atendimento da mulher 
todos os meses do ano, ga-
rantindo sua mamografia 
no mês de aniversário.

“Se ela não fez ma-
mografia este ano e fizer 
aniversário em novembro, 
ela pode procurar a rede 
de saúde e terá garantida 
a mamografia”, destacou 
Adriana Lobão.

Três tendas serão 

montadas no pátio do 
hospital, uma para distri-
buição das fichas, outra 
para preenchimento das 
fichas com dados gerais 
das mulheres que serão 
atendidas e uma tercei-
ra, de acolhimento, onde 
haverá distribuição de 
lanches, brindes e educa-
ção em saúde, envolvendo 
uma conversa sobre mitos 
e verdades sobre o câncer 
de mama.

Ao passarem pelos 
consultórios, as mulheres 
que apresentarem lesões 
graves e aparentes serão 
encaminhadas, imediata-

mente, para a realização 
da mamografia, que será 
feita na mesma hora, na 
carreta do Sesc, estacio-
nada no pátio do Hospital 
Santa Isabel. A presença da 
carreta é resultado de uma 
parceria entre o Sesc e a 
Prefeitura de João Pessoa.

Já as mulheres que 
não necessitarem de exa-
mes na hora vão sair das 
consultas com o agenda-
mento da mamografia ga-
rantido e que será realiza-
do de forma rápida e por 
profissionais especializa-
dos e qualificados. O agen-
damento da mamografia 
de rastreamento será feito 
pelo Hospital Santa Isabel, 
que vai informar a usuária 
da data e hora do exame, 
que será realizado em uma 
unidade da rede de saúde 
municipal.

Agendamento
O agendamento para 

quem deseja participar da 
ação e ter direito, portan-
to, às consultas e mamo-
grafias pode ser feito pre-
sencialmente no Hospital 
Municipal Santa Isabel ou 
pelo telefone 3218-6704, 
das 8h às 17h.

O ‘Dia D Tudo Rosa’ 
conta com o apoio da Ong 
Amigos do Peito, Socieda-
de Brasileira de Mastologia 
- Regional Paraíba, Fórum 
de Mulheres de Negócios 
da Paraíba, Grupo Mu-
lheres do Brasil - Núcleo 
João Pessoa e Secretaria 
de Políticas Públicas para 
Mulheres.

Dia D
Agendamento para as
consultas pode ser feito 

presencialmente
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Ong realiza evento e divulga pontos de coleta de absorventes a serem distribuídos com pessoas em vulnerabilidade social em JP

40% das mulheres convivem 
com a pobreza menstrual

Da redação

A cada dez mulheres, qua-
tro convivem com a pobreza 
menstrual, por serem afetadas 
diretamente ou conhecer al-
guém que passe pela situação. 
Os dados foram divulgados pela 
Johnson & Johnson Consemer 
Health, mostrando um percen-
tual de 28% do gênero feminino 
atingido mensalmente pela falta 
de recursos para adquirir o ma-
terial de higiene íntima, cerca de 
11 milhões de mulheres.

Em busca de melhorar essa 
realidade, o ‘Pedal Rosa’, organi-
zado pela ong paraibana Amigos 
do Peito, vai arrecadar absorven-
tes e doá-los para um projeto que 
garante a dignidade menstrual. 
A atividade faz parte do Outubro 
Rosa, mês de prevenção ao cân-
cer de mama.

Para participar do evento, 
as pessoas devem doar um ou 
mais pacotes de absorventes, 
além de adquirir a camiseta da 
atividade, que custa R$ 30,00. O 
objetivo da ação é estimular as 
pessoas a favor da causa da dig-
nidade menstrual, incentivando 
a doação, que poderá ser esten-
dida para além do ‘Pedal Rosa’.

Os absorventes coletados 
serão encaminhados para a ong 
Sem Pobreza Menstrual. A Orga-
nização tem liderado um proje-
to que garante a distribuição do 
item para pessoas em situação 
de vulnerabilidade social em 
João Pessoa. Atualmente, já há 
pontos de coleta em mais de dez 
estabelecimentos na capital.

“O Outubro Rosa é o mês 

de cuidado com a mulher e nós, 
além de alertar para o câncer 
de mama e arrecadar recursos 
para mamografias, achamos im-
portante tratar sobre a pobreza 
menstrual. A falta de absorven-
tes é uma questão de saúde pú-
blica. Quem não tem dinheiro 
para adquirir o item vai usar 
qualquer outra coisa durante o 
ciclo menstrual, aumentando in-
fecções urinárias e genitais. Pela 
falta de absorventes, meninas 
deixam de frequentar escola e 
mulheres deixam de sair de casa. 
Parece simples, mas é um proble-
ma sério”, destacou a mastologis-
ta Joana Marisa, coordenadora 
da Ong Amigos do Peito.

Ainda de acordo com a 
pesquisa da Johnson & Johnson, 
a pobreza menstrual causou ain-
da problemas de saúde para as 
mulheres: 28% tiveram infecção 
urinária ou cistite; 24% tiveram 
candidíase; 11% tiveram infecção 
vaginal por fungo; e 7% infecção 
vaginal por bactéria. Isso porque, 
conforme o levantamento, essas 
pessoas acabam usando produtos 
não indicados para conter o fluxo 
menstrual: sacos plásticos, papel 
higiênico, filtro de café, jornais e 
até miolo de pão.

O ‘Pedal Rosa’ está previsto 
para acontecer em 30 de outubro, 
a partir das 6h30, com saída do 
Busto de Tamandaré, em João 
Pessoa, até Intermares, em Cabe-
delo. Todo o dinheiro das camisas 
será revertido para mamografias 
e ações educativas. A Ong Amigos 
do Peito organiza ainda a ‘Corrida 
Rosa’, marcada para 23 de outu-
bro, na capital paraibana.

Alagoa Grande

Brejo paraibano realiza a ‘Festa 
do Coco em Caiana dos Crioulos’

A Região do Brejo pa-
raibano se prepara para 
o lançamento de mais um 
produto turístico e cultural 
na Comunidade Quilombola 
de Caiana dos Crioulos, em 
Alagoa Grande.

A ‘Festa do Coco em 
Caiana dos Crioulos’ marca 
a inauguração do Palhoção 
do Coco e Ciranda Mestre 
João Maria e a retomada das 
atividades culturais na co-
munidade, em uma progra-
mação cultural com música, 
dança, artesanato e culinária 
tradicional.

O evento acontecerá no 

próximo do-
mingo (17), 
a partir das 
9h, seguin-
do todos os 
protocolos 
sanitários e 
de seguran-
ça para aco-
lher grupos 
de amigos e 
famílias que 
desejam vi-
venciar a atividade cultural.

Ednalva Rita do Nas-
cimento, proprietária do 
Restaurante Rita de Chicó 
e organizadora do evento, 

expl ica  a 
importân-
cia da ativi-
dade para 
a comuni-
dade: “Esse 
e v e n t o  é 
um grande 
marco para 
nosso povo 
e nossa cul-
tura, por-
que mostra 

a resistência da nossa an-
cestralidade e nossa cultura, 
que continua viva”.

A ‘Festa do Coco em 
Caiana dos Crioulos’ é uma 

realização do Restaurante 
Rita de Chicó em parceria 
com a Associação de Apoio 
às Comunidades Afrodes-
cendentes (Aacade), o Ser-
viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) e diversos outros 
apoiadores “que torcem pelo 
desenvolvimento do turismo 
rural na comunidade”.

As reservas são limita-
das e devem ser feitas an-
tecipadamente pelo What-
sApp (83-99986-0833, com 
Nalva). Os ingressos custam 
R$ 50,00 por pessoa, com 
almoço incluso.

Os Hospitais de Emer-
gência e Trauma em João 
Pessoa e em Campina Gran-
de registraram um total de 
332 atendimentos a pessoas 
vítimas de queda durante o 
período do feriadão de Nos-
sa Senhora Aparecida, supe-
rando até mesmo o número 
de acidentados com motoci-
cletas.

No Hospital de Emer-
gência e Trauma Dom Luiz 
Gonzaga Fernandes, em 
Campina Grande, que integra 
a rede hospitalar do Governo 
do Estado, foram realizados 
960 atendimentos gerais. Já 
o Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma Senador 

Humberto Lucena, em João 
Pessoa, realizou menos aten-
dimentos: 684.

Os balanços têm como 
base as entradas realizadas a 
partir da zero hora do sába-
do (9) até as primeiras horas 
de ontem. Nesse período, fo-
ram realizadas 91 cirurgias 
de urgência e emergência em 
Campina Grande. Dos 960 
atendimentos campinense, 
176 foram para vítimas de 
queda, superando os aciden-
tes de moto (80).

Outros casos de emer-
gência registrados na uni-
dade de saúde de Campina 
Grande foram acidente de 
automóvel (nove), agressão 

física (13), vítimas de projé-
teis de arma de fogo (seis), 
arma branca (três), atrope-
lamentos (dois) e acidentes 
com bicicleta (oito). Os de-
mais atendimentos médicos 
foram na clínica médica e na 
pediatria.

Segundo o  relatório, o 
município de Campina Gran-
de registrou 31 acidentes de 
motos no feriadão, seguido 
por Puxinanã (quatro), Bo-
queirão (três), Queimadas 
(três) e Lagoa Seca (três). 
A unidade de saúde possui 
298 leitos, 301 médicos, sen-
do 64 em regime de plantão 
presencial 24 horas. O hos-
pital dispõe de seis salas no 

bloco cirúrgico e é referência 
em trauma para 203 municí-
pios da Paraíba.

Já o Hospital Estadual 
de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena, 
na capital, realizou durante 
o feriado 684 atendimentos. 
Nesse período, a unidade de 
saúde efetuou 84 procedi-
mentos cirúrgicos de alta e 
média complexidade.

Durante o feriadão, as 
ocorrências envolvendo que-
das lideraram as entradas da 
emergência, com 156 casos, 
seguidas por 109 acidentes 
de motocicletas. Outros ca-
sos registrados na unidade 
de saúde foram corpo es-

tranho (71), trauma (35), 
acidente de automóvel (14), 
queimadura (13), atropela-
mento (12), agressão física 
(11), acidente de bicicleta 
(oito), arma de fogo (sete), 
arma branca (dois) e afoga-
mento (dois). Os casos clíni-
cos em destaque foram Aci-
dente Vascular Cerebral (28) 
e Acidente Vascular (10).

O Bairro Valentina Fi-
gueiredo lidera os atendi-
mentos, com 28 entradas, 
seguido por Mangabeira 
(23), Pedro Gondim (15), 
Gramame (15) e Manaíra 
(13). Já em relação aos mu-
nicípios, Santa Rita lidera 
com 59, Bayeux (32), Conde 

(15) Cabedelo (14) e Ma-
manguape (10).

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena 
atende casos de urgência e 
emergência, contudo, mui-
tos procuram a instituição 
para atendimentos clínicos, 
não levando em conside-
ração o tipo de assistência 
prestada pela unidade de 
saúde, voltado para situa-
ções de média e alta com-
plexidade, a exemplo de ví-
timas de trauma (acidentes 
e desastres), violência, quei-
madura, Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) e hemorra-
gias digestivas.

Feriadão intensifica atendimentos em hospitais

Evento vai marcar 
a inauguração do 

Palhoção do Coco e 
Ciranda Mestre João 

Maria e a retomada das 
atividades culturais

Ednalva Rita do Nascimento é a organizadora do evento e ressalta a importância da ação para mostrar a resistência da comunidade quilombola

Foto: Divulgação

pontos dE ColEta dE aBsorvEntEs

n General Store (Avenida General Osório, 152, Cen-
tro)
n Loja Urban.83 (Shopping Living Mall, sala 919)
n Amanda Torres Dermato Estética (Shopping Living 
Mall, sala 426)
n Samana Cosmética Dermatológica (Rua Miriam 
Barreto Rabelo, 135, Jardim Oceania)
n Studio Fit Personal (Avenida Cairu, 450, Cabo 
Branco)
n Clínica Livre - Centro de Atenção à Mama (Avenida 
Presidente Epitácio Pessoa, 595, Bairro dos Estados)
n Estúdio de Dança Flor Mulher (Avenida Presidente 
Epitácio Pessoa, 3120, Bairro dos Estados)
n Centro Estadual de Línguas da Paraíba (Avenida 
Monsenhor Walfredo Leal, 476, Tambiá)
n Residencial Fileto (Rua Doutor Ivanildo Guedes Pes-
soa, 184, apartamento 603)
n Espaço Fernanda Albuquerque (Rua Juvenal Mário 
da Silva, 643, Manaíra, e Holandes Prime Shopping, 
Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú).
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Casal estava numa moto discutindo quando a mulher caiu do veículo, bateu a cabeça no chão e morreu no local

Um homem identifica-
do por Rodolfo de Oliveira 
Batista, pedreiro de 34 anos, 
foi preso nessa terça-feira 
(12) suspeito de provocar 
a morte de sua companhei-
ra, Janaina Pereira de Lima 
Vasconcelos, também de 34 
anos. O caso aconteceu em 
Campina Grande, numa ave-
nida próxima ao aeroporto 
da cidade. 

Consta de informações 
da polícia que Rodolfo pilo-
tava sua moto com a com-
panheira Janaina no banco 
do carona e, em dado mo-
mento a mulher caiu do veí-
culo. Testemunhas disseram 
à polícia que ela teria sido 
empurrada após o casal dis-
cutir, mesmo com a moto em 
movimento. A mulher teve 
morte imediata.

Na delegacia, a polícia 
descobriu, após consulta no 
sistema nacional de manda-
dos, que contra Rodolfo Oli-
veira existia um mandado 
de prisão pelos crimes de 
roubo, tráfico de drogas e re-
ceptação. 

Durante o interroga-
tório, no auto de prisão em 
flagrante o homem se negou 
a responder as perguntas do 
delegado e permaneceu em 
silêncio. Até o final da tarde 
de ontem ele permanecia 
recolhido à carceragem da 
Central de Polícia aguardan-
do a audiência de custódia.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Homem é suspeito de provocar 
morte de companheira em CG

Caminhoneiro morre 
ao entregar carga

Infarto fulminante. Esta é a 
principal suspeita da causa 
da morte do caminhoneiro 
Pablo Vargas Rocha, de 34 
anos. Ele faleceu na manhã 
dessa quarta-feira (13), 
no Distrito Industrial, em 
João Pessoa. Funcionários 
da distribuidora disseram 
que Pablo entregou a carga 
de queijo junto com a nota 
fiscal ao vigilante, chegou a 
dizer que estava passando 
mal e já caiu morto. Uma 
equipe do Samu esteve no 
local onde constatou o óbito. 

Botijinha causa 
incêndio em carrinho

O uso imediato de extintor e 
a ajuda de pessoas que es-
tavam no local evitou uma 
tragédia na tarde dessa ter-
ça-feira (12), na cidade de 
Cajazeiras, onde se realizava 
um evento em comemoração 
ao Dia da Criança. A botiji-
nha de gás, de 2 quilos (de 
uso proibido) de um carrinho 
de pipoca se incendiou pro-
vocando queimaduras em 
um homem de 45 anos. O 
Corpo de Bombeiros de Ca-
jazeiras recolheu o material 
para perícia.

Comerciante é
agredido em assalto

Um aposentado de 78 anos, 
que também é comerciante 
na cidade de Ibiara, região do 
Vale do Piancó, foi atendido 
no Hospital Regional de Con-
ceição após ter sua residência 
invadida por uma dupla de 
assaltantes na madrugada 
dessa quarta-feira (13) e ter 
reagido contra os ladrões. No 
momento ele estava dormin-
do com a esposa e um filho. 
Vizinhos escutaram o barulho 
e chamaram a polícia. O co-
merciante fraturou o fêmur 
de uma das pernas. Ele foi 
socorrido pelo Samu.

Criança morre 
afogada em piscina

Os festejos do Dia da Criança 
terminou em tragédia para 
uma família na cidade de 
Pedras de Fogo, Litoral Sul 
do Estado, onde uma crian-
ça de cinco anos morreu 
afogada na piscina de um 
bar. O menino estava acom-
panhado da mãe e outros 
familiares. Informações dão 
conta que a mãe foi ao palco 
armado no local para par-
ticipar de uma competição 
musical. A criança se afastou 
e quando procuraram já foi 
encontrada boiando na pis-
cina. Uma equipe do Samu 
ainda esteve no local.

Curtas
Fotoa: Reprodução

Acusados descumprem medidas protetivas
A Delegacia de Atendimento à 

Mulher, localizada na Central de Po-
lícia, registrou, durante o feriado do 
Dia da Criança, sete ocorrências de 
violência doméstica, sendo que em 
duas delas as mulheres estavam sob 
medida protetiva que foram violadas 
pelos agressores. Foram registradas 
quatro prisões em flagrante, sendo 
que três aconteceram em Santa Rita 
e uma na capital.

O caso que chamou mais a 
atenção aconteceu em Paratibe, 

no bairro do Valentina Figueiredo, 
onde um homem teria chegado em 
casa com sintomas de embriaguez. 
Na delegacia, a mulher de 32 anos 
contou que por volta das 19h dessa 
terça-feira (12) se encontrava em 
casa com os filhos de 6 e 4 anos 
quando seu companheiro chegou 
embriagado e tentou agredi-la. Ela 
disse que tirou os filhos da sala, 
se armou com uma faca para se 
defender, mas o homem ainda 
tentou estrangulá-la.

Os vizinhos ouviram o baru-
lho e acionaram a polícia, mas 
quando os militares chegaram 
o homem havia fugido, mas foi 
localizado. 

A mulher revelou que há cerca 
de dois meses fugiu de João Pessoa 
para Juarez Távora, no entanto, o 
companheiro pediu perdão e ela 
voltou. Na delegacia, a polícia des-
cobriu que o homem já respondeu 
pelo crime Maria da Penha. Nova 
medida protetiva foi imposta.

Uma ação de integra-
ção entre as polícias da Pa-
raíba e Rio Grande do Norte 
está se desenvolvendo des-
de a madrugada dessa quar-
ta-feira (13) nas regiões de 
Catolé do Rocha, Pombal, 
além de Caicó e Jardim de 
Piranhas no vizinho estava 
na tentativa de localizar o 
grupo que invadiu a cidade 
de Paulista, explodiu termi-
nais de alto atendimento da 
agência do Banco do Brasil 
e efetuaram disparos con-
tra o Bradesco. 

O grupo de assaltantes 
agiu durante vinte minutos, 
segundo residentes próxi-
mos das agências bancá-
rias e sempre efetuando 
disparos para o alto com 

o objetivo de intimidar os 
policiais. Na fuga atiraram 
contra uma viatura da Po-
lícia Militar da Paraíba e jo-
garam grampos na estrada 
estadual que liga a rodovia 
federal que dá acesso ao 
Rio Grande do Norte, para 
onde fugiram.

Logo que tomou co-
nhecimento da ação contra 
as agências bancárias em 
Paulista, equipes do Bata-
lhão da PM de Catolé do 
Rocha se dirigiram até a ci-
dade e continuam realizan-
do diligências à procura dos 
assaltantes.

A gerência das duas 
agências bancárias e a polí-
cia não informaram o valor 
levado pelos bandidos.

Grupo invade cidade 
e age contra bancos

Feriadão tem 29 acidentes 
com três óbitos e 40 feridos

A Polícia Rodoviária Fe-
deral divulgou, nessa quarta-
feira (13) o balanço das ocor-
rências durante o feriadão 
com o registro de 29 acidentes 
que resultaram em 40 pessoas 
feridas e três óbitos. A Opera-
ção Nossa Senhora Aparecida 
2021, foi realizada de 8 a 12 de 
outubro em todo o país. 

O primeiro acidente gra-
ve com morte ocorreu na noite 
de sábado (9), na BR-230, pró-
ximo ao Hospital de Emergên-
cia e Trauma, em João Pessoa, 
envolvendo quatro veículos. 
Um dos carros, segundo a PRF, 
teria colidido na traseira de 
outro carro, em seguida atra-
vessou a via e colidiu de frente 
com outro carro que seguia 
em sentido contrário. A vítima 
foi uma idosa de 81 anos.

Também na BR-230, no 
Sertão do Estado, um homem 
identificado por Orlando 
Soares Barbosa, de 65 anos, 
morreu após o veículo que 
estava capotar. Mais quatro 
pessoas que estavam no carro 
ficaram feridas e foram socor-
ridas para o Hospital Regional 
de Sousa. Na mesma rodovia, 
no município de Juazeirinho 
um trabalhador morreu atro-
pelado por um veículo não 
identificado.

Segundo o balanço da 
PRF 17 pessoas pessoas foram 
flagradas dirigindo sob efeito 
de álcool, sendo registradas 
934 autos de infração. 96 veí-
culos foram recolhidos aos 
pátios do órgão e 27 animais 
que estavam na pista foram 
recolhidos. 

Dentre as diversas in-
frações constatadas pelos 
policiais, as que mais se des-
tacaram foram as ultrapas-
sagens indevidas, ausência 
de cinto de segurança em 
ocupantes de automóveis e 
capacete de segurança em 
motocicletas.

A PRF registrou aumen-
to no fluxo de veículos du-
rante o feriado prolongado, 
principalmente nas rodovias 
que ligam o Sertão à capital e 
nas rodovias de acesso ao Li-
toral paraibano. Em 2020, o 
feriado do dia 12 de outubro 
ocorreu em uma segunda-
feira, contabilizando um dia 
a menos na operação de fe-
riado prolongado com dados 
comparativos em relação a 
este ano.

Justiça apura atitude de delegado Lucas Sá
A Segunda Vara Criminal 

de Mangabeira, em João Pes-
soa, realizou nessa quarta-fei-
ra (13) a audiência criminal 
que julga a atitude do delegado 
Lucas Sá pelo crime de abuso 
de autoridade ao prender, em 
flagrante, o tenente da Polí-
cia Militar da Paraíba, Moisés 
Willians suspeito de fraude em 
concurso público.

A prisão do oficial ocorreu 
em junho de 2017quando era 
realizada a prova do Vestibular 
de Medicina. Moisés William 
foi retirado da sala e recebeu 

voz de prisão, sendo levado 
para a Central de Polícia.

Ao receber o auto de pri-
são em flagrante o Ministério 
Público entendeu que houve 
crime por parte do delegado 
de polícia, ao ficar evidenciado 
que Lucas Sá alterou os fatos 
narrados pelas testemunhas 
de modo a prejudicar o oficial. 
Depois da denúncia, o oficial 
paraibano conseguiu provar 
sua inocência.

Na audiência de ontem, 
foram ouvidas as testemunhas 
de acusação, entre elas dois 

oficiais da Polícia Militar e ou-
tras duas pessoas vinculadas 
à faculdade onde aconteceu a 
prisão, quando afirmaram que 
o delegado acrescentou infor-
mação no auto de prisão em 
flagrante não reproduzindo a 
verdade. 

No processo ainda exis-
tem outras duas supostas ví-
timas, que não compareceram 
na audiência, por ter sido sus-
pensa para uma nova data. Ao 
final do processo, o juiz da 2ª 
Vara Regional de Mangabeira 
deverá prolatar sentença.Lucas Sá teria colocado informação no auto que não reproduzia a verdade

Divulgação

Janaina Vasconcelos (detalhe) morreu ao cair da moto; testemunhas disseram que ela foi empurrada pelo marido durante discussão em cima do veículo
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Todos os itens arrecadados foram entregues à instituição de acolhimento de crianças Casa Pequeno Davi, em João Pessoa

EPC realiza doação de livros 
infantis e material escolar
André Resende
andreresendejornalismo@gmail.com

Proporcionar momentos 
lúdicos, mas levando conheci-
mento e despertando nos pe-
quenos o interesse pela leitura. 
Partilhando desses objetivos, 
a campanha promovida de 
Empresa Paraibana de Comu-
nicação (EPC) para arrecada-
ção de livros infantis e material 
escolar chegou ao seu ápice 
ontem, com a entrega de todo 
o material arrecadado para a 
instituição de acolhimento de 
crianças Casa Pequeno Davi, 
em João Pes-
soa. A entrega 
aconteceu na 
sede da Rádio 
Tabajara, na 
capital, pelas 
mãos da su-
perintendente 
da EPC, Naná 
Garcez.

Centenas 
de livros que 
contemplam todas as faixas 
etárias da infância, lápis de co-
lorir, giz de cera e demais ma-
teriais escolares compunham 
o material entregue pela EPC 
à Casa Pequeno Davi. Naná 
Garcez aproveitou a oportu-
nidade para agradecer a cada 
um dos colaboradores da EPC 
que contribuíram para que a 
campanha tivesse adesão e 
promovesse, de fato, um gesto 
de solidariedade.

“Tenho muito a agradecer 
às pessoas que fazem a EPC 
porque elas têm esse senso 
de responsabilidade social e 

de solidariedade. Em geral, as 
campanhas que a gente faz, 
coleta de agasalho, de brin-
quedos e essa agora de livros 
e material escolar, as pessoas 
respondem positivamente. 
Não é só uma questão da di-
reção da empresa de querer 
fazer, as pessoas se sensibili-
zam e participam. É realmente 
encantador”, comentou Naná.

Ao longo de aproximada-
mente um mês, colaborado-
res da Empresa Paraibana de 
Comunicação, em dois pontos 
de coleta, na sede e na Rádio 
Tabajara, deixaram sua contri-

buição para a 
campanha de 
livros infantis. 
A Casa Peque-
no Davi, insti-
tuição escolhi-
da para receber 
o material arre-
cadado, atua há 
quase 30 anos 
na promoção 
de atividades 

educacionais, artísticas, cultu-
rais e esportivas com crianças e 
adolescentes da Região Metro-
politana de João Pessoa.

Em nota, a Casa Peque-
no Davi agradeceu a iniciativa 
promovida pela EPC e desta-
cou que todo o trabalho de 
acolhimento e proteção de 
crianças e adolescentes fei-
to pela instituição depende 
essencialmente de doações. 
Ainda de acordo com as doa-
ções para a Casa são sempre 
bem-vindas, não só de pessoas 
jurídicas, mas também de pes-
soas físicas.

A Polícia Militar da 
Paraíba iniciou, terça-feira 
(12), a tradicional entrega 
de brinquedos arrecadados 
nas últimas semanas para 
a 5ª edição da Operação 
Criança Feliz. Em todo o 
Estado, meninos e meni-
nas começam a receber as 
doações, que foram reali-
zadas pela população, ins-
tituições parceiras e pelos 
próprios policiais.

Em João Pessoa, as 
entregas foram feitas pelo 
comandante-geral da PM, 
coronel Euller Chaves, e 
policiais que atuam na Re-
gião Metropolitana. Para a 
garotada, a festa é sinôni-
mo de brincadeira, alegria 
e surpresa com a chegada 
dos presentes e a proximi-
dade com os policiais.

“O momento é  de 
agradecer por todas as 
parcerias, sobretudo, a 
participação das famílias 
nesse processo solidário. 
A Operação Criança Feliz 
nos enche de alegria e, 
para a garotada, é um mo-
mento muito especial de 
proximidade com a Polícia 
Militar, com os nossos ho-
mens e mulheres de farda 
que nos protegem diaria-
mente”, disse o coronel 
Euller durante entrega de 
brinquedos na Unidade de 
Polícia Solidária no bair-
ro do Ernesto Geisel, um 
dos pontos de entrega das 
doações.

As ações da Operação 
Criança Feliz continuam 
em toda Paraíba durante 
a semana.

PM realiza 5a edição da 
Operação Criança Feliz

Estreitando laços

Hospital Edson Ramalho promove ação 
com mães e os bebês da UTI Neonatal

O Hospital da Polícia 
Militar General Edson Rama-
lho promoveu, ontem,  uma 
ação de humanização volta-
da para o acolhimento dos 
bebês da UTI Neonatal do 
hospital e com as mães. Pelo 
terceiro ano consecutivo, foi 
realizada a caracterização 
dos bebês que esse ano teve 
como tema o seriado Chaves. 

Um momento de des-
contração e alegria para as 
mamães que, esse ano, ainda 
não puderam comemorar a 
data com seus bebês no colo. 

Esta iniciativa visa estreitar 
os laços entre mães, enfer-
meiras, médicos, fisiotera-
peutas e recém-nascidos 
do hospital, como forma de 
humanizar esse momento 
de espera.

A coordenadora de en-
fermagem da UTI Neo, Laura 
Diniz, falou sobre a ação do 
hospital, que completa três 
anos. “É a terceira vez que 
realizamos esse evento no 
dia das crianças. A mesma 
ação também acontece no 
Natal e na Páscoa, quando as 

crianças são fantasiadas com 
um tema. O tema deste ano, 
escolhido pela equipe multi-
profissional da maternidade, 
foi a Turma do Chaves.

A ação abrange toda a 
família da criança, a gente 
está lidando com o amor de 
uma família inteira e pen-
sando nisso é uma forma 
que encontramos de dizer 
que essa família está sendo 
bem cuidado e acolhida pela 
instituição que é o Hospital 
Edson Ramalho.  

Além da diversão pro-

porcionada para as mães e 
os bebês, existe por parte 
do Hospital todo um cui-
dado com a segurança das 
crianças e que começa des-
de a confecção das fantasias. 
“As roupas são confecciona-
das por membros da equi-
pe, todo mundo da equipe 
contribui e todo o material 
utilizado são validados e ins-
pecionados pelo hospital. A 
gente prima pela segurança 
dos pacientes, existe todo 
um cuidado”, acrescentou a 
Sargento Laura.  

Fotos: Ascom

Aí vEM O 
CHAvEs
n A mesma 
ação também 
acontece no 
Natal e na Pás-
coa, quando 
as crianças são 
fantasiadas 
com um tema. 
O tema deste 
ano, escolhido 
pela equipe 
multiprofissio-
nal da materni-
dade, foi a Tur-
ma do Chaves.

Gratidão
A Casa Pequeno Davi 
agradeceu a iniciativa 
promovida pela EPC 

Ações da Operação Criança Feliz continuam durante toda a semana

Foto: Secom-PB

A entrega aconteceu na sede da Rádio Tabajara, na capital, pelas mãos da superintendente da Empresa Paraibana de Comunicação, Naná Garcez

Foto: Evandro Perreira
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FestCine Piancó
Primeira edição do festival audiovisual de Piancó, no 
Sertão da Paraíba, começa hoje com exibição de filmes, 
oficinas de formação e debates. Página 12
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Pela primeira vez, o tra-
dicional Festival Palco Gira-
tório apresenta um espetá-
culo de dança paraibano em 
sua programação. A estreia 
no evento promovido pelo 
Sesc é do espetáculo Terrei-
ro Envergado, dos bailarinos 
campinenses Erik Breno e 
Edigar Palmeira. A dupla leva 
uma obra que mistura dança 
e teatro com referências nas 
obras do ‘Ciclo da Cana-de
-Açúcar’ de José Lins do Rego 
e da manifestação cultural do 
folguedo cavalo marinho. A 
apresentação será realizada 
ao vivo às 20h no Teatro Mu-
nicipal Severino Cabral, em 
Campina Grande, mas sem 
acesso do público, que pode-
rá acompanhar tudo através 
do canal oficial do Sesc Brasil 
no YouTube.

Concebido pelo Coleti-
vo Tanz, o espetáculo de 40 
minutos chega à vitrine da 
23ª edição do Palco Giratório 
quando está prestes a com-
pletar nove anos de apre-
sentações. “Quando comecei 
nas artes cênicas e descobri 
o que era o Palco Giratório, a 
partir dali meu grande sonho 
era participar desse festival. 
Eu sempre trabalhei e pes-
quisei muito para perseguir 
esse sonho”, revela Erick Bre-
no, bailarino que, com Edigar 
Palmeira, forma a dupla de 
intérpretes criadores de Ter-
reiro Envergado. 

A realização desse ob-
jetivo, porém, precisou ser 
adaptada à realidade da cri-
se sanitária trazida com a 
covid-19. O plano de rodar o 
Brasil em 35 cidades, de Por-
to Alegre (RS) a Rio Branco 
(AC), como estava previsto 
inicialmente no edital sus-
penso em 2020, levou a 23ª 
edição do evento a ser ape-
nas virtual. O espetáculo foi 
selecionado por uma curado-
ria nacional e permanecerá 
nos canais da instituição até 
janeiro de 2022. No festival, 
são ao todo 17 transmissões 

com 190 horas de oficinas 
e 97 debates, que tiveram 
início no último dia 30 e se 
encerra no próximo sábado 
(dia 16).

Terreiro Envergado tem 
em sua formação três fios 
condutores identificados na 
figura do palhaço, do ator e 
do dançador em cena, enca-
minhando o enredo como 
um jogo de dois persona-
gens caixeiros viajantes que 
se conhecem, se desafiam e 
mostram os rituais culturais 
de cada um. O grupo realizou 
um estudo biográfico sobre 
a memória de José Lins do 
Rego (que, em 2021, é tam-
bém o protagonista do Ano 
Cultural promovido pelo Go-
verno do Estado) e é cercado 
por indivíduos que povoam 
os romances do escritor pa-
raibano, com destaque para o 
bêbado, o ambulante e o brin-
cante. “Como ali é uma zona 
canavieira, tem elementos 
reais e fantásticos do folgue-
do do cavalo marinho, e na re-
gião de Pilar também tinham 
esses personagens”, ilustra 
Breno, relacionando a trama 
do folclore típico dos estados 
da Paraíba e de Pernambuco 
e dos romances de Zé Lins.

“O grande conceito do 
espetáculo é o brinquedo 
beat, justamente para trazer 
– a partir na memória dos 
intérpretes – situações, jo-
gos e personagens, fazendo 
com que aconteça um jogo, 
uma improvisação, as coreo-
grafias e as teatralidades”, 
explica Erick Breno, que tem 
formação balé clássico pela 
Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB) e no Teatro 
Municipal, além de especia-
lização em representação 
teatral pela Universidade Fe-
deral da Paraíba.

Criado em 2013, Terrei-
ro Envergado foi se alimen-
tando da vivência de seus 
idealizadores e da participa-
ção em diferentes eventos, 
desde a Mostra Zé Lins em 
Dança e o Festival de Areia 
do mesmo ano, cujo tema 
“Paraíba Feminina da Cultu-
ra” conferiu ao enredo a in-
clusão de conteúdos do uni-
verso da mulher.

Um dos desafios para a 
dupla é a ausência do públi-
co, uma vez que a interação 
ativa com os espectadores é 
parte integrante da impro-
visação e do conceito do es-
petáculo que foi transforma-
do por esse diálogo muitas 
vezes realizada em praças e 
ruas das várias cidades por 
onde o grupo se apresentou. 
“A gente pensa sobre quais 
as melhores possibilidades 
de se relacionar com um es-
paço vazio e com a câmera. 
Por exemplo, a gente tinha 
alguns adereços que entre-
gávamos ao público e, hoje, 
vamos precisar disponibili-
zar esses adereços em alguns 
lugares do palco”, descreve o 
artista sobre essa apresenta-
ção que será a primeira on-li-
ne do coletivo. “Eu vou sentir 
a presença do público atra-
vés dos olhos das câmeras”, 
contenta-se Breno.

O nome do espetácu-
lo advém do local onde ele 
foi inicialmente ensaiado 
e gravado para submissão 
em eventos como o festival 
do Sesc: na rua, diante de 
um galpão, em um terreno 
acidentado. Ganhando uma 
vitrine prestigiada no Palco 
Giratório, Terreiro Enver-
gado já precisou se adaptar 
várias vezes aos locais onde 
era realizado. “Nós já nos 
apresentamos em sala de 
colégio, em terraço de quios-
que, em palco italiano, numa 
praça, em ruas calçadas com 
o piso irregular. A gente não 

fica privado só a um tipo de 
estrutura”, cita Erick Breno, 
destacando essa caracterís-
tica para que o espetáculo 
possa ser contratado por 
mais produtoras culturais de 
diferentes estruturas e idea-
lizações.

Para a imersão dos es-
pectadores no universo lúdi-
co da Zona da Mata, músicas 
de Belchior, do Grupo Expe-
rimental de Música (GEM), 
além de Siba e a Fuloresta. 
“Existe também a reprodução 
mecânica de sons através do 
corpo. Outra grande referên-
cia é o coco de Arcoverde”, 
lembra Breno sobre um mo-
mento do espetáculo em que 
um dos caixeiros viajantes 
tira de sua mala um tablado 
de madeira para realizar um 
sapateado característico do 
grupo pernambucano. “Nes-
se momento, eu faço uma 
improvisação com referência 
a Michael Jackson, trazendo 
também referências urbanas 
do pop”.

A dramaturgia do traba-
lho é de Nivaldo Rodrigues e 
possui cenografia de Jarrier 
Alves e Erik Breno, ilumina-
ção de Fabiano de Macêdo, 
e sonoplastia e produção de 
Viviane Freitas. A apresenta-
ção do grupo paraibano é a 
antepenúltima da edição des-
te ano do Palco Giratório, que 
prossegue amanhã, às 20h, 
com o monólogo teatral Ícaro 
(RS), de Luciano Mallmann. 
Fechando a programação no 
sábado, é a vez do grupo baia-
no Casa 4 apresentar, igual-
mente às 20h, o espetáculo 
de dança Salão.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Espetáculo da PB estreia na 
edição do ‘Palco Giratório’

Hoje, com apresentação ao vivo através 
da internet, o campinense Coletivo Tanz 
apresenta ‘Terreiro Envergado’

Dupla mistura dança e teatro 
com referências nas obras 

do ‘Ciclo da Cana-de-Açúcar’ 
de Zé Lins e da manifestação 

cultural do folguedo 
cavalo marinho
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Coletivo completa 
15 anos de atuação

O Coletivo Tanz surgiu em 2006 a partir dos es-
tudos que deram fundamento para Experimento Raiz, 
espetáculo que dois anos depois garantiu os prêmios 
de Melhor Coreografia, Melhor Bailarino para Edigar 
Palmeira e Melhor Espetáculo na Mostra Estadual 
de 2008. O grupo também acumula apresentações 
do Festival Nacional de Arte, Festival de Areia e de 
Inverno, de Campina Grande.

“Produzir dança é estar pesquisando o tempo 
todo e é assim que surgem as oportunidades para 
participar de editais e de mostras”, define Erik Breno, 
bailarino de 41 anos. “A gente tem a manutenção 
do Coletivo com esses meios econômicos e oportuni-
dades. Hoje, a gente vive praticamente do Coletivo, 
não apenas de apresentações artísticas, mas de 
ações formativas também”, destaca o integrante que 
nasceu em Campina Grande e migrou para João 
Pessoa há cerca de 10 anos.

Outro espetáculo que já está circulando pelo 
grupo é o TAZ - Zona Autônoma Temporária. Trata-
se de uma relação cartográfica e semântica com o 
espaço físico. “A gente chega a um determinado local 
e faz a abordagem histórica e sociocultural desse 
espaço e realiza a ação performática do espetáculo 
para esse espaço”, descreve Breno. A montagem é 
inspirada no trabalho do historiador e poeta Peter 
Lamborn Wilson, conhecido mais como Hakim Bey. 
“O nosso grande objetivo é ressignificar esse espa-
ço, abordando a democracia para o uso daquele 
ambiente público”, complementa o artista, que se 
apresenta com Edigar Palmeira e Jack Keysy.

O trabalho solo A Roda, de Edigar Palmeira, 
também vem sendo desenvolvido pelo Tanz. O espe-
táculo faz um estudo antropológico sobre as culturas 
populares. “O grande expoente que bebe da cultura 
popular nordestina é do passinho carioca, que tem 
referências do frevo e do coco”, explica o bailarino. 
Palmeira ainda desenvolve de forma paralela a per-
formance Saturação, que coloca o seu criador dentro 
de uma caixa com parede de acrílico por 12 horas e 
observa como o corpo suporta essas condições.

Foto: Divulgação

Tanz é formado pelos bailarinos Erik Breno (E) e Edigar Palmeira (D)

 O grande conceito 
do espetáculo é o 
brinquedo ‘beat’, 

justamente para trazer 
– a partir na memória 

dos intérpretes – 
situações, jogos e 
personagens 

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial do 
Sesc Brasil no YouTube
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Na afamada sentença “Deus está morto” é pos-
sível identificar muito mais religiosidade do que 
niilismo. A afinidade de Nietzsche com a religião, 
autor da frase que impactou a humanidade no pro-
lífico ambiente pensante do fim do século 19, se 
deu desde a infância. Sob influência familiar, logo 
cedo esboçou vontade de ser pastor, como o pai, o 
avô, o bisavô, e depois ingressou na universidade 
para estudar teologia.

Mas as religiões o decepcionaram e até hoje 
desencantam muitos pela maneira como se estru-
turaram, sobretudo ética e institucionalmente. O 
que se entende como natural, pressupondo-se as 
imperfeições de caráter do ser humano ainda em 
evolução e praticamente em “lua de mel” com o 
planeta que recebeu para habitar, em sucessivas 
civilizações, durante os últimos dez mil anos em 
mundo de quase cinco bilhões de existência.

O desapontamento de Nietzsche não se res-
tringiu às religiões em si, mas sobretudo à imagem 
antropomórfica, “demasiadamente humana”, que 
se forjou de Deus, num cristianismo fundamenta-
do em dogmas e condutas tão distantes da mensa-
gem de Jesus. Sabe-se que Nietzsche não rejeitou o 
Nazareno, nem suas ideias em torno do amor e da 
solidariedade, mas a interpretação cultuada pelas 
correntes religiosas depois de sua passagem pela 
Terra. O próprio Cristo se referia a Deus como enti-
dade que ocupa nosso eu interior: “Vós sois deuses; 
o Reino dos Céus está dentro de vós”. Sintonizado 
com o pensamento holístico, Nietzsche prolatou: “O 
homem, em seu orgulho, criou Deus à sua imagem 
e semelhança”.

O deus desenhado pelas doutrinas que se in-
titularam cristãs não satisfez à lúcida consciência 
do instigante filósofo. Ele preferiu se aproximar da 
divindade nas revelações anteriores a Cristo, como 
no Zoroastrismo, doutrina criada pelo “Pai da Éti-
ca”, Zaratustra, pioneiro na ideia monoteísta e tido 
como um dos primeiros filósofos da humanidade, 
cujo pensamento exerceu grande influência sobre 
sólidas correntes filosóficas e religiosas como as 
abraâmicas, o budismo, o gnosticismo e a própria 
filosofia grega.

O bom senso no contexto existencialista em 
que brotaram as ideias de Nietzsche leva-nos a 
crer que havia muito mais do que um vazio no 
“nada absoluto” do filósofo. Sua ligação com a 
música erudita, comprovada em notáveis obras 
que compôs, entre as quais, canções, mazur-
cas, fragmentos para piano, sonatas, motetos, 
poemas sinfônicos e um oratório – forma mui-
to apreciada por ele. Em uma peça escrita para 
capela, a cinco vozes, com traços essenciais do 
estilo palestriniano, Nietzsche usou trechos do 
salmo bíblico nº 51, o que parece distanciá-lo de 
um ateísmo tão radical.

É polêmico atribuir explicitamente à persona-
lidade nietzschiana alguma simpatia por religião. 
Por outro lado, torna-se difícil refutar qualquer 
nesga de crença divina em alguém com tamanha 
sensibilidade para entender a vida, a poesia, a mú-
sica, de forma tão grandiosa.

(continua na próxima semana)

Nietzsche não 
matou Deus

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Conforme já pontuei em escritos anteriores, conheci a 
Professora Ângela Bezerra de Castro na longínqua quadra 
cronológica do ano de 1985. Recém-chegado ao curso de 
Letras da Universidade Regional do Nordeste, hoje Universi-
dade Estadual da Paraíba, eis-me participando do Primeiro 
Colóquio de Estudos Bandeirianos, importante conclave rea-
lizado em Campina Grande, sob os auspícios da competente 
coordenação da Professora Elizabeth Marinheiro. Mário 
Hélio, Edson Nery da Fonseca, Maria Goretti Ribeiro, Ângela 
Bezerra de Castro e Marcus Accioly, eis o qualificado código 
onomástico de abalizados mestres a percorrer os vãos e 
desvãos da lírica do imenso Manuel Bandeira, a mais límpida 
voz de quantas compõem o multifacetado universo da poesia 
brasileira moderna, de acordo com a categorizada assertiva 
do erudito José Guilherme Merquior.

Na oportunidade, a Professora Ângela Bezerra de Castro 
impressionou-me pela serenidade bela do olhar, e pela 
percuciência crítica de um texto que, sumamente escorreito 
em sua formulação verbal, se fazia acompanhar, com dis-
creta parcimônia, de sólida fundamentação teórica, haurida 
numa vida vivida na inseparável companhia dos livros, que 
se constituem na morada do saber, de conformidade com o 
luminoso dizer de Afrânio Coutinho em seu instrutivo livro: 
No hospital das letras. De lá para cá, prossegui na desbordan-
te seara das letras, sempre balizado pelo norte teórico-peda-
gógico emanado da liderança firme e inspiradora da mestra 
Elizabeth Marinheiro, mas sem perder de vista a travessia 
ascensional de Ângela Bezerra de Castro, cuja ensaística 
categorizada transpôs as demarcações geográficas mais 
estreitas da Paraíba, ganhando a consagração nacional com 
o atilado e renovador estudo crítico consagrado de A Baga-
ceira, clássico livro de autoria de José Américo de Almeida, 
romance que foi recepcionado, entusiasmadamente, por 
Alceu Amoroso Lima; e que se tornou, indiscutivelmente, um 
marco no moderno romance brasileiro, exercendo grande 
impacto e singular influência nos escritores que compu-
seram o território do chamado romance de trinta, em sua 
feição, digamos, mais ligada à espacialidade rural, a exem-
plo de Jorge Amado, Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, 
Graciliano Ramos, dentre outros. Com o livro: Re-leitura de A 
Bagaceira: uma aprendizagem do desaprender, título sobre-
maneira impregnado de forte sotaque barthesiano, a Profes-
sora Ângela Bezerra de Castro, de modo original, amplificou 
os horizontes já bastante alentados da fortuna crítica da 
ficção do autor de A Paraíba e Seus Problemas.

Entre as páginas do seu cultivado ensaio literário e a cá-
tedra da sala de aula, tanto no âmbito do ensino médio quanto 
no do ensino universitário, a Professora Ângela Bezerra de 
Castro foi consolidando o seu itinerário intelectual vitorioso; 
o que, ao fim e ao cabo, com o incontestável respaldo do seu 
eficaz ser-fazer profissional a conduziu, há 22 anos, à Casa de 
Coriolano de Medeiros, à Academia Paraibana de Letras, em 
eleição consagradora. Tendo sido vice-presidente da Casa das 
Letras Paraibana em duas gestões distintas, a Professora Ân-
gela Bezerra de Castro cumpriu a sua missão, para além da ofi-
cialidade do cargo exercido; antes, com o inarredável compro-

misso com a cultura, com as letras, com a arte, com a literatura, 
enfim, da qual é conhecedora profunda e amante incondicio-
nal. Todo esse percurso findou alçando-a, no ano passado, com 
expressivo apoio dos membros da Academia Paraibana de Le-
tras, ao cargo de presidente da Casa de Coriolano de Medeiros; 
realidade essa revestida de incomum simbologia, dado que em 
oitenta anos de existência da Academia Paraibana de Letras, 
a Professora Ângela Bezerra de Castro é a primeira mulher a 
ocupar a presidência da instituição sonhada por Coriolano de 
Medeiros, ao lado de outros personagens igualmente dotados 
de chamejante visionarismo.

Perto de concluir o primeiro ano do seu mandato, a Pro-
fessora Ângela Bezerra de Castro sinalizou com uma licen-
ça, seguida de um afastamento definitivo das suas funções. 
Cuidar mais de si mesma, da sua saúde, da sua vida parti-
cular, enfim, eis as razões aduzidas pela mestra paraibana 
para encerrar a sua atividade administrativa no comando da 
Academia Paraibana de Letras. Razões essas que, pondera-
das criteriosamente, devem merecer a nossa compreensão, 
bem como o nosso completo respeito. Reputo grandemente 
exitosa a gestão da Professora Ângela Bezerra de Castro na 
condução da Academia Paraibana de Letras, senão vejamos: 
trouxe de volta a Revista da Academia Paraibana de Letras, 
espaço fundamental para que, nele, os confrades e confreiras 
do eminente sodalício ponham as impressões digitais do seu 
pensar-sentir-agir no mundo, na esfera das produções do 
espírito, em estreita consonância com o emblema da Casa de 
Coriolano de Medeiros: Decus et Opus, o que justifica e legiti-
ma a presença na Academia Paraibana de Letras de quantos 
foram agraciados por Deus com o privilégio de ingressar em 
seu interior, e dela fazer parte. E, por fim, mas não menos 
importante, registre-se o gol de placa da gestão de Ângela 
Bezerra de Castro, cartografado pelo convênio que ela firmou 
com a Fundação Joaquim Nabuco, instituição que é portadora 
de grande prestígio nacional. Desse convênio, os primeiros 
frutos já emergiram nuclearizados pelas conferências que 
membros da Academia Paraibana de Letras proferiram por 
ocasião das solenidades comemorativas dos oitenta anos da 
notável Casa da Cultura Paraibana, ocorridas no recém-tran-
sato mês de setembro do ano em curso.

Além das conferências, mais adiante será publicado um 
livro reunindo textos de membros da Academia Paraibana de 
Letras sobre autores diversos de nossa rica paisagem literá-
ria e cultural. O presente convênio tem duração de três anos, 
o que certamente haverá de ser preservado na gestão do 
confrade Ramalho Leite, que sucederá a Professora Ângela 
Bezerra de Castro na presidência da Academia Paraibana de 
Letras. Que a Professora Ângela Bezerra de Castro tenha vida 
longa e cercada de saúde por todos os lados, são os meus 
sinceros votos, com anelos de que o seu livro: Um certo modo 
de ler, volume II, se configure como um dos grandes aconte-
cimentos das cenas e cenários da literatura paraibana no ano 
de 2022, que já desponta no horizonte das nossas existên-
cias. E que também o confrade Ramalho Leite seja ilumina-
do para desempenhar a contento o ofício de presidente da 
nossa querida Academia Paraibana de Letras.

Ângela Bezerra de Castro e a 
Academia Paraibana de Letras

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador
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Filósofo Friedrich Nietzsche (1844-1900), autor da frase: “Deus está morto”

O programa Espaço Cul-
tural de hoje terá lançamen-
tos de singles e um tributo ao 
Dia do Professor (com vozes 
da cena paraibana que tam-
bém se dedicam ao ensino 
em sala de aula do Infantil ao 
Ensino Superior). Editado e 
apresentado semanalmente 
pelo jornalista Jãmarrí No-
gueira, programa realizado 
pela Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) vai 
das 22h à meia-noite, na Rá-
dio Tabajara FM (105,5).

O primeiro bloco reu-
nirá singles lançados nesta 
primavera e também canções 
que ganharam videoclipes, 
com Ilsom Barros, Adriana 
Vieira, Val Donato, Lucke e 
IceJM. Também cantam nesse 
primeiro bloco Bixarte, Polya-
na Resende, Elba Ramalho e 
Gabriel Reisende.

No segundo e terceiro 
blocos, o programa terá um 
tributo ao Dia do Professor. 
Uma playlist com PS Carvalho, 
Priscilla Cler, Severino Ayres, 
Érica Maria, Maria Juliana, 

Xisto Medeiros, Gabriella Vil-
lar e Guga Limeira.

A homenagem segue 
com Yanca Medeiros, Erick 
de Almeida e Marta Sanchís, 
Eli-Eri Moura, Daniel Seixas 
e Vianey Santos. Também os 
professores Didier Guigue 
(em parceria com Helayni 
Cristini), Chiquinho Mino e 
Valério Fiel da Costa.

No último bloco, can-
ções de Chico César, banda 

Os Fulano, Milton Dornellas 
e Quinteto da Paraíba, além 
de Totonho e Os Cabra, Elon 
e Helinho Medeiros e banda 
Flor de Pedra.

O programa Espaço Cul-
tural pode ser ouvido pelo site 
oficial da Rádio Tabajara (ra-
diotabajara.pb.gov.br/radio
-ao-vivo/) e, no dia seguinte à 
apresentação, fica disponível 
no canal oficial da Funesc no 
YouTube (/funescpbgov).

Programa ‘Espaço Cultural’ faz uma 
homenagem ao Dia do Professor

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse site da Rádio Tabajara

Além de maestro e compositor, o regente Eli-Eri Moura é também professor, sendo um dos homenageados na edição de hoje

Da Redação



Cultura

Escrever é um ato solitário, requer silêncio e 
meditação, entretanto é prazeroso o produto des-
se isolamento, mesmo que sejam poucos os leito-
res. Somos leitores de nós mesmos, manuseadores 
de nossos próprios livros.

Uma vez, Ariano Suassuna falou que se dava por 
satisfeito se tivesse um leitor. Dizia isso para demons-
trar quanto apreço tinha pelos livros, pela literatura, 
pela arte de escrever e o carinho pelos leitores.

O mundo cibernético vai arrebanhar cada vez 
mais apreciadores de livros, mas nunca deixará de 
existir alguém que procure Machado de Assis ou 
Dante. O contato com o papel, o manuseio das pá-
ginas e o cheiro das folhas impressas continuarão 
atraindo leitores.

O escritor deve, portanto, produzir narrativas 
que sejam boas de se ler e esperar que pelo menos 
um leitor se interesse. Leitores se constroem quan-
do têm às mãos um livro com bom conteúdo e fei-
ção gráfica atraente. Junto a outros ingredientes de 
estímulo, duvido não cativar jovens para a leitura. 
Um processo que começa em casa para depois che-
gar às escolas.

Sabemos que os livros disputam com outros 
meios de entretenimentos e saberes esse prazer de 
aceso à cultura. Somos otimistas quanto ao seu fu-
turo, pois nunca deixará de existir, mesmo em for-
ma diferente que não seja em papel.

Alegra-nos profundamente crianças e jovens 
a manusear livros em livrarias, a discutir enredos 
de seriados e filmes que assistiram. Gosto de ob-
servar esses momentos. Basta ficar algum tempo 
numa livraria para constatar isso. Parece utópico, 
mas acontece.

Cedo apresentei a biblioteca a meus filhos, e 
assim procedi com os netos. Mostrei os caminhos 
para a leitura.

Enquanto existir frutos da imaginação do qui-
late de Divina Comédia, Os Miseráveis, Grande Sertão 
Veredas, Dom Quixote, Cântico dos Cânticos, a criativi-
dade de Machado de Assis, a poesia de Drummond, 
de Pessoa, de Neruda e uma montanha de obras uni-
versais produzidas por Goethe, Victor Hugo, Tolstói, 
Proust, José Lins... sobreviveremos. São autores que 
sempre conquistam novos leitores.

Se narrar é prova de amor, como se expressou 
Nélida Piñon no seu no livro Uma Furtiva Lágrima, 
porque “perpetua a fala da alma, restaura a crença 
no que há por trás da harmonia e da discórdia”, por 
meio da narrativa conquistaremos leitores.

A leitura de narrativas cheias de enigmas é sus-
tento para a alma. Apalpar o livro nos comove. Os in-
visíveis anjos que comandam as artes nos conduzem 
ao misterioso planeta das letras, puxa-nos como um 
ímã para perto desse mundo misterioso.

Nunca deixarei de acreditar na força do livro 
como antídoto para curar os malefícios da socieda-
de, porque reconstrói paisagem na nossa vida mes-
mo que os caminhos sejam escuros e pedregosos. 
Somente o livro é capaz de mudar o mundo, porque 
a arte e a palavra salvarão a humanidade.

Nós, teimosos escritores, munidos da escrita 
e do pensamento, nossas armas, cada dia nos la-
çamos a leitores sempre mais exigentes. Leitores 
sempre estarão em busca de boas histórias, como 
revelam pesquisas que apontam o crescimento da 
leitura, inclusive entre jovens.

Como dizia o mestre Ariano Suassuna, basta 
um solitário leitor para a satisfação do escritor. Se 
os filhos ou os netos leem os escritos que produzo, 
estou satisfeito.

Os leitores de 
cada dia

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Inscrições abertas

A Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) está 
selecionando propostas artís-
ticas para compor a progra-
mação do Festival Pretitudes: 
arte, cultura e protagonismo 
negro, que será realizado no 
período de 16 a 20 de novem-
bro, no Espaço Cultural, em 
João Pessoa. As inscrições po-
derão ser feitas através do site 
oficial da Funesc (www.funesc.
pb.gov.br), e seguirão abertas 
até o dia 31 deste mês.

Para o evento, serão sele-
cionados 18 artistas nas cate-
gorias teatro (7 vagas), litera-
tura (7 vagas) e audiovisual (4 
vagas). Podem se inscrever ato-
res, realizadores e poetas au-
todeclarados pessoas negras, 
com idade mínima de 18 anos e 
residência no estado da Paraíba 
há, no mínimo, dois anos.

De acordo com o presi-
dente da Funesc, Pedro Santos, 
a ação busca reconhecer e dar 
visibilidade à produção cultu-
ral desenvolvida por pessoas 
negras na Paraíba. “Além disso, 
a nossa intenção é que o festi-
val também sirva de caixa de 
ressonância de debates impor-
tantes que a sociedade precisa 
fazer e a arte vai nos ajudar a 

promover esses encontros”, ex-
plicou o gestor.

O Festival Pretitudes vai 
contar com debates, sessões 
de cinema, painéis temáticos, 
performances cênicas e tribu-
tos musicais realizados de for-
ma híbrida, em conformidade 
com o Protocolo de Reabertu-
ra dos Equipamentos Funesc, 
certificado pela Secretaria de 
Estado da Saúde.

O evento integra a pro-
gramação do Novembro pela 
Equidade Racial, realizado pelo 
Governo do Estado da Paraíba 
em alusão ao Dia da Consciên-
cia Negra, e conta com o apoio 
das Secretarias do Desenvolvi-
mento Humano e da Mulher e 
da Diversidade Humana.

Mais informações podem 
ser obtidas através do e-mail 
festivalpretitudes@gmail.com.

Funesc seleciona artistas 
para Festival Pretitudes
Da Redação

Foto: Divulgação

Segundo o presidente da Funesc, Pedro Santos, 
evento servirá de caixa de ressonância de debates 
importantes que a sociedade precisa fazer

Foto: Divulgação

Nélida Piñon expressou que narrar é prova de amor em ‘Uma Furtiva Lágrima’

Através do QR Code acima, 
acesse o site da Funesc

EstrEias

amarração do amor (Brasil. Dir: Ca-
roline Fioratti. Comédia. 12 anos). Lucas (Bruno Suzano) e 
Bebel (Samya Pascotto) é um casal apaixonado que decide 
oficializar a união para todos. Mal sabem eles que a religião 
vai ser um ponto de discórdia entre suas respectivas famílias. 
Enquanto o pai da noiva, Samuel (Ary França), luta para for-
talecer as tradições judaicas dentro de casa; Regina (Cacau 
Protásio), mãe de Lucas, se esforça para que seu filho leve 
para sua futura família as tradições da umbanda. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8: 16h20 - 20h50.

HallowEEn Kills: o tError 
Continua (Halloween Kills. EUA. Dir: David Gordon 
Green. Terror. 16 anos). Depois de quatro décadas se prepa-
rando para enfrentar Michael Myers, Laurie Strode (Jamie 
Lee Curtis) acredita que, enfim, venceu. Minutos depois de 
deixar o assassino queimando, Laurie vai direto para o hospi-
tal com ferimentos graves de vida ou morte. Mas quando Mi-
chael consegue escapar da armadilha de Laurie, sua vingança 
e desejo por um banho de sangue continua. Enquanto Laurie 
luta contra a dor, ela tem que se preparar mais uma vez para 
se defender de Michael e consegue fazer toda a cidade de Ha-
ddonfield se juntar para lutar contra o monstro. Mulheres se 
juntam e formam um grupo de vigilantes que vão atrás de Mi-
chael e acabá-lo de uma vez por todas, garantindo o retorno 
de um Halloween tranquilo e paz na cidade. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 4: 13h45 (dub.) - 16h15 (dub.) - 18h45 (dub.) - 21h20 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.):  14h15 - 16h45 - 
19h10 - 21h25; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 19h40; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h20 - 16h20 - 18h20 - 20h20; 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 14h20 - 16h20 - 18h20 - 
20h20; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 19h40.

o Último duElo (The Last Duel. EUA. Dir: 
Ridley Scott. Drama histórico. 14 anos). Disputa entre o 
cavaleiro Jean de Carrouges e o escudeiro Jaques Le Gris, 
acusado de ter violado a esposa do cavaleiro. A luta, estabe-
lecida pelo próprio rei da França, Carlos VI, marca o grande 
drama de vingança e crime do século 14, que tem a espe-
rança de ser resolvido somente após o combate. Baseado 
no romance homônimo de Eric Jager. CINÉPOLIS MANAÍRA 
2: 14h30 (dub.) - 17h40 (leg.) - 20h45 (leg.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 13h50 - 20h45; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 1 (dub.): 16h50 - 19h45; CINE SERCLA PARTAGE 5 
(dub.): 16h50 - 19h45.

Continuação

007 - sEm tEmpo para morrEr 
(007 - No Time to Die No Time to Die. EUA. Dir: Cary Fuku-
naga. Thriller, Ação e Aventura. 14 anos). Depois de sair do 

serviço ativo da MI6, James Bond (Daniel Craig) vive tranqui-
lamente na Jamaica, mas como nem tudo dura pouco, a vida 
do espião 007 é agitada mais uma vez. Felix Leiter (Jeffrey 
Wright) é um velho amigo da CIA que procura o inglês para 
um pequeno favor de ajudá-lo em uma missão secreta. O 
que era pra ser apenas uma missão de resgate de um grupo 
de cientistas acaba sendo mais traiçoeira do que o esperado, 
levando o agente inglês 007 ao misterioso vilão, Safin (Rami 
Malek), que utiliza de novas armas de tecnologia avançada e 
extremamente perigosa. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
14h15 - 17h45 - 21h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
17h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h40; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 16h40.

Fátima – a História dE um mi-
lagrE (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 revelações inspiraram dezenas de milhares de 
fiéis que se deslocaram até Fátima, na esperança de testemu-
nhar um milagre, mas não agradaram 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.): 13h40 (exceto sáb. e dom.) - 
18h20; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 13h30 (exceto sáb. 
e dom.) - 18h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 14h40; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 14h40.

patrulHa Canina: o FilmE (Paw Pa-
trol: The Movie. EUA. Dir: Callan Brunker. Animação. Livre). O 
filhote Ryder e seus amigos têm um grande desafio: impedir 

o novo prefeito da cidade, Humdinger, de causar muitos pro-
blemas. Juntos e equipados com muita tecnologia, a Patrulha 
Canina luta para salvar os moradores da Cidade da Aventu-
ra. CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 14h (somente sáb. e dom.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 14h10 (somente sáb. e dom.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 13h30 (somente sáb. e 
dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 14h40; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 14h40.

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, tam-
bém portando um symbiote chamado Carnage e que acaba 
escapando da prisão após sua execução falhada. Baseado 
no vilão dos quadrinhos da Marvel. CENTERPLEX MAG 4: 
16h30 (dub.) - 18h45 (leg.) - 21h (leg.); CINÉPOLIS MANA-
ÍRA 6 (dub.): 15h - 17h30 - 19h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 
7: 13h30 (dub.) - 16h (dub.) - 18h30 (dub.) - 21h (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 14h (dub.) - 16h30 
(dub.) - 19h (dub.) - 21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 
10 - VIP (leg.): 15h30 - 18h - 20h30; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 1 (3D, dub.): 14h - 16h30 - 19h - 21h30; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 16h - 21h; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 5 (dub.): 15h30 - 18h - 18h30 - 20h30; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 16h - 18h - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
5 (dub.): 14h55 - 16h50 - 18h45 - 20h40; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 14h55 - 16h50 - 18h45 - 20h40; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 16h - 18h - 20h.

Eterno assassino serial do gênero do terror Michael Myers retorna no longa ‘Halloween Kills: O Terror Continua’

Foto: Divulgação
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O FestCine Piancó – Festi-
val de Cinema do Vale do Pian-
có será aberto hoje, a partir 
das 19h30, na Praça Salviano 
Leite, localizada na cidade de 
Piancó, na região do Alto Ser-
tão da Paraíba.

A programação do even-
to, que vai se estender até o 
próximo sábado e é realizado 
pelo Grupo Cultural Evolução, 
através do edital Chiquinha 
Mourão da Lei Aldir Blanc, 
executada pela Secretaria de 
Estado da Cultura (Secult-PB), 
vai ocorrer de forma híbrida, 
com atividades presenciais e 
transmissão on-line, pelo Fa-
cebook e Instagram do evento, 
que homenageia o cineasta 
Laércio Filho, e inclui exibição 
de filmes, por meio de mostras 
competitivas, oficinas de for-
mação e debates culturais.

“Estou muito feliz de po-
der realizar o festival, que es-
pero ser o primeiro de outros, 
porque, em virtude da pande-
mia, tentei realizar um evento, 
em 2020, e não consegui. No 
entanto, o cineasta Laércio 
Filho, que nasceu em Pombal, 
mas vive em Aparecida, me in-
centivou a inscrever o FestCine 
Piancó no edital Chiquinha 
Mourão e deu certo. Por esse 
incentivo, bem como por sua 
contribuição ao audiovisual 
paraibano, ele é o homena-
geado do festival”, disse o or-

ganizador do evento, Paully-
nho Piancó, que também é o 
presidente de honra do Grupo 
Cultural Evolução.

As mostras levam os no-
mes de quatro personalida-
des do próprio município, que 
são Fernando do Cinema, que 
ajudou a divulgar filmes em 
Piancó; a professora Zenaide 
Brasilino e os ativistas cultu-
rais Alex Fernandes e Chico Jó 
(confira os filmes selecionados 
no quadro abaixo).

Paullynho Piancó ainda 
comentou que teve a ideia de 
criar o evento para dar visi-
bilidade a quem atua na área 
do audiovisual em Piancó. 
“São pessoas, jovens que es-
tão meio esquecidos, além de 
serem tímidos, e meu objetivo 
é que esse evento valorize es-
ses jovens e fascine o mundo, 
mudando culturalmente a si-
tuação e deixando um legado 
positivo para a cidade”, disse 
ele, acrescentando que os ven-
cedores das mostras competi-
tivas receberão o Troféu Caci-
que Piancó, líder indígena que 
integrou a aldeia dos Coremas. 
As categorias são as seguintes: 
melhores filmes de ficção e 
documentário; direção; ator; 
atriz; roteiro; fotografia; dire-
ção de arte; trilha sonora, além 
do júri popular nas quatro 
mostras. A comissão julgadora 
é composta pelo jornalista e 
gestor cultural Chico Noro-
nha, a cineasta e atriz Norma 
Góes, ambos da cidade de João 

Pessoa, e a fotógrafa Maraisa 
Quintino, de Sousa.

O FestCine Piancó será 
encerrado com a coreografia 
de autoria do organizador, Sau-
dações ancestrais, que também 
vai dirigir, na ocasião. “Meu 
objetivo, com isso, é devolver 
o carinho e a receptividade de 
quem for prestigiar o evento”, 
disse Paullynho Piancó, cujo 
nome de batismo é Francisco 
de Paulo Junior, natural de 
Piancó, formado em Pedago-
gia, e que, além de coreógrafo, 
é artista plástico e escritor. 

O homenageado pelo 
evento, Laércio Filho, é pro-
dutor cultural, e atua há mais 
de 30 anos na área cultural, 
com o desenvolvimento de 
projetos sociais vinculados ao 
teatro, cinema e comunicação, 
além de ser roteirista e diretor 
de vários filmes, a exemplo de 
Memória Bendita, O Apóstolo 
do Sertão, As Trapalhadas de 
João Teimoso e Antoninha.

Festival audiovisual de Piancó 
começa hoje de forma híbrida

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Até o próximo sábado, FestCine Piancó terá exibições de filmes nordestinos, oficinas de formação e debates
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

 CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO FESTCINE PIANCÓ  

n MOSTRA FERNANDO DO CINEMA: Eutanásia Ao Lázaro (Fic. - Dir. Paullynho Piancó- Piancó);
Rasga-Mortalha (Fic. - Dir. Pattrícia de Aquino – São Domingos do Cariri);
Briga de Galo (Fic. - Dir. Marcelo Paes - Lagoa Seca);
Sala de Reboco, A História de Zé Marcolino (Doc. - Dir. Ana Célia Gomes - Sumé);
Grão de Areia (Fic. - Dir. Eduardo P. Moreira - Cabedelo);
Kabuuum (Fic. - Dir. Sílvio Toledo – Campina Grande);
Reinado Imaginário (Fic. - Dir. Hipólito Lucena – Remígio);
Remoinho (Fic. - Dir. Tiago A. Neves - Ingá).
n MOSTRA ZENAIDE BRASILINO:
Homo Vaqueiro Sapiens (Fic. - Dir. Rosilda Barboza e Lucas Farias - Piancó);
Imaginações (Anim. - Dir. J. França - Aparecida);
A Última Gota (Fic. - Dir. Coletiva - Aparecida);
Navio (Doc. - Dir. Coletiva - Coremas);
Luto (Fic. - Dir. Coletiva - Aparecida);
Ramal 17 (Doc.- Dir. Cosme Martins - São João do Rio do Peixe);
Lesô (Doc. - Dir. Coletiva - Bananeiras).
n MOSTRA ALEX FERNANDES:
Os Assombrados (Fic. - Dir. Alex Fernandes - Piancó);
Minha Bolsa Mágica (Fic. - Dir. Rui Lopes - Natal-RN);
Confronto Atemporal (Fic. - Dir. Eduardo Moreira - Cabedelo);
Uma Aventura na Caatinga (Anim. - Dir. Laercio Filho - Aparecida).
n MOSTRA CHICO JÓ:
Dedéia (Fic. - Dir. Paullynho Piancó, Lidiane Santos, Lucas Davi Farias e Rosilda Barboza - Piancó);
Príapos (Fic. - Dir. Laercio Filho e Marcelo Paes de Carvalho - Aparecida);
Um Homem de Borracha (Doc. - Dir. Diassis Pires - Coremas);
Andante, Alegro e Vivace (Doc. - Dir. Anderlúcia Caldas - Itaporanga);
Quando Decidi Ficar (Fic. - Dir. Maycon Carvalho - Sousa);
O Edificador de Sonhos (Doc. - Dir. Marcos Oliveira - Itaporanga);
Catarse (Fic. - Dir. Joely Queiroz e Wenddell Juler - Aparecida);
O Grande Amor de um Lobo (Fic. Dir. Adriandeson Barbosa e Kennel Rógis - Coremas).

Cineasta Laércio Filho (E) é o homenageado da primeira edição, organizado pelo produtor Paullynho Piancó (D)

Premiado curta-metragem ‘Remoinho’, com Cely Farias (E) e Zezita Matos (D), faz parte da Mostra Fernando do Cinema

Fotos: Divulgação

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

A temporada 2021 das 
‘Lives de Cinema’, do Proje-
to de Extensão ‘Aruandando 
no Campus’, já contou com 
a participação de grandes 
nomes do cinema brasileiro, 
como o ator e diretor parai-
bano Luiz Carlos Vasconce-
los; a atriz, diretora e pro-
dutora Carla Camurati e o 
grande escritor, compositor, 
letrista, poeta e dramartugo 
Braulio Tavares.

Neste mês de outubro, 
será a vez do ator de teatro, 
cinema e TV, autor, produ-
tor, apresentador e diretor 
Paulo Betti. Com o mote 
“Do Guerrilheiro Lamarca 
ao Blogueiro ‘Téo Pereira’ 
– Arte, Mídias e Cidadania”, 
a transmissão ao vivo será 

mediada pelo professor e 
produtor do Fest Aruanda 
do Audiovisual Brasileiro, 
Lúcio Vilar. A entrevista 
acontecerá hoje, às 18h, no 
canal oficial do evento no 
YouTube.

Descendente de italia-
nos, Paulo Betti nasceu na 
zona rural de Rafard, no in-
terior do estado de São Pau-
lo, e se mudou com a família 
para a cidade de Sorocaba, 
ainda durante a infância. No 
início da carreira, o artista 
foi premiado principalmen-
te pela direção de peças de 
teatro. O reconhecimento 
como ator veio após pa-
péis que fez no cinema. Em 
1995, venceu o troféu APCA 
de melhor ator, pelo papel 
principal no filme Lamarca 
(1994).

Também ganhou prêmio 
de Melhor Ator Coadjuvante 
no Festival de Gramado, após 
o personagem Henrique no 
filme Infância (2014). Do 
outro lado das câmeras, pro-
duziu, roteirizou e dirigiu o 
filme Cafundó (2005), pre-
miado no Festival de Cinema 
de Gramado.

Ator e diretor Paulo Betti será o entrevistado 
do projeto ‘Lives de Cinema’ do Fest Aruanda

Foto: Paulo Belote/Divulgação

Artista falará sobre o tema “Do Guerrilheiro Lamarca ao Blogueiro ‘Téo Pereira’ – Arte, Mídias e Cidadania”

Da Redação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial do 
Fest Aruanda no YouTube

Através do QR Code acima, 
acesse perfil oficial do 
evento no Instagram
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João Azevêdo se reuniu com gestores e tratou também da ampliação da prestação dos serviços na área da Saúde
O governador João Aze-

vêdo recebeu, ontem no Pa-
lácio da Redenção, em João 
Pessoa, prefeitos de muni-
cípios do Vale do Piancó. No 
encontro, o tema principal 
foi a ampliação da oferta de 
serviços na área da Saúde 
para a região, além de ações 
na educação e medidas do 
Governo do Estado para a 
convivência com a seca. 

 Entre as reivindicações 
na área da Saúde feitas pe-
los gestores municipais do 
Vale do Piancó ao governa-

dor João Azevêdo estão a 
instalação de um centro de 
hemodiálise e a reforma e 
ampliação do Hospital Dis-
trital de Itaporanga José Go-
mes da Silva, além de uma 
UTI móvel para a unidade 
hospitalar, oportunidade em 
que o gestor informou que já 
estão assegurados recursos 
para a ampliação e reforma 
da unidade de saúde. 

 Ao abrir a reunião ad-
ministrativa, o chefe do Exe-
cutivo estadual destacou as 
reivindicações dos gestores 

municipais como republi-
canas e fez um balanço dos 
investimentos do Governo do 
Estado em áreas como Edu-
cação, Infraestrutura e Saú-

de para a região do Vale do 
Piancó. “Em primeiro lugar, 
fico muito feliz pelo compa-
recimento desses gestores 
nesse diálogo aberto com o 
Governo do Estado, visando 
melhorar ainda mais a qua-
lidade de vida da população. 
Fico mais feliz ainda por se-
rem reivindicações republi-
canas, que têm como objetivo 
o bem-estar da população do 
Vale do Piancó”, frisou. 

 “Podem ter a certeza de 
que o objetivo aqui é sempre 
melhorar o serviço que ofer-

tamos à população. Vamos 
procurar dar as respostas e 
procurar melhorar os servi-
ços oferecidos aos paraiba-
nos da região”, prosseguiu 
João Azevêdo. 

 O presidente da Associa-
ção dos Municípios do Vale 
do Piancó (Amvap) e prefeito 
de Santana dos Garrotes, José 
Paulo Filho - o Dedé - agrade-
ceu a audiência com o gover-
nador João Azevêdo e fez um 
balanço positivo da reunião. 
“Foi uma reunião muito pro-
veitosa. Saímos daqui muito 

felizes pelo andamento de 
algumas das nossas reivindi-
cações, como a do Hospital de 
Itaporanga”, disse.

 Ao todo, 20 municípios 
integram o Vale do Piancó: 
Aguiar, Boa Ventura, Catin-
gueira, Conceição, Coremas, 
Curral Velho, Diamante, 
Emas, Ibiara, Igaracy, Ita-
poranga, Nova Olinda, Olho 
D’Água, Pedra Branca, Piancó, 
Santa Inês, Santana de Man-
gueira, Santana dos Garrotes, 
São José de Caiana e Serra 
Grande.

Governo discute investimentos 
com prefeitos do Vale do Piancó

Débitos fiscais
Projeto que facilita quitação de débitos fiscais é aprovado 
pela ALPB. Texto foi discutido ontem em sessão virtual e 
programa reduz juros e multas relacionados ao ICMS. Página 14
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Chefe do Executivo 
estadual destacou as 
reivindicações dos 

gestores municipais 
como republicanas

No encontro com os prefeitos, João fez um balanço 
dos investimentos do Governo do Estado em áreas 
como Educação, Infraestrutura e Saúde para a 
região do Vale do Piancó, no Alto Sertão paraibano

MPs protestam contra PEC que 
pode enfraquecer instituição

Os Ministérios Públicos 
da Paraíba (MPPB), Federal 
(MPF), do Trabalho (MPT), 
e de Contas (MPC), se reu-
niram, na manhã de ontem, 
no auditório da Procurado-
ria-Geral de Justiça, em João 
Pessoa, para protestar con-
tra a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 05/2021, 
que segundo eles, poderá en-
fraquecer as instituições. 

De acordo com o pro-
curador-geral de Justiça do 
MPPB, Antônio Hortêncio 
Rocha Neto, a PEC atinge 
uma das maiores garantias 
do MP brasileiro, a indepen-
dência funcional. 

O procurador convocou 
o apoio da sociedade para 
que os protestos cheguem 
até o Congresso Nacional. 
Segundo a  vice-procura-

dora-chefe do MPT na PB, 
Marcela Asfora, o argumen-
to utilizado para aprovar a 
PEC, de que acabaria com a 
impunidade, é uma “falácia”. 
Ela ressaltou que não há im-
punidade dentro do Ministé-
rio Público. “Nós promotores 
e procuradores realizamos 
nossas atividades pautados 
na Constituição, nas leis, nas 
nossas resoluções e quando 
algum membro do Ministé-
rio Público, de alguma for-
ma, dentro de sua atuação, 
extrapola, temos os nossos 
conselhos superiores dentro 
de cada órgão, existe o CSMP 
e o CNMP que também vem 
seguindo a sua atividade de 
controle externo”. 

O procurador-chefe do 
MPF na PB, Guilherme Fer-
raz, também pontuou a sua 
preocupação com as mudan-
ças propostas pela PEC. “O 
Ministério Público, de forma 

alguma é refratário, adver-
sário da movimentação e do 
trabalho do segmento políti-
co. O Ministério Público está 
aqui para o trabalho técnico 
e jurídico, para o trabalho 
investigativo. A atuação do 
CNMP já serve perfeitamen-
te para esse intercâmbio e 
olhar do segmento político 
para a atuação do MP, assim 
como para o Judiciário, com o 
CNJ. Por que alterar e ampliar 
essa participação política so-
mente para o MP? Deixo essa 
reflexão aqui”. 

Já o procurador-geral 
nomeado do MP de Contas, 
Bradson Camelo, pontuou a 
falta de discussão e diálogo. 
“Devemos lembrar que qual-
quer alteração deve ser feita 
a partir de uma discussão 
séria, pautada nas institui-
ções que existem. A indepen-
dência funcional não é um 
privilégio”, afirmou.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Foto: Roberto Guedes

A reunião dos membros 
do MP foi na manhã de 
ontem, no auditório da 
Procuradoria-Geral de 

Justiça, em João Pessoa, 
para protestar contra 

a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 

05/2021

TJPB recebe denúncias contra 
quatro prefeitos da Paraíba

TCE rejeita contas de Pombal

O Pleno do Tribunal 
de Justiça da Paraíba re-
cebeu, ontem,  denúncias 
oferecidas pelo Ministério 
Público estadual contra os 
prefeitos dos municípios 
de Serra Branca, Soledade, 
Vieirópolis e Santa Rita. 
São eles Vicente Fialho de 
Sousa Neto (Progressis-
tas), Geraldo Moura Ramos 
(Progressistas), José Célio 
Aristóteles (Cidadania) e 
Emerson Fernandes Alvino 
Panta (Progressistas), res-
pectivamente. Nos quatro 
casos o recebimento da de-
núncia foi sem afastamento 
do cargo de prefeito e sem 
decreto de prisão.

De acordo com o Pro-
cedimento Investigatório 
Criminal da relatoria do juiz 
convocado Eslú Eloy Filho, 
o prefeito de Serra Bran-
ca, Vicente Fialho de Sousa 
Neto, é acusado de contra-
tar servidores sem concur-
so público. No total foram 
nomeados 119 prestadores 
de serviço nos exercícios de 
2017/2018.

Já o prefeito de Soleda-
de, Geraldo Moura Ramos, 
com Procedimento Investi-
gatório do mesmo juiz rela-
tor, é acusado de ter exigido 
o pagamento de R$ 3 mil, 
por mês, em propina, de um 
empresário que mantinha 

contrato com a Prefeitura 
na área da Saúde.

O prefeito de Vieirópo-
lis, José Célio Aristóteles, é 
acusado de inserir decla-
rações falsas no tocante ao 
pagamento de precatórios 
judiciais. A relatoria do pro-
cesso é do desembargador 
Joás de Brito Pereira Filho.

Na denúncia envolven-
do o prefeito de Santa Rita, 
Emerson Panta, o caso diz 
respeito à realização de 
despesas sem prévio em-
penho de serviços de pu-
blicidade e propaganda. O 
processo tem como relator 
o desembargador Carlos 
Martins Beltrão Filho.

O Tribunal de Contas 
do Estado (TCE),  em sessão 
ordinária, ontem, rejeitou 
as contas da Prefeitura de 
Pombal, na gestão da ex
-prefeita Pollyanna Werton 
Dutra (PSB), atual deputada 
estadual. Entre as princi-
pais irregularidades está 
a devolução junto ao Go-
verno Federal de recursos 
de convênios gastos, e não 
comprovados. Além de uma 
diferença na contabilização 
dos repasses previdenciá-
rios junto ao INSS. 

O Pleno, à unanimida-
de, acompanhou o voto do 

relator, conselheiro Arnó-
bio Alves Viana, que na de-
cisão imputou um débito 
no montante de R$ 732.775 
mil à ex-prefeita, referente a 
despesas não comprovadas.

Consta nos autos que 
o Ministério do Turismo 
repassou os recursos por 
meio de convênio para a 
contratação de bandas e 
realização de carnaval fora 
de época em 2010. No en-
tanto, verificou-se que os 
recursos não foram aplica-
dos e devolvidos com recei-
tas do município. Apontou 
ainda uma diferença no 

valor de R$ 11.616 mil na 
contabilização dos repasses 
à Previdência.

Já as contas  de 2020 
da Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento do Semiá-
rido, da Agência de Vigilân-
cia Sanitária e da Escola do 
Serviço Público da Paraíba, 
foram julgadas regulares. 
Além da Superintendên-
cia de Administração do 
Meio Ambiente, em 2016. 
O colegiado aprovou ainda 
a prestação de contas do 
município de Santo André, 
relativas a 2019.
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Texto foi discutido ontem em sessão virtual da Assembleia; programa reduz juros e multas relacionados ao ICMS
A Assembleia Legislativa 

da Paraíba (ALPB) aprovou 
ontem a criação do programa 
de parcelamento incentivado 
de débitos fiscais que reduz 
juros e multas relacionados 
ao ICMS. O texto foi aprovado 
pela maioria dos parlamen-
tares, através de videocon-
ferência. De acordo com o 
presidente da ALPB, Adriano 
Galdino, as sessões híbridas 
serão retomadas na próxima 
terça-feira.

De acordo com o Projeto 
de Lei 3.247/2021, enviado 
pelo Poder Executivo, o Pro-
grama é destinado a recupe-
rar créditos tributários, por 
meio de redução de multas 
e juros relacionados com o 
ICMS, vencidos até 31 de ju-
lho deste ano. O Projeto pre-
vê que o débito poderá ser 
pago de diferentes formas: à 
vista, com 80% de desconto 
das multas punitivas; em até 
30 parcelas, com redução de 
60% das multas; ou em até 
60 parcelas, com redução de 
40% das multas. 

Segundo o governo do 
Estado, o objetivo é oportu-
nizar aos contribuintes ina-
dimplentes com a Secretaria 
de Estado da Fazenda a regu-
larização das suas pendências 
tributárias, tornando-os mais 
competitivos, especialmente 
os contribuintes de menor 
porte que mais sofreram nes-
te período pandêmico. “Pro-
jeto construído a várias mãos 
e liderado pelo governador 
João Azevêdo, que constan-
temente pratica gestos que 

diminuam o peso tributário, 
o peso das dificuldades causa-
das pela pandemia às pessoas 
físicas e pessoas jurídicas, dos 
empreendedores. Esse pro-
jeto provoca nesses setores 
um sentimento de que estão 
sendo vistos pelo poder pú-
blico estadual”, acrescentou o 
deputado Wilson Filho.

“Parabenizo a iniciativa 
do Governo do Estado por 
enviar para esta Casa um 
projeto com esta amplitude 
e que vai dar as condições 
necessárias para que os em-
presários possam positivar 
as suas empresas. É uma me-
dida muito justa, muito cor-
reta e parabenizo também 
os líderes empresariais por 
esse diálogo com o Gover-
no do Estado. O governador 
mostra a sua sensibilidade 
e seu compromisso com a 
economia paraibana e busca 
implementar e trazer a nos-
sa economia de volta com o 
menor espaço de tempo pos-
sível”, completou Adriano.

Os deputados aprovaram 
por unanimidade a criação do 
Prêmio Professor de Práticas 
Inovadores, que deverá ser 
realizado anualmente e irá 
homenagear docentes da rede 
pública estadual de ensino. De 
acordo com o Projeto de Lei 
1.134/2019, poderão con-
correr ao Prêmio os profes-
sores que estejam em pleno 
exercício das suas atividades, 
independente da disciplina 
que lecionem, executando 
um projeto inovador na rede 
de ensino visando o melhor 

Projeto que facilita quitação 
de débitos fiscais é aprovado

Foto: ALPB

Os deputados estaduais também aprovaram por unanimidade a criação do Prêmio Professor de Práticas Inovadores, que deverá ser realizado anualmente

aprendizado dos alunos dos 
níveis Fundamental I e II; Mé-
dio Normal e Integral; Médio 
Profissionalizante; Educação 
de Jovens e Adultos; e So-
cioeducação. “Esse prêmio é 
para os docentes que deixam 
de ser um mero repassador 
de conhecimentos e acres-
centa outros atributos como 
orientador e estimulador e 
que leva os alunos a criarem 
seus próprios conceitos, va-
lores, atitudes e habilidades, 
utilizando novas práticas em 
sala de aula”, justificou a de-
putada Cida Ramos, autora 
da proposta.

Homenagem
A Casa de Epitácio Pessoa apro-

vou por unanimidade a homena-
gem ao ex-governador da Paraíba, 
José Maranhão. O Projeto de Lei 
3.248/2021 denomina de Governa-
dor José Targino Maranhão (Gover-
nador Zé Maranhão) a avenida que 
interligará o bairro Altiplano Cabo 
Branco à Cidade Universitária, nas 
imediações do Hospital Universitá-
rio Lauro Wanderley, na cidade de 

João Pessoa. A nova avenida será 
importantíssima para a mobilidade 
urbana da cidade de João Pessoa, 
ligando o bairro do Altiplano à Cida-
de Universitária, ampliando a malha 
viária urbana, diminuindo o tempo 
de deslocamento entre bairros. José 
Maranhão foi deputado estadual por 
quatro mandatos, foi por três vezes 
eleito para a Câmara Federal, foi 
vice-governador e governador.          

Combate às drogas

Câmara  promove sessão especial para 
discutir políticas de combate às drogas

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) debateu 
ontem políticas de combate 
às drogas na capital. A ses-
são especial foi proposta 
pelo vereador Odon Bezerra 
(Cidadania) e contou com a 
presença de autoridades e 
representantes de entidades 
envolvidas com o tema.

O vereador Odon Bezer-
ra (Cidadania), lembrou que, 
na época em que foi presi-
dente da OAB, criou a Comis-
são de Combate às Drogas e 
realizou um amplo trabalho 
de conscientização sobre o 
tema na Paraíba. Ele desta-
cou que o combate às dro-
gas é uma preocupação de 
toda a sociedade. “Devemos 
nos unir para combater essa 
chaga que assola toda nossa 
sociedade. Nesta manhã, te-
mos uma boa parte de nossa 
sociedade reunida para con-
tribuir com ensinamentos e 
indicações de políticas públi-
cas voltadas a esse combate”.

O agente federal apo-
sentado, psicólogo e espe-
cialista sobre o tema, Deu-
simar Guedes, destacou que 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) divulgou que 
o maior problema de saúde 
pública são as drogas. Ele re-
forçou ainda a importância 
do engajamento de todos no 

combate. “O maior proble-
ma que enfrentamos hoje 
não é o grande número de 
usuários e traficantes, mas a 
multidão de omissos. Preci-
samos minimizar os omissos 
e estar comprometidos com 
a causa”, afirmou, ressaltando 
que os maiores estragos à 
sociedade ocorrem a partir 
do que os usuários fazem 
quando estão sob efeito dos 
entorpecentes. 

Ação Integrada
Deusimar Guedes ainda 

propôs a criação de um órgão 
que integre todas as ações de 
combate às drogas. “A minha 
sugestão é que pudéssemos 
criar uma entidade ou orga-
nização que pudesse integrar, 
fiscalizar e cadastrar todas 
as pessoas que tenham tra-
balho nessa temática. Hoje, 
tem muita gente trabalhando 
como ilhas, uma não sabe o 
que a outra está fazendo. Que 
possamos criar essa entida-
de por iniciativa desta Casa, 
além do Conselho Municipal 
de Política de Drogas. Ele pre-
cisa existir, mas ele sozinho 
não tem força para integrar 
todas as entidades”, sugeriu.

A vice-presidente do 
Conselho Municipal de Pre-
venção e Combate às Drogas 
de João Pessoa (COMAD-JP), 

Inise Machado, concordou 
com a necessidade de criação 
de um órgão que integre as 
ações de combate às drogas. 
“O que falta nesse meio é dig-
nidade, é um olhar mais hu-
mano. Daí a necessidade de 
sermos ousados e pedirmos 
à Prefeitura a criação de um 
órgão maior, que congregue 
todas as ilhas que trabalham 
na recuperação de envolvi-
dos com drogas”, defendeu. 

Odon Bezerra lembrou 
que, ainda enquanto candi-
dato a vereador de João Pes-
soa, apresentou uma ação 
de combate às drogas e que 
agora está dando efetividade 
a isso na Casa. Ele explicou 
que o Legislativo não pode 
criar órgãos, mas que, a partir 
das sugestões apresentadas 
durante a sessão, vai apre-
sentar indicações ao Executi-
vo e conversar com o prefeito 
sobre a criação desse núcleo. 

Números crescentes
De acordo com Bruno 

Victor Germano, delegado ti-
tular da Delegacia de Repres-
são a Entorpecentes (DRE) 
de João Pessoa, somente no 
primeiro semestre deste ano, 
houve um aumento, na Paraí-
ba, de 158% na apreensão de 
drogas. O delegado enfatizou 
que, embora o tráfico se ins-

tale e cresça em ambientes 
mais humildes, a ganância 
pela obtenção de lucro tem 
feito com que os tóxicos se 
disseminem em todas as clas-
ses. “Se não fizermos nada, o 
tráfico vai sempre continuar 
crescendo e atingindo todo o 
seio social”, afirmou.

Ele ainda reportou que 
famílias inteiras têm se envol-
vido com o tráfico. “O seio fa-
miliar está se destruindo e se 
transformando em empresa 
do tráfico de entorpecentes”, 
revelou. O delegado, então, 
reafirmou a importância de 
entidades, igrejas e poderes 
se unirem para atuarem jun-
tos na prevenção e repressão.

O vereador Tarcísio Jar-
dim (Patriota), que também 
é policial civil, associou o 
crescente envolvimento de 
jovens e adolescentes de co-
munidades carentes com o 
tráfico às lacunas deixadas 
pelos poderes públicos. “Os 
traficantes trazem remédio 
na doença, comida na fome, 
dinheiro na miséria. Eles fa-
zem o que o poder público 
não faz, e onde o poder públi-
co não chega, o poder parale-
lo domina. Quando a  gente 
conseguir preencher esses 
espaços que estão vazios, co-
meçaremos a ter resultados 
eficientes”, ponderou.

O Ministério Público 
da Paraíba está apuran-
do indícios de desvio de 
medicamentos e insumos 
farmacêuticos que teriam 
sido adquiridos pela Pre-
feitura de Uiraúna, no Ser-
tão da Paraíba. A compra 
teria sido realizada na 
gestão passada, para o en-
frentamento da pandemia 
de covid-19. Segundo o 
MPPB, foi aberta uma in-
vestigação para checar se 
esses materiais estariam 
sendo utilizados para aten-
dimento médico particular.

O promotor de Justi-
ça que atua na região de 
Sousa e tem atribuições 
na área do patrimônio 
público, Eduardo Luiz Ca-
valcanti Campos, explicou 
que a denúncia chegou ao 
MPPB por meio da atual 
administração municipal, 
que comunicou a falta dos 
insumos no almoxarifado 
da Secretaria Municipal 
de Saúde. Diante da docu-
mentação apresentada, foi 
instaurado o Inquérito Ci-
vil 046.2021.003863 para 
apurar o caso. 

Ainda de acordo com 
o MPPB, a informação é 
a de que alguns desses 
materiais possivelmente 
estariam na residência do 
ex-prefeito, que ficou no 
cargo até dezembro do ano 
passado. 

Na última quinta-feira 
(7) , a Promotoria de Justi-
ça de Sousa, com o auxílio 
da Polícia Militar, cumpriu 
mandado judicial de busca 
e apreensão na residên-
cia do ex-prefeito do Mu-
nicípio, Dr. Bosco (PSDB). 
O Processo 0805239-
77.2021.8.15.0371, que 
tramitava em segredo de 
Justiça, teve seu sigilo le-
vantado ontem. 

Segundo o promo-
tor Eduardo Campos, fo-
ram apreendidas várias 
caixas de medicamentos 
e insumos, a exemplo de 
seringas, luvas, frascos de 
soro fisiológico, máscaras 
e álcool em gel. Algumas 
embalagens eram do mes-
mo fornecedor do mate-
rial da Prefeitura. “Todo o 
material apreendido será 
analisado. Logo após, en-
caminharemos as medidas 
que se fizerem necessá-
rias”, afirmou. 

A ação teve a parti-
cipação do membro do 
MPPB, além de dois oficiais 
de diligência da Promo-
toria de Justiça de Sousa, 
dois oficiais de Justiça e 
seis policiais militares, 
que chegaram ao local em 
duas viaturas da PMPB. A 
medida cautelar foi conce-
dida pelo juiz Agílio Tomaz 
Marques, da 4ª Vara Mista 
da Comarca de Sousa.

MPPB apura desvio de 
remédios em Uiraúna
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Líderes de bancadas na Casa negociam a derrubada de quatro questões consideradas polêmicas na proposta

Líderes de bancadas na 
Câmara negociam a derruba-
da de ao menos quatro pon-
tos considerados polêmicos 
na Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que muda 
a composição do Conselho 
Nacional do Ministério Públi-
co. O chamado “Conselhão” é 
responsável por fiscalizar a 
conduta de membros do MP.

Parlamentares ouvidos 
pelo Estadão avaliam que um 
possível recuo em relação ao 
texto original pode diminuir a 
resistência em torno da pro-
posta - a Associação Nacional 
dos Procuradores da Repúbli-
ca (ANPR), contrária à PEC, 
disse que o texto atinge o “co-
ração” do MP, sua indepen-
dência e autonomia.

A PEC altera tanto a com-
posição quanto a própria 
função do colegiado. Entre os 
principais itens da proposta 
estão o aumento de assentos 
reservados a indicações do 
Congresso, que passam de 
dois para quatro, e a determi-
nação de que o membro indi-
cado pelo Legislativo passa a 
ser também o vice-presidente 
do CNMP.

Pelo projeto em análise, 
o órgão ainda ganha o poder 
de rever atos privativos de 
integrantes do MP, podendo 
inclusive anular portarias 
para instaurar investigações. 
Este é o item considerado por 
procuradores como o mais 
nocivo. A revisão de atos de 
investigação foi inserida na 
PEC pelo relator, o deputado 
Paulo Magalhães (PSD-BA). O 
autor do projeto é o deputado 
Paulo Teixeira (PT-SP).

“Nós fomos conversar 
com a ANPR e a Conamp (As-
sociação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público) e 
falamos: qual é o núcleo duro 
do projeto? Aquele que vocês 
entendem que seja inaceitá-
vel? Eles apontaram quatro 
pontos”, afirmou Teixeira ao 
Estadão.

No encontro com os par-
lamentares, além da revisão 
dos atos de investigação, os 
procuradores criticaram a 
possibilidade de o corregedor 
do CNMP ser indicado pelo 
Congresso e a mudança no 
prazo de processos discipli-
nares, dificultando a prescri-
ção. Além disso, eles contes-
tam a obrigatoriedade de o 
Congresso aprovar um código 
de ética para a categoria.

A retirada desses itens 
da PEC foi discutida em reu-
nião entre os líderes de ban-
cadas na quinta-feira passada 
como tentativa de aprovar a 
proposta com votos de depu-
tados que hoje se dizem in-
decisos ou contrários ao pro-
jeto. Ainda não há consenso, 
porém, sobre o que poderá 
ser alterado no relatório de 
Magalhães A ANPR defende 
que o texto seja inteiramente 
rejeitado.

“Passou a haver um mo-
vimento para aprovar a PEC 
sem esses quatro pontos. A 
diferença é que o Código de 
Ética eles teriam de aprovar 
lá[NO CNMP]. Eles estão há 
cinco anos discutindo um 
código de ética. Se você não 
aprova, então é não querer 
aprovar (no CNMP)”, afirmou 
Teixeira. “Em relação ao rela-
tório do Paulo Magalhães, eu 
discordo da remoção de atos 
de investigação pelo CNMP.”

Na semana passada, o pre-
sidente da Câmara, Arthur Lira 
(Progressistas-AL), participou 
de uma videoconferência com 
o procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, que pediu 
o adiamento da votação - pre-
vista para a última quinta-feira. 
Aras defendeu o “aprofunda-
mento” do debate. A interlocu-
tores, o PGR tem dito que pre-
fere aguardar a apresentação 
de um texto final para se pro-
nunciar sobre a PEC.

Diante do impasse, ape-
sar de parlamentares defen-
derem a votação nos próxi-
mos dias, o tema deve ir a 
plenário apenas na semana 
que vem.

Luiz Vassallo
Agência Estado

Câmara revê pontos de PEC
que muda ‘Conselhão’ do MP

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público vem causando muita polêmica na Câmara

Polêmica no Senado

Pacheco é pressionado a interferir
sobre sabatina de André Mendonça

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
tem sido pressionado a inter-
ferir na indicação de André 
Mendonça ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF). A pauta 
está travada na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
presidida por Davi Alcolum-
bre (DEM-AP).

O senador Esperidião 
Amin (PP-SC) levantou uma 
questão de ordem no ple-

nário nesta quarta-feira, 
13, cobrando de Pacheco o 
cumprimento de um dispo-
sitivo regimental que obri-
ga a CJJ a examinar as pro-
posições em tramitação na 
comissão em um prazo de 
20 dias úteis. A indicação 
está parada no colegiado 
desde 18 de agosto.

Com apoio de outros 
senadores, incluindo alia-
dos do presidente Jair 
Bolsonaro, Amin avalia 
entrar com um recurso 
pedindo que a indicação 

seja levada diretamente 
ao plenário. “Acho que é 
um abuso de poder exer-
cer a presidência de uma 
comissão e simplesmente 
transgredir o regimento”, 
disse o senador.

Apesar do apelo, a 
área técnica do Senado 
avalia que a pauta depen-
de do presidente da CCJ, 
pois o prazo regimental 
não é cumprido na prática. 
Pacheco prometeu buscar 
uma solução para o impas-
se e responder a questão 

de ordem após uma avalia-
ção técnica.

Alcolumbre se negou 
a dar um prazo definitivo 
para a sabatina a quem o 
procurou e acumula insa-
tisfação até mesmo entre 
aliados. Adversários do pre-
sidente da CCJ passaram a 
apontar abuso de poder por 
parte de Alcolumbre. “Não 
há sentido em se tolerar 
qualquer abuso por parte 
de senador da República”, 
disse o líder do Cidadania, 
Alessandro Vieira (SE).

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), disse on-
tem que a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) dos 
Precatórios vai a plenário na 
próxima semana e avaliou que 
a votação do tema resultará 
em uma “vitória tranquila”. “Na 
próxima semana, todos os pra-
zos estarão vencidos e a gente 
trará a plenário. Eu acredito 
numa vitória tranquila dessa 
PEC, porque há a necessidade 
realmente de se organizar o 
orçamento do Brasil”, afirmou 
Lira durante entrevista à CNN 
Rádio no período da manhã.

E defendeu: “O Brasil 
não pode parar a máquina 
pública, não pode parar os 
investimentos, não pode não 
ter espaço para a criação do 
novo programa Renda Brasil 
e pode deixar de ter a previsi-
bilidade nas suas finanças com 
relação a essa indústria de 
precatórios que existe”. Segun-
do ele, o texto da proposta está 

numa fase mais consolidada.
A PEC precisa de 308 vo-

tos entre os 513 deputados 
em dois turnos de votação. Se 
for aprovada no plenário da 
Câmara, a matéria será ana-
lisada pelo Senado, onde são 
necessários os votos de 49 dos 
81 senadores também em dois 
turnos de votação.

Conselho do MP
Lira também defendeu a 

proposta que muda a compo-
sição do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), 
que, segundo o parlamentar, 
deve ir a plenário nesta quar-
ta-feira. Para ele, se a PEC for 
aprovada, pode representar “o 
fim da impunidade em um ór-
gão muito forte”.

O parlamentar pontuou 
que a proposta é polêmica e 
há muitas versões criadas por 
integrantes do Ministério Pú-
blico. Lira afirma que um dos 
objetivos da PEC é fazer com 
que a sociedade civil tenha 
maior participação no CNMP, 
pois ele não tem funcionado 
para punir seus membros.

Precatórios: Lira prevê
aprovação tranquila

Diante de um público 
engajado em pautas de in-
teresse do agronegócio, o 
presidente Jair Bolsonaro 
voltou a defender na manhã 
de ontem o armamento da 
população brasileira. “Em 
nosso governo, não pude 
alterar lei como queria, mas 
alteramos decretos e porta-
rias de modo que arma de 
fogo passou a ser realidade 
entre nós”, declarou, em ce-
rimônia de entrega de títu-
los de propriedades rurais 
em Miracatu-SP.

Especialistas em se-
gurança pública, no en-
tanto, são contrários ao 
armamento de civis e con-
sideram a medida contra-
producente no combate à 
violência. Na terça-feira 
(12), o arcebispo de Apa-
recida (SP), Dom Orlando 
Brandes, afirmou duran-
te missa em louvor à Pa-
droeira do Brasil, Nossa 
Senhora Aparecida, que 

“pátria amada não pode 
ser pátria armada”.

Em Miracatu, Bolsonaro 
disse que a fala teria sido feita 
no dia 11, culpou a imprensa 
pela repercussão e respon-
deu ao religioso: “respeito os 
bispos, respeito a todos que 
tenham posição diferente da 
minha. Não é porque quando 
eu não quero uma coisa, eu 
acho que ninguém pode ter 
o direito de querer. Nós de-
vemos nos preocupar com a 
nossa liberdade”.

Durante o evento, Bol-
sonaro ainda reforçou críti-
cas ao julgamento do marco 
temporal, hoje suspenso no 
STF; repetiu que o governo 
não tem casos de corrupção, 
sem citar os escândalos sus-
peitos expostos pela Comis-
são Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Covid; voltou a 
jogar a atual crise econômi-
ca no colo de governadores 
que tomaram medidas de 
contenção do coronavírus 
e a alta dos combustíveis na 
incidência do ICMS, um im-
posto estadual.

Em SP, Bolsonaro volta
a defender armasRetaliação à Lava Jato

O Estadão apurou que membros da PGR e do 
MPF têm criticado a postura de Aras, afirmando 
que o PGR deveria adotar um tom mais incisivo. 
“Em outro contexto, de ameaça menos grave às 
atribuições do MP, tivemos reação mais clara e 
firme da chefia da nossa instituição”, afirmou o 
subprocurador-geral da República José Adônis 
Callou de Araújo de Sá, que é integrante do 
Conselho Superior do MPF, diretamente afetado 
pela PEC.

A proposta tem sido interpretada como rea-
ção da classe política à Lava Jato e investigações 
do gênero. Entre os maiores apoiadores da PEC 
estão MDB, PT, MDB e PP e PL, siglas atingidas 
pela operação. Para Teixeira, o projeto não é uma 
“vingança”: “Quem errou tem de pagar. Agora, há 
um sentimento muito generalizado no Congresso 
em relação aos abusos cometidos pelo MP”.

Deputados afirmam que o “Conselhão” tem 
tido dificuldade de punir seus membros em razão 
do corporativismo, o que justificaria as mudanças 
propostas na PEC.

Hoje, a cadeira de corregedor do Conselho 
Nacional do Ministério Público é ocupada por um 
membro da carreira escolhido pelos membros que 
integram o plenário do “Conselhão”. A PEC pro-
põe que o corregedor passaria a ser um membro 
do MP escolhido pelo Congresso. Procuradores 
alegam que a proposta é inconstitucional, pois 
fere princípios da autonomia institucional do MP.

Sofia Aguiar e
Matheus de Souza
Agência Estado

Eduardo Gayer
Agência Estado

Foto: Agência Estado

Daniel Weterman
Agência Estado
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Opas trabalha para acelerar a distribuição de vacinas, sobretudo em nações com cobertura vacinal mais baixa

Covid: Américas registram 24 
mil mortes em uma semana
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Gabriel Bueno da Costa
Agência Estado

A diretora da Organiza-
ção Pan-Americana de Saú-
de (Opas), Carissa Etienne, 
afirmou ontem que as Amé-
ricas registraram, na última 
semana, “mais de 1,1 milhão 
de casos e pouco mais de 24 
mil mortes” por covid-19. 
Durante entrevista coletiva 
virtual, ela destacou tam-
bém que os casos da doença 
“têm diminuído” na América 
do Sul.

Por outro lado, Etienne 
disse que a oferta de vaci-
nas contra a covid-19 na 
região “continua a ser limi-
tada”. A Opas trabalha para 
acelerar a distribuição de 
imunizantes, sobretudo em 
nações com cobertura vaci-
nal mais baixa, destacou a 
autoridade.

Na América do Norte, os 
casos têm caído em geral, mas 
eles seguem altos na região do 
Meio-Oeste americano e tam-
bém no Alasca, mencionou a 
diretora da organização.

RTP - Washington
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Os Estados Unidos 
(EUA) vão abrir, no início 
de novembro, as fronteiras 
terrestres com o México e 
o Canadá aos viajantes va-
cinados contra a covid-19, 
em deslocações considera-
das não essenciais, anun-
ciou a Casa Branca.

O secretário para a Se-
gurança Interna dos Esta-
dos Unidos, 
Alejandro 
Mayorkas, 
disse que a 
data preci-
sa será co-
nhecida em 
breve, quer 
para as via-
gens por via 
terrestre e 
m a r í t i m a , 
quer para 
as viagens internacionais 
por avião, de acordo com 
um comunicado oficial.

Em março do ano pas-
sado, os Estados Unidos, 
o país mais atingido no 
mundo pela covid-19 em 
número de mortos e ca-
sos, fecharam as frontei-
ras a milhões de visitan-
tes procedentes da União 
Europeia (UE), do Reino 
Unido e da China, poste-

riormente da Índia e do 
Brasil e também a quem 
entrava por via terrestre 
do México e do Canadá.

A abertura das fron-
teiras vai ter duas fases. 
Inicialmente, as vacinas 
serão obrigatórias para 
viagens não essenciais, 
como turismo ou visitas a 
familiares, mas essa obri-
gação não será aplicada 
às viagens consideradas 
essenciais,  que foram 

sempre au-
torizadas.

Depois, 
a partir do 
início de ja-
neiro, todos 
os viajantes, 
i n d e p e n -
dentemente 
do motivo 
do desloca-
mento, te-
rão de estar 

totalmente vacinados.
Os centros de preven-

ção e controle de doenças 
norte-americanos já co-
municaram às companhias 
aéreas que “todas as vaci-
nas aprovadas pela agên-
cia reguladora de medica-
mentos norte-americana 
(FDA) e pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
serão aceitas para as via-
gens de avião”.

EUA vão abrir fronteiras 
com Canadá e México

Vaticano

Papa Francisco abre caminho para 
a beatificação de João Paulo I
Agência Estado/RTP

O papa Francisco re-
conheceu um milagre 
atribuído à intercessão de 
João Paulo I, cujo pontifi-
cado durou apenas 33 dias, 
abrindo assim caminho à 
sua beatificação, informou 
ontem o Vaticano.

Durante audiência ao 
prefeito da Congregação 
para as Causas dos San-
tos, Francisco autorizou 
a promulgação do decreto 
relativo ao milagre atribuí-
do a João Paulo I (Albino 
Luciani), nascido em 17 de 
outubro de 1912 em Forno 
di Canale (hoje Canale d`A-
gordo, Itália) e falecido em 
28 de setembro de 1978 no 
Palácio Apostólico (Estado 
da Cidade do Vaticano).

João Paulo I, que ficou 
conhecido como o “Papa do 
sorriso”, foi eleito em 26 de 
agosto de 1978 e morreu 
inesperadamente 33 dias 
depois, tornando o seu 
pontificado um dos mais 
curtos da história.

O milagre pelo qual 
Luciani será proclamado 
bem-aventurado refere-se 
à suposta cura inexplicável 
de uma criança argentina 
que sofria de grave doença 
cerebral.

A jornalista e vice
-postuladora da causa 
da canonização, Stefania 
Falasca, anunciou há al-
gumas semanas no jornal 
religioso Avvenire que o 
conselho médico que exa-
minou o caso da menina 
argentina “decidiu por 
unanimidade que a cura 
era cientificamente inex-
plicável”.

A causa de canoni-

zação de Albino Luciani 
foi aberta em novembro 
de 2003, 25 anos após a 
sua morte, e terminou em 
novembro de 2017 com o 
decreto sancionado pelo 
papa Francisco, que pro-

clamava as virtudes heroi-
cas de João Paulo I. No fim 
de novembro de 2017, ter-
minou a investigação dio-
cesana iniciada em 2016 
na diocese argentina de 
Buenos Aires.

Ao ser reconhecido o 
milagre da cura da criança, 
abre-se o caminho para a 
beatificação de João Paulo 
I, faltando apenas aguar-
dar a data que será fixada 
pelo papa Francisco.

Agência Brasil/RTP

A lava do Vulcão 
Cumbre Vieja, em La Pal-
ma, na Espanha, ocupa 
atualmente 656 hectares 
e já afetou mais de 1.500 
construções naquela ilha 
do aquipélago das Caná-
rias, onde 20 terremotos 
foram registrados nas úl-
timas horas.

O primeiro-ministro 
espanhol, Pedro Sánchez, 
visitou ontem a ilha pela 
quarta vez desde o início 
da erupção e apresentou  
novas medidas de apoio 
aos atingidos.

Segundo as medições 
do sistema de satélites 
europeu Copernicus, a 
lava ocupa 656 hectares 
e já afetou 1.541 constru-
ções, das quais 1.458 fo-
ram destruídas.

A lava continua a 

fluir a partir do último 
caudal aberto ao norte do 
vulcão principal, que até 
agora destruiu uma zona 
industrial em Los Llanos 
e forçou a retirada de 800 
pessoas em La Laguna.

O último relatório do 
Departamento de Segu-
rança Nacional espanhol 
(DSN) indica que o fluxo 
de lava está mudando nas 
últimas horas em conse-
quência da derrocada do 
cone do vulcão, que ocor-
reu no sábado passado.

Além do novo fluxo 
de lava para norte, exis-
tem mais duas línguas de 
magma, de acordo com o 
DSN: a original, que qua-
se não tem saída de lava, 
e outra localizada mais 
ao sul, que pode colocar 
em risco novas constru-
ções dentro do perímetro 
de segurança.

Nas últimas horas, 

as condições meteoroló-
gicas favoreceram uma 
melhoria da qualidade do 
ar, de modo que na última 
terça-feira foi possível 
suspender o confinamen-
to decretado na segunda-
feira, que afetou 3.500 
pessoas.

Ontem pela manhã, 
os aeroportos das Ilhas 
Canárias permaneceram 
abertos, embora as com-
panhias aéreas tenham 
cancelado as operações 
para La Palma.

A altura das emissões 
de cinzas atingiu 3,5 mil 
metros e elas se deslo-
cam do oeste, virando 
para leste e sul, segundo 
o relatório, que também 
indica que o tremor vul-
cânico aumentou, o que 
poderia revelar maior 
conteúdo de gás no mag-
ma que sai do centro da 
erupção.

Lava do Vulcão Cumbre Vieja ocupa 656 hectares

O secretário para a 
Segurança Interna 
dos Estados Unidos, 
Alejandro Mayorkas, 

disse que a data precisa 
será conhecida em breve

Instituto registra 20 sismos
O Instituto Nacional Geo-

gráfico espanhol (ING) locali-
zou 20 sismos até às 7h07 de 
ontem (horário local), 16 dos 
quais no município de Fuenca-
liente e o resto no município de 
Mazo, onde o último ocorreu 
ontem pela manhã, a uma pro-
fundidade de 12 quilômetros 
(km) e com magnitude de 3,1.

O maior dos 20 sismos re-
gistrados nas últimas horas teve 
magnitude de 3,9 e ocorreu a 
uma profundidade de 37 km.

A lava do vulcão de La Pal-
ma cobre 656 hectares e afetou 
1.541 edifícios em seu cami-
nho, dos quais 1.458 foram 
destruídos, de acordo com as 
medições do sistema europeu 

de satélites Copernicus.
A erupção, que começou 

em 19 de setembro último, 
afetou 52,1 km de estradas, 49 
km das quais foram destruídas.

As autoridades locais da 
ilha de La Palma informaram 
hoje que as pessoas retiradas 
das áreas em que se encontram 
as correntes de lava, com pro-
priedades fora do perímetro de 
segurança estabelecido, terão 
acesso a partir do sul para re-
colher roupas e pertences.

Além disso, os agricultores 
da região poderão irrigar e 
cortar frutas desde que tenham 
conseguido tempo e acesso 
com a sua coletividade de ir-
rigação.

Papa Francisco reconheceu um milagre atribuído à intercessão de João Paulo I, cujo pontificado durou apenas 33 dias

Foto: Fotos Públicas
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Apesar dos valores elevados, a procura pelos veículos seminovos segue aquecida no Estado nos últimos meses

Comprar um carro usado 
ou seminovo é a alternativa 
para quem busca economi-
zar. No entanto, adquirir um 
automóvel nessas condições 
pode sair mais caro. De acor-
do com a tabela Fipe (cujo 
parâmetro de preço médio 
para negociação de veículos 
é referência no país), os au-
tomóveis seminovos e usados 
estão sendo comercializados 
com preços acima de 30% do 
valor estipulado. Na Paraíba, 
alguns veículos custam até 
36% além do que o apresen-
tado na tabela.

O representante do Sin-
dicato dos Concessionários 
e Distribuidores de Veículos 
no Estado da Paraíba (Sinco-
div-PB), José Carneiro de Car-
valho Neto, afirma que a falta 
de insumos e matéria-prima 
afetou diretamente a produ-
ção de veículos, reduzindo o 
abastecimento de carros zero 
quilômetro nas concessioná-
rias. “Na ausência do carro 
novo, o carro usado ou semi-
novo tende a suprir esta falta”, 
ressaltou. 

Segundo Carneiro, a ex-
tensa falta de componentes 
automotivos como chips, ma-
teriais de acabamento, pneus, 

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Carros usados na PB têm preço 
até 36% acima da tabela Fipe
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-0,51%
R$ 5,509

-0,17%
R$ 6,385

-0,14%
R$ 7,527

1,14%
113.455 pts

Criar é uma necessidade e realização do 
ser humano. É o meio mais importante para 
libertar-se da mesmice e do que é comum. É 
ter a capacidade e atitude para gerar novas 
ideias e satisfazer a um grupo social em 
determinado momento.

A criatividade está em cada um de nós, 
enquanto a criação é a escolha de cada um 
dos indivíduos. A pessoa criativa nunca 
deixa de seguir a sua intuição, porque tem a 
capacidade de ousar, de ser persistente, tem 
flexibilidade, mais senso de humor e até se 
encantar com o seu “ser criança”.

Podemos dizer que o ambiente 
social em que vivemos, bloqueia mais 
do que incentiva a nossa criatividade, 
estabelecendo normas e comportamentos 
que inibem a criação de coisas novas e 
diferentes do convencional. Não existe 
criação sem o sujeito criador, que muitas 
vezes são mais conhecidos como os artistas, 
dos vários segmentos da economia criativa: 
músicos, compositores, artistas plásticos, 
produtores culturais, arquitetos, designers, 
escritores, poetas, artesãos, chefs de 
cozinha, dentre outros.

As crises econômicas, sociais, 

ambientais, culturais e políticas exigem 
a necessidade de sermos mais criativos, 
encontrar novas saídas, abrir as janelas 
da imaginação criadora, para ver o futuro 
com novas alternativas e possibilidades. As 
empresas que buscam sobreviver e alcançar 
os melhores níveis de competitividade no 
mercado, já desenvolvem a criatividade 
nas equipes e desenham ambientes que 
favorecem a expressão criadora. 

Artistas de arte naif têm feito isso com 
muita maestria, considerando o cenário 
atual em que vivemos. Arte naif é uma 
arte simples, ingênua, que acompanha 
Laucilene Rocha desde a sua infância, como 
uma criança que sempre gostou muito de 
desenhar.

Com relação ao seu negócio das artes 
visuais e como artista plástica, Laucilene 
já atua há 10 anos, com a arte figurativa e a 
arte naif. A convivência com outros artistas 
foi uma maneira da Laucilene se definir para 
esse tipo de arte.

Em casa sempre estava pintando, 
inclusive desenhando nas paredes da sua 
casa. Os primeiros quadros criados por ela 
foram para uso próprio, na sua residência.

Começou a produzir arte naif em 
2016, quando passou a ser artista plástica, 
reconhecida em São Bento – PB e participar 
de exposições de artes. A sua arte é única e 
exclusiva para o seu cliente, ao conhecer a 
história dele, uma vivência que teve na vida, 
daí faz o esboço da arte e, quando a entrega, 
o cliente se enxerga ali, naquela tela de arte 
naif, que proporciona muita emoção.

Esse relacionamento com os clientes 
que compram mais de uma tela é bem 
agradável, porque eles se identificam com a 
arte. O cliente que retorna é porque gostou 
da proposta e tem mais história para contar. 
O Instagram é considerado o portfólio da 
Laucilene porque é mais comercial e a leva 
até aos possíveis consumidores e amantes 
das artes.

Para a artista plástica, conquistar 
e manter clientes é como se sentir uma 
vendedora de sonhos e de histórias 
exclusivas. Ter um negócio criativo é 
personalizar produtos ou serviços que gere 
uma experiência adequada e que toque na 
memória afetiva do cliente.

Laucilene espera continuar produzindo 
artes visuais e realizando as oficinas 

de arte naif no presencial e on-line. Ela 
também repassa conhecimentos de artes 
e artesanatos aos usuários de drogas, 
assistidos pelo CAPS I e III - Centros de 
Atenção Psicossocial, em São Bento – PB.

Ela recebeu a sua primeira premiação 
através da Lei Aldir Blanc, com o projeto 
de oficinas de arte. Recentemente, foi 
homenageada com o Prêmio Josenildo 
Suassuna, pela Funjope, em João Pessoa, 
entre os 10 melhores do Brasil, como 
artista naif. Foi selecionada para a Bienal 
Internacional de Arte Naif, em Socorro-SP. 
Também selecionada para o Fian – Festival 
de Arte Naif que aconteceu neste ano, em 
Guarabira.

Tem como projeto de vida concluir 
o curso superior em Gestão Imobiliária, 
continuar realizando oficinas de arte, 
participar dos editais de artes naif, onde 
passou a ser mais reconhecida nacional e 
internacionalmente, como artista. Assim 
como Laucilene Rocha, as personalidades 
criativas não temem as crises, mas acionam 
suas mentes criativas na busca do novo 
e fazem com que o seu caminho seja 
ascendente e competitivo.

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

entre outros, provoca uma 
série de efeitos, resultando no 
atraso da produção de carros 
novos e, consequentemente, 
na elevação de preços. 

Além disso, a inflação do 
carro novo também reflete 
o aumento do valor do car-

ro usado. Segundo dados da 
Fipe, entre fevereiro do ano 
passado e julho deste ano, os 
preços de carros zero quilô-
metro subiram quase 20%. 

“A valorização do veículo 
seminovo vai de acordo com o 
novo. Como os preços dos car-

ros novos subiram bastante, 
os seminovos também acom-
panham”, explicou o diretor de 
marketing do Shopping Carro 
Legal, em João Pessoa, Jardiel-
son Dantas, lembrando que o 
valor do automóvel varia de 
acordo com o modelo e marca. 

“O modelo SW4 da Toyo-
ta teve aumento de 36%. É 
um carro caro, mas pela sua 
concepção de ser confiável e 
bem equipado, teve uma va-
lorização maior do que uma 
Trailblazer da Chevrolet, por 
exemplo, que é um carro novo 

do mesmo segmento”, argu-
mentou. Os dois modelos se-
minovos estão custando apro-
ximadamente R$ 350 mil e R$ 
260 mil, respectivamente.

Gerente de outra conces-
sionária, também localizada 
na capital paraibana, Marcelo 
Fernandes relata que a ava-
liação de um carro seminovo 
aumentou, em média, entre 
15 e 18 mil reais. “Um carro 
que a gente avaliava por R$ 
60 mil, hoje está custando R$ 
75 mil, podendo chegar até 
R$ 78 mil”, disse. Apesar da 
alta no preço dos veículos, 
as vendas continuam aqueci-
das. “O mercado está em alta. 
Quem sai para comprar carro, 
aqui está comprando”, garan-
tiu Marcelo.

Conforme explicou o 
presidente do Sincodiv, este 
cenário de alta no preço dos 
automóveis não é permanen-
te e tende a se normalizar. 
“Vale salientar que esse even-
to é sazonal, ou seja, ele não 
vai se perpetuar. À medida 
que as fábricas comecem a 
regularizar a produção e as 
entregas dos veículos novos, 
a tendência é que esse preço 
dos seminovos vá se ajustan-
do”, frisou José Carneiro, ex-
plicando que este é um pro-
cesso de reconhecimento do 
próprio mercado.

Fotos: Marcos Russo

Valor do carro seminovo vem acompanhando o ritmo dos veículos novos, cuja produção está afetada pela ausência de componentes, salienta José Carneiro 

A inadimplência na Pa-
raíba cresceu 6,15% em se-
tembro, em relação ao mesmo 
período do ano anterior. O au-
mento ficou acima das médias 
regional e nacional (de 1,5% 
cada), segundo dados divulga-
dos pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC) no último dia 
6. A maior parte das dívidas, 

42,96%, é de até R$ 500. O 
setor bancário tem 59,28% do 
total de devedores do Estado.

As mulheres são mais 
inadimplentes do que os ho-
mens, representando 54,53% 
do total. O maior número de 
endividados ficou na faixa etá-
ria dos 30 aos 39 anos, com 
24,47%, seguida do grupo de 
40 a 49 anos, com 22,40%. 
Na prática de mercado, con-
sidera-se inadimplente o con-

sumidor com conta superior 
a 30 dias de atraso. No mês 
passado, cada consumidor 
inadimplente na Paraíba ti-
nha em média 1,737 dívidas 
em atraso, número que ficou 
abaixo das médias da região 
Nordeste (1,754 dívidas por 
pessoa inadimplente) e do 
país (1,792 dívidas para cada 
pessoa inadimplente).

Luciane Lins está inse-
rida no grupo mais atingido. 

A vendedora de 33 anos não 
tem conseguido dar conta dos 
boletos e no mês de setembro 
teve o CPF negativado. “Não 
tinha nenhuma condição de 
pagar tudo, por isso tive que 
optar pelas contas como ali-
mentação, parcela do aparta-
mento e o cartão de crédito 
que uso para abastecer o car-
ro e fazer as compras de far-
mácia”. Cartões de lojas de de-
partamento e até a TV a cabo 

ficaram de fora, pelo menos 
por enquanto. “Se não consigo 
pagar não tenho muita opção, 
a não ser dar preferência às 
contas mais importantes”. 

Esta é uma saída cada vez 
mais comum no atual contex-
to de desemprego e retração 
econômica que o país enfren-
ta. O economista Werton Oli-
veira chama a atenção para 
as consequências da inflação, 
que segundo dados do Institu-

to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) subiu 14,66% 
só em relação aos alimentos, 
nos últimos 12 meses. “Com 
os aumentos sucessivos veri-
ficados na cesta de consumo 
das famílias, as pessoas estão 
cada vez mais perdendo po-
der de compra e isso impacta 
diretamente no orçamento. 
É uma escolha cruel, ter que 
usar o dinheiro para se man-
ter ou pagar dívida”, lamenta.

SPC: inadimplência sobe no Estado em setembro
Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br
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Levantamento mostrou que 5,4 milhões de pessoas estão sujeitas a prejuízos com implantação do Auxílio Brasil

Cerca de 5,4 milhões de benefi-
ciários do Bolsa Família podem não 
ser contemplados pela promessa de 
aumento no valor do benefício e te-
riam até uma redução após a subs-
tituição do programa pelo Auxílio 
Brasil, segundo simulações do pró-
prio governo obtidas pelo Estadão/
Broadcast via Lei de Acesso à Infor-
mação (LAI). O número correspon-
de a 37% dos 14,7 milhões de atuais 
beneficiários da política social.

O pagamento de um “benefício 
compensatório de transição”, no 
mesmo valor da diferença, evitará 
uma perda imediata. No entanto, 
esse benefício vai sendo reduzido 
à medida que o Auxílio Brasil sofre 
reajustes. Na prática, essas famílias 
podem passar alguns anos com o 
valor da ajuda congelado.

As estimativas constam em pa-
recer de mérito emitido pelo Minis-
tério da Cidadania em 2 de agosto, 
dias antes do envio ao Congresso da 
medida provisória que cria o Auxílio 
Brasil. Como o governo ainda não 
garantiu os recursos necessários à 
ampliação do programa, essas simu-
lações foram feitas com o Orçamen-
to já garantido de R$ 35 bilhões. O 
aumento no valor disponível pode 
afetar as estimativas finais. O Minis-
tério da Cidadania foi questionado 
sobre quantas famílias seriam afe-
tadas no cenário com mais recursos, 
mas não encaminhou resposta so-
bre esse ponto até a publicação.

Segundo os dados do governo, 
a redução compensada pelo benefí-
cio temporário fica entre R$ 10 e R$ 
173. “Para 50% das famílias mais 
afetadas, a diminuição do valor do 
benefício será de até R$ 46”, diz o 
parecer.

Avaliação de impactos
O economista Ricardo Paes de 

Barros, pesquisador do Insper e um 
dos maiores especialistas do país 
em políticas sociais, analisou o pa-
recer e avalia que há duas possíveis 
explicações para as reduções.

Uma delas é a extinção do be-
nefício básico, atualmente no valor 

de R$ 89, pago às famílias na faixa 
de extrema pobreza (ou seja, têm 
renda familiar de até R$ 89 por 
pessoa). Segundo Paes de Barros, 
esse benefício acaba tendo uma so-
breposição com o valor pago para 
superação da extrema pobreza, cal-
culado caso a caso de acordo com o 
valor que falta para aquela família 
sair dessa situação e que será man-
tido no desenho do Auxílio Brasil.

O pesquisador explica que, se 
uma família está próxima de supe-
rar a linha da extrema pobreza (tem 
renda familiar por pessoa perto dos 
R$ 89), o desenho atual paga mais 
do que o necessário para cumprir o 
objetivo do programa, num cenário 
de recursos escassos e de outras fa-
mílias à espera de atendimento. E o 
beneficiário ainda vai receber mais 
do que uma pessoa com renda se-
melhante, mas ligeiramente acima 
da linha de extrema pobreza. Essa 
conclusão é citada pelo governo no 
documento.

A segunda razão para even-
tuais perdas é mais negativa, segun-
do Paes de Barros. Trata-se do corte 
no limite máximo de benefícios re-
cebidos por filho menor de idade 
ou gestante. Hoje, esse limite é de 
sete filhos, mas vai cair para cinco 
com o Auxílio Brasil. Na opinião do 
pesquisador, não deveria haver li-
mite. “Tem um quê aí de regular o 
tamanho da família, para não poder 
ser muito grande”, diz.

Na avaliação dele, a regra le-
vará a uma perda desnecessária, 
tanto para famílias hoje com seis 
ou sete filhos, quanto para quem se 
enquadra no limite dos cinco filhos, 
mas pode vir a extrapolar no futu-
ro e não receberá nenhuma ajuda 
extra. “Acho que devia ser livre, in-
dependentemente do número. É di-
fícil qualquer pessoa que já teve um 
filho achar que, recebendo mais R$ 
45, ou R$ 90 agora (com a mudan-
ça), vale a pena ter mais um filho”, 
diz Paes de Barros.

O Ministério da Cidadania in-
formou que, na folha de setembro 
de 2021, havia 63.891 famílias que 
recebiam uma soma de benefícios 
que se enquadra nesse casos. Elas 
poderão ser atingidas pela regra.

Idiana Tomazelli 
Agência Estado

Cerca de 37% de atendidos no 
Bolsa Família devem ter perdas

Gabriel Bueno da Costa
Agência Estado

A diretora-geral do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI), Kris-
talina Georgieva, afirmou durante 
entrevista coletiva ontem que a re-
cuperação global “continua, porém 
o caminho adiante é mais desafia-
dor”. Em sua fala inicial, ela desta-
cou riscos à retomada e também 
a desigualdade entre países, nesse 
contexto. Segundo a autoridade, a 
oferta limitada de vacinas contra 
a covid-19 e pouco espaço para a 
adoção de mais estímulos freiam a 
retomada entre países emergentes. 
Georgieva destacou, nesse grupo 
de países, o avanço da inflação.

“É preocupante que, para al-
guns emergentes, as pressões de 
preços já são mais resistentes”, dis-
se ela, complementando que isso 
tenderá a levar a uma política mo-
netária mais restrita. Ela afirmou 
que algumas escolhas terão de ser 
feitas, nesse contexto.

Sobre as vacinas contra a co-
vid-19, Georgieva notou também 
que os países mais ricos devem 
continuar a colaborar, a fim de que 
ainda seja possível cumprir a meta 

de vacinar 40% da população de 
cada país do mundo até o fim deste 
ano e 70% até meados de 2022.

Ela considerou que aquelas 
nações que entraram na crise pro-
vocada pela pandemia “com funda-
mentos fortes estão se saindo me-
lhor” do que os demais.

Logo no início de sua fala, 
Georgieva comentou a investigação 
feita sobre suposta interferência 
dela na elaboração de um relatório 
do Banco Mundial, na época em que 
comandava essa instituição. Ela 
agradeceu o fato de ter sido ouvida 
nesta “revisão abrangente e impar-
cial”, que acabou com os membros 
do FMI reafirmando a confiança 
na diretora-gerente e mantendo-a 
no posto. “É ótimo ser capaz de me 
concentrar exclusivamente no tra-
balho à frente”, destacou.

Questionada se isso poderia 
atrapalhar a colaboração entre o 
Fundo e o Banco Mundial, Geor-
gieva descartou esse risco, citando 
trabalhos conjuntos em andamen-
to entre as duas instituições. “A 
colaboração com o Banco Mundial 
tem ocorrido há décadas e prosse-
guirá”, afirmou ela, dizendo ainda 
que “ama” as duas instituições.

FMI mostra preocupação 
com pressão de preços

Em tempos de economia de 
energia, o Grupo Energisa lançou 
no último dia 8 uma nova fer-
ramenta que pode ser acessada 
pelo link (m.energisa.com.br/
minha-meta) ou por qualquer 
dispositivo móvel, onde os clien-
tes terão a possibilidade de mo-
nitorar sua redução de consumo 
entre setembro e dezembro de 
2021, período estabelecido pelo 
Governo Federal para a campa-
nha de incentivo voluntário.

Desta forma, será permitido 
ao consumidor verificar qual o 
desconto aplicado em sua conta 
de energia, em janeiro de 2022, 
que poderá ser acumulado em até 
20% do total reduzido. No site ou 
no aplicativo, ao acessar seus da-
dos com código do cliente, há um 
banner alusivo à campanha no 
topo da página e um link “Acom-
panhe sua Meta”, onde é possível 
visualizar, por cada endereço so-
licitado, a meta de consumo em 
Kwh necessária para garantir o 
desconto.

Cliente pode 
monitorar o 
consumo de 
energia na PBAdriana Fernandes

Agência Estado

Os estados se posicionaram 
contrários à aprovação do proje-
to de lei complementar que alte-
ra a forma de apuração do ICMS 
cobrado dos combustíveis. Os 
secretários de Fazenda dos Es-
tados calcularam uma perda de 
R$ 24 bilhões para as finanças 
estaduais e de R$ 6 bilhões para 
os municípios.

Em nota, o Comitê Nacional de 
Secretários de Fazenda Estaduais 
(Comsefaz) pede que os deputados 
rejeitem o projeto. A justificativa é 
que a mudança não trará qualquer 
efeito para diminuir o preço dos 
combustíveis já que não altera os 
demais fatores que têm provocado 
a alta dos preços.

Para os estados, aprovar 
esse projeto seria agir paliativa-
mente sobre uma parcela de um 
dos efeitos do aumento de preço 
do combustível pela Petrobras e 
continuar ignorando a sua cau-
sa, que seguirá operando sobre 
todos os demais componentes.

O projeto está na pauta de 
votação da Câmara e é patroci-
nado pelo presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (Progressistas 
- AL), que encampou a proposta 
do presidente Jair Bolsonaro de 
mudar o ICMS, tributo cobrado 
pelos estados, na tentativa de re-
duzir o preço dos combustíveis 
na bomba para o consumidor 
final. Ele quer definir um valor 
fixo para apuração do ICMS.

Os estados voltaram as crí-
ticas para a política de paridade 
internacional de preços da Pe-
trobras que, na visão deles, tem 
demonstrado há anos inade-
quação e lesividade à economia 
brasileira. “Sem a sua reforma 
não há solução à vista para essa 
questão”, diz a nota.

O Comsefaz ressalta ainda 
que o ambiente adequado para 
alterar o ICMS é a Reforma Tribu-
tária em tramitação no Congres-
so. “Na Reforma é possível alterar 
as finanças de estados e municí-
pios sem prejudicar os financia-
mentos dos serviços estaduais e 
municipais”, argumentam.

Comsefaz divulga nota 
contra projeto de ICMS

Aquisição de gás natural

PBGás: empresas vencedoras de 
chamada pública são anunciadas 

A PBGás anunciou as empre-
sas vencedoras da chamada públi-
ca para aquisição de gás natural 
para 2022 e 2023. As empresas 
escolhidas por oferecerem as me-
lhores condições mercadológicas 
foram a Petroreconcavo e a Shell. 
Já a Petrobras continuará forne-
cendo a parcela de GN previa-
mente contratada com a PBGás 
até dezembro de 2023. 

A chamada pública foi reali-
zada de forma coordenada entre 
as distribuidoras Algás, Bahiagás e 
PBGás e contou com 11 empresas 
inscritas.  Durante o processo, sete 
empresas apresentaram propos-
tas à PBGás. Após a finalização da 
etapa de avaliação das condições 
comerciais e habilitação dos pro-
ponentes, foram selecionados os 
supridores que ofereceram as me-
lhores propostas e condições para 
aumentar a competitividade do gás 
natural no Estado da Paraíba.

O diretor presidente da PBGás, 
Jailson Galvão avaliou que a chama-
da coordenada cumpriu o objetivo 
de diversificar as fontes suprido-
ras, mantendo a segurança e a 
confiabilidade no abastecimento e 
oferecendo boas condições merca-
dológicas para os usuários de gás 
natural canalizado na Paraíba.

Galvão destacou que a diversifi-
cação de supridores, com a chegada 
da Shell e da Petroreconcavo, além 
da Petrobras, abre perspectiva de se 
continuar sempre buscando pre-
ços mais competitivos na molécula 
do gás natural, beneficiando as 40 
indústrias, mais de 300 comércios, 
21.500 residências e os mais de 23 
mil motoristas que utilizam dia-
riamente o GNV no Estado.

Segundo informou o diretor 
técnico comercial da PBGás, Odil-
son Nóbrega, a companhia pre-
tende contratar um volume total 
de 230 mil m³/dia pelo período 

de dois anos. A Shell vai fornecer 
100 mil m³/dia em 2022, a Petro-
reconcavo mais 50 mil m³/dia em 
2022 e 150 mil m³/dia em 2023. 
Já a Petrobras segue fornecendo 
80 mil m³/dia, até dezembro de 
2023 de uma parcela previamente 
contratada. “Essa chamada con-
junta realizada pelas companhias 
de gás de Alagoas, Bahia e Paraí-
ba foi uma forte demonstração do 
amadurecimento do mercado de 
gás no Nordeste”, completou. 

O coordenador da comissão 
de suprimentos da PBGás, Alair-
son Gonçalves, explicou que o gás 
natural fornecido pela multinacio-
nal Shell, oriundo de seu portifólio 
de produção na bacia do Pré-Sal, 
e da Petroreconcavo, da bacia 
Potiguar, no Rio Grande do Nor-
te, o que oferece mais segurança 
no fornecimento do gás de forma 
contínua para os atuais e futuros 
clientes no Estado da Paraíba.

Foto: PBGás

Processo realizado manteve a diversificação de fontes supridoras, a segurança e a confiabilidade no abastecimento feito no Estado
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Evento tem a parceria da PMJP, do Cear e da UFPB e acontece de forma on-line e gratuito, das 8h às 17h de hoje

A Companhia de Desen-
volvimento da Paraíba (Cinep) 
realiza, hoje, em parceria com 
a Prefeitura Municipal de João 
Pessoa e o Centro de Energias 
Alternativas e Renováveis 
(Cear) da Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB), o ‘Fó-
rum Alternativas Energéticas 
2021: Cenário e Perspectivas’. 
O evento acontece de forma 
on-line e gratuito, das 8h às 

17h. Para participar, no en-
tanto, é preciso estar inscrito. 
O fórum tem como objetivo 
debater medidas de atração 
na área de energias renová-
veis, novas tecnologias e a 
conscientização para o uso 
de energias limpas e susten-
táveis em residências e esta-
belecimentos. 

Além disso, o evento 
também vai apresentar o po-
tencial que a Paraíba tem na 
área de energias renováveis 
para atrair novos empreen-

dimentos. Com quatro pai-
néis temáticos, o evento re-
unirá gestores, especialistas, 
entidades,  empreendedores 
nacionais e internacionais 
na área de energias renová-
veis e sustentabilidade, bem 
como estudantes, pesquisa-
dores e cidadãos que tenham 
interesse no assunto. 

Confirmaram presença 
o governador João Azevêdo 
(Cidadania); o diretor-presi-
dente da Cinep, Rômulo Pola-
ri; a  vice-presidente do Cear, 

Marçal Rosas; o diretor-geral 
da Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel), André 
Pepitone; o secretário execu-
tivo do Desenvolvimento Eco-
nômico de João Pessoa, João 
Bosco Ferraz, entre outros.

Ao final das apresen-
tações de cada painel, o pú-
blico inscrito poderá enviar 
perguntas ou comentários 
sobre os temas abordados. 
Para conferir a programa-
ção completa basta acessar o 
site: www.cinep.pb.gov.br

Ítalo Arruda
Especial para A União

Cinep realiza fórum que vai 
debater energias alternativas

Edição: Marcos Pereira          Editoração: Bhrunno Maradona

Infância & utopia

Raquew Azevêdo
Sandra

Colunista colaboradora

A infância não é fácil para ninguém. Mesmo a 
melhor das vivências. Porque é tempo onde tudo 
mais profundo se constitui. Vendo as fotos de mui-
ta gente na Semana da Criança fui pensando sobre 
os processos e dinâmicas do crescimento. A infância 
não é uniforme. Por isso ignoro qualquer idealização. 
As diferenças e assimetrias são um poço profundo na 
infância, e socialmente podem determinar muito do 
futuro daquele ser. Não existe o dogmatismo da me-
ritocracia na infância, existe a vida real, as condições 
de produção, a antroponomia como diria o historia-
dor Daniel Bertaux.

Essa semana também pensei muito nas mães 
das crianças que nasceram com a síndrome congê-
nita da zika vírus. Só quem passou pelo menos um 
dia com elas sabe da complexidade do seu cotidiano 
e das inúmeras necessidades (objetivas e subjetivas) 
que enfrentam e pelas quais lutam sobretudo suas 
mães. Já que em grande parte muitos pais (para va-
riar) abandonaram seus filhos e filhas antes mesmo 
do nascimento. 

Faz é tempo que a infância foi deixada para trás, 
não só por questões econômicas, mas por aspectos 
culturais, quando a mediação tecnológica passou a 
ser a nova chupeta. Com exceções é claro. 

O tempo de ser criança é tão pouco que só vai 
restar a vida em Lua Crescente, sempre adiante. E 
acho que não basta aquele clichê de que a gente car-
rega para sempre a criança. Olhado bem de perto, faz 
tempo que a meninice nos deixou. Mas sempre faz 
bem voltar à infância, é bom imaginar. 

Garantir uma infância digna é dever do Estado. 
Embora para isso acontecer parece ter que haver um 
milagre todo santo dia. Pelo universo das carências 
existentes em sociedades tão desiguais, crianças 
e mulheres são sujeitos que mais padecem. Diaria-
mente. 

Ter uma infância feliz não significa dizer que foi 
fácil, sobretudo para quem se torna a rede de amor 
e proteção. Quer saber a real da vida na infância 
converse com conselheiros e conselheiras tutelares, 
Juízes da infância, assistentes sociais e educadores 
e educadoras sociais. Para muitos a infância é um 
pesadelo. A vulnerabilidade é intensa nessa fase da 
vida. E não é só carência de pão, é também de afeto, e 
isso acontece em todo lugar e “lar” do mundo.

Ser criança enquanto categoria social muda bas-
tante ao longo dos séculos. Por isso é preciso conju-
gar a infância no tempo presente, no hoje, sem de-
lírios românticos. Crianças precisam sempre de um 
movimento de expansão e de limites, de interação 
social. 

Durante um período da vida num trabalho com 
pessoas refugiadas observava as crianças e num Dia 
das Crianças promovi junto com minhas alunas bol-
sistas uma mostra de filmes infantis. Um dos mo-
mentos mais lindos vividos porque diante de tudo 
que pensava ser o contexto desafiador para elas, 
estávamos nós lá, sobrevivendo, cantando juntas, 
canções de Toquinho e Vinícius de Moraes cantadas 
por MPB4, Ney Matogrosso, Simone, Chico Buarque. 
Num trabalho lindo chamado ‘No Mundo da Criança’. 

A humanidade é tão feroz que devora a si mes-
mo dilacerando as crianças de diferentes maneiras. 
A humanidade condena a si mesmo ao precipício. 
Não por acaso crianças se rebelam e começam a lu-
tar pela Terra em algumas partes do planeta. Mas a 
maioria dela segue mesmo é lutando diariamente 
por um pedaço de pão, por respeito, por afeto, por 
escuta, por uma escola sem violência, por descanso 
e paz. Lembro do menino Miguel que fez rasgar um 
grande véu para que muitos pudessem enxergar o 
racismo estrutural desse país. 

Enquanto não houver justiça como uma expe-
riência de reparação e plenitude certamente muito 
dificilmente haverá paz. Talvez seja na criança o lu-
gar de começo das utopias. 

Vendo as fotos de infância de conhecidos e pes-
soas desconhecidas fiquei imaginando que a infân-
cia vai se espalhando no corpo, que se transforma e 
aponta os resquícios de quem nós fomos um dia.

Em 2020

Pandemia da covid derrubou em 35% 
número de consultas oftalmológicas

A pandemia de covid-19 
afetou de forma significativa 
o número de consultas e ci-
rurgias relacionadas à visão 
no âmbito Sistema Único de 
Saúde (SUS) em 2020. De 
acordo com dados apurados 
pelo Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia (CBO), a partir 
de registros do Sistema de 
Informações Ambulatoriais 
do SUS, cerca de 3,7 milhões 
de consultas deixaram de 
ser realizadas, uma queda 
de 35%. No caso das cirur-
gias, houve uma redução 
de 390 mil procedimentos, 
queda de 27%. A compara-
ção é em relação a 2019, ano 
pré-pandemia.   

Sem a realização de con-
sultas e exames para detec-
tar problemas logo na fase 
inicial, milhares de pessoas 
foram prejudicadas. “Certa-
mente, elas receberão um 
laudo sobre o estado de sua 
saúde ocular com os proble-
mas instalados em estado 
mais avançado. Desta forma, 
o controle dessas doenças 
fica mais complexo e difícil, 
com aumento da possibili-
dade de comprometimento 
da visão, seja total ou par-
cial”, avalia o presidente do 
CBO, José Beniz Neto.

Rafael Vilela
Agência Brasil

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Consultas
Segundo o levantamen-

to do CBO, em 2019, foram 
realizadas 10,8 milhões de 
atendimentos médicos em of-
talmologia pelo SUS. No ano 
seguinte, a quantidade bai-
xou para 7,1 milhões, a maior 
queda em termos absolutos 
entre todas as especialidades 
disponíveis na rede pública, 
segundo a entidade. Os dois 
primeiros meses após a de-
cretação de calamidade pú-
blica (abril e maio de 2020) 
apresentaram os piores ín-
dices, com redução de 74% 
e 71%, respectivamente, no 
total de procedimentos. 

Nestes dois meses, fo-

ram realizadas, em 2019, um 
total de 1,8 milhão de consul-
tas. No mesmo intervalo, du-
rante o primeiro ano da pan-
demia, foram oferecidas 509 
mil, o que representa menos 
de um terço. Para a CBO, 
“esse resultado tem conse-
quência direta no diagnósti-
co e no tratamento precoce 
de doenças oftalmológicas, 
como glaucoma, catarata ou 
retinopatia diabética”.

Cirurgias
No caso das cirurgias, os 

dados do SIA/SUS também 
mostram que, em 2020, no 
primeiro ano da pandemia, 
foram realizados quase 390 

mil procedimentos cirúr-
gicos no aparelho da visão 
a menos do que em 2019. 
Em 2020, foram realizadas 
pouco mais de 1 milhão de 
cirurgias oftalmológicas. No 
ano anterior, houve o regis-
tro de 1,4 milhão.  

Na avaliação do CBO, os 
protocolos que restringiram 
o acesso dos pacientes às ci-
rurgias eletivas para ampliar 
a infraestrutura de atendi-
mento para pessoas com 
covid-19, assim como para 
reduzir a exposição ao vírus 
dentro das unidades, foram 
os fatores que contribuíram 
para que este quadro de que-
da na produção se instalasse.

Sem a realização de consultas 
e exames para detectar 

problemas na visão logo 
na fase inicial, milhares de 

pessoas foram prejudicadas

SP: aulas presenciais em escolas serão 
obrigatórias a partir de segunda-feira

A partir da próxima se-
gunda-feira, as aulas presen-
ciais na rede pública estadual 
de Educação do estado de São 
Paulo serão obrigatórias. A 
medida foi anunciada ontem 
pelo governador de São Pau-
lo, João Doria. A medida vale 
para as escolas estaduais.

No caso das particula-
res, haverá um prazo de-
finido pelo Conselho de 
Educação para que se pre-
parem para o cumprimen-
to da regra. Já para escolas 
municipais, as cidades que 
têm conselhos municipais 
de Educação próprios po-
derão definir as regras de 

retorno, como é o caso da 
capital paulista. As demais 
instituições devem seguir a 
determinação do governo 
estadual. Quanto às universi-
dades, a volta das atividades 
presenciais ainda está sendo 
discutida e deve ser anuncia-
da nos próximos dias.

Apenas crianças e ado-
lescentes, mediante apresen-
tação de atestado médico, 
gestantes e puérperas pode-
rão ficar em casa. Segundo o 
secretário estadual de Edu-
cação, Rossieli Soares, para 
esses alunos, será mantido o 
ensino remoto. “Criança que 
tiver alguma comorbidade e 
que tiver atestado, não pre-
cisará ir presencialmente”, 
disse o secretário, ao lembrar 

que pessoas sintomáticas 
não devem ir à escola.

O uso de máscaras con-
tinua obrigatório, e a retira-
da só delas será permitida 
na hora da alimentação. De 
acordo com o secretário, as 
refeições serão feitas prefe-
rencialmente com horários 
intercalados.

Até o início de novem-
bro, os alunos devem manter 
distanciamento de pelo me-
nos 1 metro. As escolas em 
que não puder ser mantido 
esse distanciamento, pode-
rão funcionar no esquema de 
revezamento. A partir do dia 
3, porém, tal distanciamento 
não será mais exigido e, com 
isso, também não será mais 
permitido o revezamento. 

Desde o dia 2 de agosto, as 
escolas estaduais, particula-
res e municipais do Estado 
de São Paulo estavam autori-
zadas a retomar as aulas pre-
senciais, podendo atender 
até 100% dos alunos, mas a 
presença não era obrigatória. 

O Sindicato dos Profes-
sores do Ensino Oficial do Es-
tado de São Paulo (Apeoesp) 
é contra a decisão. Em suas 
redes sociais, a presidente da 
Apeoesp, Maria Izabel Azeve-
do Noronha (Bebel), criticou 
a volta presencial obrigató-
ria. “O desprezo pela vida e 
pela saúde da comunidade 
escolar atingiu o auge com 
a decisão do secretário es-
tadual da Educação, Rossieli 
Soares”, escreveu Bebel.

Elaine Patricia Cruz
Agência Brasil
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Objetivo do Programa de Subvenção Econômica é promover o incremento da competitividade das empresas e da economia
A Fapesq, em parceria 

com a Financiadora de Estu-
dos e Projetos (Finep/MCTI), 
convida as empresas brasi-
leiras, com sede no Estado 
da Paraíba, a apresentarem 
projetos de inovação, na cha-
mada pública do programa 
Tecnova II PB. O lançamento 
do edital acontece hoje, às 
16h30, no canal da Fapesq,  
no YouTube, e contará com 
a participação do secretário 
de Educação e da Ciência e 
Tecnologia, Cláudio Furtado, 
representando o governador 
João Azevêdo; o presidente 
da Fapesq, Roberto Germa-
no Costa, o superintendente 
da área de Pesquisa Aplicada 
e Desenvolvimento Tecno-
lógico Marcelo Camargo, e o 
gerente do Departamento de 
Desenvolvimento Tecnoló-
gico e Subvenção Descentra-
lizada, Vitor Kappel, ambos 
da Finep.

O objetivo principal do 
Programa de Subvenção 
Econômica é promover um 
significativo aumento das ati-
vidades de inovação e o incre-
mento da competitividade das 
empresas e da economia do 
país bem como apoiar proje-
tos de inovação que envolvam 
significativo risco tecnológico 
associado a oportunidades 
de mercado. Serão apoiados 
projetos de inovação nos se-
guintes temas: Tecnologias da 
Informação e Comunicação, 
Agroindústria e Tecnologia de 
Alimentos, Saúde, Economia 
Criativa e Desenvolvimento 

Fapesq lança novo edital para 
receber projetos de inovação

O objetivo do edital é fomentar 
e apoiar pesquisas aplicadas 

com investigações que estejam 
vinculadas e comprometidas 
com a construção de soluções

Governo investe mais um milhão de reais em pesquisas
Três projetos de pesqui-

sa de instituições de ensino 
superior vão receber apoio 
financeiro para pesquisas 
científicas aplicadas à edu-
cação básica na Paraíba. As 
pesquisas foram seleciona-
das no edital Nº 35/2021, 
da Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia (Seect) e Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado 
da Paraíba (Fapesq), fruto de 
investimento do Governo do 
Estado orçado em mais de R$ 
1 milhão.

O objetivo do edital é fo-
mentar e apoiar pesquisas 
aplicadas com investigações 
que estejam vinculadas e 
comprometidas com a cons-
trução de soluções para os 
desafios à melhoria das polí-
ticas e práticas da Educação 
Básica, com a aplicação de 
metodologias que privilegiem 
a interação entre a pesqui-
sa acadêmica e a realidade 
escolar. Além disso, promo-
vam a participação ativa dos 
atores envolvidos, visando a 
superação de desigualdades 
educacionais nas diferentes 
etapas e modalidades da Edu-
cação Básica.

Os projetos submetidos 
deverão contribuir para a 
consolidação das atividades 
de pesquisa acerca das pro-
blemáticas relativas à Educa-
ção Básica, com propostas de 
investigação que contemplem 
um dos seguintes Eixos e seus 
respectivos produtos: Eixo 
Gestão Educacional; Eixo Cur-
rículo, Práticas de Ensino e 

Formação docente; Eixo Ava-
liação e Acompanhamento 
da Aprendizagem Escolar. As 
propostas deverão ser exe-
cutadas no prazo de até 12 
meses.

Foram aprovadas as pro-
postas: Ecossistema de Ges-
tão da Educação Básica do Es-
tado da Paraíba (EcoEduPB): 
Inovação e desenvolvimento 
para uma gestão educacio-
nal fundamentada em dados 
(UFPB), orçada em R$ 348 
mil; Formação continuada na 
educação básica: as práticas 
curriculares como eixos de 
desenvolvimento profissional 
(UFPB), orçada em R$ 349 

mil; e Currículo e formação 
continuada docente: práticas 
e desafios da contemporanei-
dade (UFCG), orçada em R$ 
350 mil.

A pesquisa Formação 
Continuada na Educação Bá-
sica: as práticas curriculares 
como eixos de desenvolvi-
mento profissional, coorde-
nado por Ana Cláudia da Silva 
Rodrigues (UFPB), objetiva 
desenvolver um projeto de 
Formação Continuada para 
docentes, organizado a partir 

da proposta curricular da rede 
estadual de ensino da Paraíba, 
assim como considerando as 
práticas pedagógicas e meto-
dologias de ensino inovado-
ras, já implementadas ou em 
implementação, no âmbito da 
educação básica, abrangendo 
suas etapas e modalidades, de 
modo a contemplar processos 
presenciais como em ambien-
te on-line de aprendizagens 
docentes, com vistas a elevar 
a qualidade da educação e al-
cançar melhores patamares 
na garantia do direito à educa-
ção e à aprendizagem escolar.

Ecossistema de Gestão 
da Educação Básica do Esta-
do da Paraíba (EcoEduPB): 
Inovação e desenvolvimento 
para uma gestão educacio-
nal fundamentada em dados, 
coordenado por Uyguacia-
ra Veloso Castelo Branco 
(UFPB), busca criar um mode-
lo de Ecossistema de Gestão 
da Educação Básica do Estado 
da Paraíba (EcoEduPB), como 
uma ferramenta informatiza-
da de gestão de dados quan-
titativos e qualitativos, que 
propiciará um diagnóstico 
mais efetivo e eficiente, por 
meio do Mapa da Educação 
Básica do Estado da Paraíba, 
de relatos de boas práticas de 
gestão de FAPESQ - Projeto - 
3 de 15 dados educacionais, 
da análise de indicadores que 
interrelacionam a educação 
básica e educação superior, 
assim como da formulação 
de um projeto para um curso 
de formação de facilitadores/
as e multiplicadores/as insti-

tucionais, visando subsidiar 
a formulação de políticas pú-
blicas e de práticas de gestão 
e de planejamento da educa-
ção básica mais integradas 
às demandas e necessida-
des dos atores envolvidos, 
considerando o exposto no 
Plano Estadual de Educação, 
na perspectiva da melhoria 

da garantia do direito à edu-
cação.

Já o projeto de pesquisa 
Currículo e formação conti-
nuada docente: práticas e de-
safios da contemporaneidade, 
coordenado por Marcia Can-
deia Rodrigues (UFCG), tem 
por objetivo sistematizar, ma-
pear e descrever propostas 

curriculares implantadas ou 
em implantação no Estado da 
Paraíba nas etapas do ensino 
fundamental e médio e suas 
modalidades. Reconhecer o 
impacto dos atuais modelos 
de formação docente e apre-
sentar propostas considera-
das inovadoras para professo-
res da Educação Básica.

Dois dos projetos que vão receber apoio financeiro para pesquisas científicas aplicadas à educação básica são da UFPB

Secretário de Educação e da Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, participará do evento virtual de lançamento do edital

Foto: Divulgação

Foto: Ortilo Antônio/Arquivo

Social, Biotecnologia e Ener-
gia Renovável.  A iniciativa 
é apoiar ainda, por meio da 
concessão de recursos de sub-
venção econômica (recursos 
não-reembolsáveis), o desen-
volvimento de produtos (bens 
ou serviços) e/ou processos 
inovadores, novos ou signi-

ficativamente aprimorados, 
pelo menos para o mercado 
nacional, de empresas brasi-
leiras para o desenvolvimento 
dos setores econômicos con-
siderados estratégicos nas 
políticas públicas federais e 
aderentes à política pública 
de inovação do Estado.

A iniciativa é apoiar 
ainda, por meio da 

concessão de recursos de 
subvenção econômica

• O montante global dos recursos financeiros aportados pelo 
programa Tecnova II PB é de R$ 4.200.000,00, destinados ao 
apoio a projetos de inovação, sendo R$ 700 mil para cada área.
• As propostas deverão ser enquadradas pelos proponentes em 
uma das duas faixas a seguir:
a) Faixa A – Projetos com orçamento entre R$ 150.000,00 e  
R$ 200.000,00;
b) Faixa B – Projetos com orçamento entre R$ 200.000,01 e  
R$ 300.000,00.
Serão reservados R$ 1.000.000,00 para atender aos projetos 
submetidos na Faixa A e R$ 3.200.000,00 para atender aos 
projetos submetidos na Faixa B.
• São elegíveis empresas brasileiras de qualquer porte, 
individualmente ou em associação com empresas brasileiras, com 
sede no Estado da Paraíba, que atendam às seguintes condições:
a) receita bruta no último exercício igual ou inferior a R$ 
16.000.000,00;
b) data de registro na Junta Comercial ou no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas (RCPJ) de sua jurisdição até 23/05/2021 (pelo 
menos seis meses antes do lançamento do edital);
c) demonstrar ter efetuado qualquer atividade operacional, 
não-operacional, patrimonial ou financeira até 23/07/2021 (pelo 
menos três meses antes do lançamento do edital);
d) não tenha sido contratada na seleção pública MCT/FINEP/
FNDCT – Subvenção Econômica à Inovação – 01/2010 e 04/2013 
– Chamada Pública Fapesq Tecnova/PB;
E) Objeto social, na data de divulgação do presente Edital, que 
contemple atividade compatível com o desenvolvimento do projeto 
proposto.
•O valor solicitado como subvenção econômica na proposta 
deverá, obrigatoriamente, enquadrar-se entre o mínimo de R$ 
150.000,00 e o máximo de R$ 300.000,00. O prazo de execução 
do projeto deverá ser de até 24 meses.
• As propostas deverão ser submetidas exclusivamente por meio 
eletrônico, via Sigfapesq por meio do formulário eletrônico on-
line, disponível no endereço eletrônico: http://sigfapesq.ledes.
net. Qualquer dúvida, consultar o manual de cadastro no link: 
http://fapesqprod.codata.pb.gov.br/portal_fapesq/manual/
manualparacadastrodepesquisadornosigfapesq.pdf/view
Para acessar o formulário, utilizar seu login e senha previamente 
cadastrados.
As propostas devem ser enviadas eletronicamente à Fapesq até às 
17h do dia 15 de dezembro.

ProPostas



A eliminação do Treze 
na primeira fase da Pré-Co-
pa do Nordeste, com uma 
derrota para o Floresta por 3 
a 1, na última terça-feira, foi 
a gota que faltava para que 
o clube fechasse uma das 
piores temporadas da his-
tória. O Galo começou o ano 
sendo eliminado da Copa do 
Brasil para o América Minei-
ro, depois saiu na primeira 
fase da Copa do Nordeste. 
Em seguida, fez um péssimo 
Campeonato Paraibano e 
não chegou sequer nas semi-
finais, perdendo a vaga para 
o São Paulo Cristal, de Cruz 
do Espírito Santo. 

No segundo semestre, 
com um outro elenco, aliás 
o terceiro na temporada, o 
Galo prometia a recupera-
ção e a volta à Série C. Mas, 
o que se viu foi novamente 
um time muito ruim, que 
sequer passou da primeira 
fase da Série D. Após muitas 
mudanças, o Treze montou 
o seu terceiro elenco, para 
tentar chegar à fase princi-
pal da Copa do Nordeste do 

próximo ano. Mas logo na 
primeira partida da fase eli-
minatória da competição, o 
time decepcionou dentro de 
casa, na volta de sua torcida 
ao estádio, e foi eliminado 
com uma derrota humilhan-
te de 3 a 1, para o modesto 
Floresta, do Ceará, dentro do 
Amigão.

Com tanto fracasso téc-
nico, o clube perdeu o ca-
lendário de competições no 
segundo semestre de 2022 
e disputará apenas o Cam-
peonato Paraibano no pró-
ximo ano. O Galo não terá 
Copa do Brasil, nem Copa do 
Nordeste, e pior, é um clube 
sem série e não disputará o 
Campeonato Brasileiro, no 
segundo semestre.

O clube está enfrentando 
uma crise financeira sem pre-
cedentes e vários jogadores 
que passaram pelo clube, 
este ano, não receberam seus 
salários. No final da partida 
contra o Floresta, um dos 
ídolos do clube, o goleiro Je-
fersson, fez um desabafo e 
explicou a situação do elenco.

“Eu tenho uns seis me-
ses de salários atrasados. 
Como eu, falo por mim, não 

posso fazer um planejamen-
to familiar, se só recebo vales 
e explicações que o dinheiro 
do clube está sendo todo blo-
queado? Falta transparência 
em tudo. A situação é muito 
grave e o torcedor que está 
sofrendo merece saber o que 
se passa. O problema vem 
desde o ano passado. O di-
nheiro que veio da CBF para 
pagar os jogadores, nunca foi 
repassado para o elenco. É 
preciso haver uma revolução 
no clube. Não estou aqui fa-
lando mal de ninguém, mas 
algo tem de ser feito urgen-
temente. Estou sem receber, 
desde o mês de junho, deste 

ano. As pessoas só veem nos-
so desempenho dentro de 
campo e não sabem o que es-
tamos passando”, desabafou 
o goleiro.

Um dos torcedores sím-
bolos do Treze, Chico da Tocha 
Alvinegra, também resumiu o 
sofrimento da enorme torcida 
do Galo da Borborema. 

“Isso é uma tristeza. 
Como podemos chegar a 
esse ponto? Eu já esperava 
essa eliminação da pré-Co-
pa do Nordeste. Tem que 
todo mundo se unir para 
salvar o clube. Nossa torcida 
é a maior do Estado, estamos 
ajudando, fazendo a nos-
sa parte. O exemplo disto é 
o resultado da Timemania. 
É muito triste ver um time 
de camisa tão forte, nesta 
situação. Mas tudo na vida 
passa e tenho fé em Deus que 
essa fase do Galo também vai 
passar”, afirmou o torcedor 
muito triste.

Projeto 
O atual presidente do 

Conselho Deliberativo do 
clube, João Paiva Filho, que 
responde interinamente pela 
presidência executiva, não 

atendeu a reportagem de A 
União, alegando que estava 
em reunião, mas um ex-pre-
sidente e atual conselheiro, 
Olavo Rodrigues, falou sobre 
o momento que vive o clube e 
até disse que tem uma solução 
para os problemas do Galo.

“O Treze está na lama. 
Não vou aqui atirar pedras 
em A ou B. O presidente que 
está afastado pela Justiça 
Desportiva, Walter Junior, é 
um trezeano autêntico, mas 
foi eleito com apenas 14 vo-
tos, isto não pode acontecer, 
e o resultado de sua gestão 
foi um desastre completo. Eu 
tenho um projeto executivo 
para salvar o clube e já estou 
me reunindo com a direto-
ria e os torcedores. Já vou 
apresentar ao Conselho Deli-
berativo uma proposta para 
mudar o estatuto do clube, 
marcar uma eleição urgente 
para dezembro e trazer o tor-
cedor para participar direta-
mente da gestão. O Galo tem 
cerca de 180 mil torcedores, 
só em Campina Grande, e 
quero fazer uns 10 mil sócios 
com direito a voz e voto, na 
gestão e na escolha da direto-
ria”, disse o conselheiro.

Indagado sobre o fato 
do Treze ter apenas o Cam-
peonato Paraibano para dis-
putar no próximo ano, sem 
dinheiro para fazer um bom 
elenco, Olavo Rodrigues dis-
se ter a solução.

“Já estou em contato 
com trezeanos fortes e em-
presas, que desejam partici-
par do projeto. Assim como 
aconteceu em 1999, quando 
assumi o Treze, cheio de pro-
blemas, e recuperei o clube, 
que acabou até sendo cam-
peão e iniciando uma gran-
de fase, farei o mesmo esse 
ano. O Galo será o campeão 
paraibano em 2022 e torço 
de coração para que o Bota-
fogo suba para a Série B e o 
Campinense para a Série C e 
assim o Galo possa participar 
do Campeonato Brasileiro. 
Torço de coração por essas 
equipes, porque sou pelo su-
cesso do futebol paraibano, 
não só apenas do Treze. Estou 
já de reunião marcada com 
os torcedores e vou pedir 
a união de todos para fazer 
uma verdadeira revolução 
no clube. Tem que mudar 
tudo.”, concluiu o ex-presi-
dente Olavo Rodrigues.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

GiGante do futebol
paraibano vai a nocaute

Mergulhado em grave crise financeira, Treze faz uma de suas piores 
temporadas e terá um 2022 mais difícil por jogar apenas o Estadual
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eliminatórias
Brasil encara o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa 
do Mundo de 2022 na Arena da Amazônia, em 
Manaus, com a presença de público. Página 23
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Esportes

Elenco que disputou o jogo contra 
o Floresta, na derrota de 3 a 1, no 

Amigão, que o eliminou da Copa 
do Nordeste de 2022
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 Eu tenho uns seis 
meses de salários 

atrasados. Como eu, falo 
por mim, posso fazer um 
planejamento familiar, se 

só recebo vales e 
explicações que o dinheiro 
do clube está sendo todo 

bloqueado? 

botafogo segue treinando para encarar o líder do grupo

O Botafogo segue hoje para 
Criciúma, onde enfrenta no 
próximo sábado o Criciúma, às 
19 horas, no Estádio Heriberto 
Hulse. A partida será pela tercei-
ra rodada do quadrangular de 
acesso às semifinais da Série C. O 
time de Santa Catarina é o atual 
líder do grupo com quatro pon-
tos e vem de uma vitória, fora de 
casa, sobre o Ituano. Já o Belo é o 
lanterna, com apenas um ponto 
e vem de um empate sem gols 
com o Paysandu, em Belém.

Após a partida contra o 
Papão da Coruzu, na última se-
gunda-feira, a delegação do Bo-
tafogo permaneceu em Belém, 
onde treinou na terça-feira e 
ontem. A equipe ainda fará dois 
treinos em Santa Catarina, antes 

da partida. Após o empate com o 
Paysandu, o Belo ficou em uma 
posição muito difícil na tabela e 
precisa vencer no próximo sába-
do para entrar na briga por uma 
das duas vagas do grupo para as 
semifinais e consequentemente 
o acesso à Série B.

Como perdeu a primeira 
partida em casa para o Ituano 
e empatou a segunda contra 
o Paysandu, o Belo só tem um 
ponto, enquanto o adversário 
deste sábado já soma quatro 
pontos, o Ituano tem três pon-
tos e o Paysandu dois pontos. 
Uma nova derrota neste sába-
do, praticamente tira o time 
paraibano do páreo, porque o 
Criciúma iria para sete pontos 
e se o Ituano vencer em casa o 
Paysandu, irá para seis pontos. 
Restam apenas quatro jogos 
para o Botafogo: Criciúma fora 

e em casa, Paysandu em casa, e 
Ituano em Itu-SP.

O problema com a falta de 
gols continua e ficou bem clara, 
outra vez, diante do Paysandu, 
quando, mesmo jogando de 
forma defensiva, conseguiu 
criar algumas chances reais de 
gol e não aproveitou. O time 
tem o pior ataque do grupo, 
mas em contrapartida, tem 
a melhor defesa. A partir de 
agora, o time precisa desespe-
radamente marcar gols, ou o 
sonho de subir para a Série B se 
transformará em pesadelo, pela 
terceira vez.

Campinense
O Campinense vem in-

tensificando os treinos para o 
jogo de sábado, às 17h30, no 
Amigão, em Campina Grande, 
contra o América-RN. O clube 

está a 90 minutos de alcançar 
o acesso para a Série C, um 
sonho que já dura 10 anos. 
Recuperados dos incidentes 
de agressões após a partida, os 
atletas garantem que este cli-
ma de violência não vai entrar 
em campo neste sábado.

“Esta violência não entra 
em campo. O que entra em 
campo é o nosso desejo de con-
seguir esse acesso, acabar com 
essa seca, que já dura 10 anos. 
Se já estávamos focados, agora 
estaremos mais ainda, porque 
falta muito pouco para chegar-
mos lá. A esperança aumenta a 
cada dia”, disse o lateral esquer-
do Felipe Ramon

Com o empate sem gols em 
Natal, o Campinense precisa de 
uma vitória simples em casa 
para conseguir chegar ao aces-
so e ir às semifinais.

foto: Guilherme Drovas/botafogo

O técnico Gerson Gusmão estuda mudanças táticas para o jogo de sábado



Jogos decisivos da última rodada, num total de 12, acontecem a partir de amanhã, no Centro de Ensino da Polícia Militar

A Liga Metropolitana de Fut-
sal chegou no seu momento de de-
finição para as equipes que estão 
na briga para se classificar para o 
mata-mata da competição e seguir 
sonhando com o título da Liga, em 
2021. Para tal, a competição terá 
sua última rodada, da fase de gru-
pos, acontecendo, a partir da pró-
xima sexta-feira, com continuidade 
ao longo do fim de semana. Serão, 
ao todo, 12 jogos, todos marcados 
para ocorrer no Centro de Ensino 
da Polícia Militar, em Mangabeira. 

Ainda sem a presença de públi-
co nos ginásios, a competição defi-
nirá, além dos classificados para a 
próxima fase, também as equipes 
que serão rebaixadas para a segun-
da divisão da Liga Metropolitana, 
em 2022, por enquanto, Jaguaribe 
Futsal e Arsenal do Valentina são os 
únicos já rebaixados, para a próxi-
ma temporada.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Liga de Futsal define clubes
classificados ao mata-mata

Esportes
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Jaguaribe Futsal e Arsenal do 
Valentina já estão rebaixados 
para a próxima temporada 

da competição

Rebaixados

Todos os jogos da Liga Metropolitana 
estão acontecendo no Ginário de 

Esportes do Centro de Ensino da Polícia 
Militar, no bairro de Mangabeira

Grupo A
n Dokimos x Liverpool - 15/10/21 às 21h - Instagram da Liga
n O já classificado Dokimos enfrentará a equipe do Liverpool que com apenas um ponto na 
competição luta pela permanência na primeira divisão.
n Pinga Mix x Bambuluá 16/10/21 às 14h -  Instagram da Liga
n Outro jogo no grupo A que vale a permanência na primeira divisão é o Pinga Mix que 
somou apenas um ponto na competição caso vença seu jogo e o Liverpool vença o Dokimos 
quem será o rebaixado no grupo A é a equipe do Bambuluá com apenas 3 pontos na 
competição. 
n Boi Bravo x Seleção Sapeense - 16/10/21  às 19h25 - Canal de Youtube da Liga
n Seleção Sapeense líder do grupo A enfrentará o segundo colocado do grupo que é o 
atual campeão da Liga Metropolitana Boi Bravo, o jogo terá transmissão ao vivo no canal 
do YouTube, valendo a liderança do grupo.

Grupo B
n Arsenal do Valentina x Mumbaba - 15/10/21 às 19h30 -  Instagram da Liga
n O já classificado Mumbaba enfrentará o já rebaixado para a segunda divisão em 2022 
Arsenal, que ainda não pontuou na competição, mas vai em busca da sua primeira vitória.
n Real Oitizeiro x Real Madrid - 17/10/21 às 9h15 -  Instagram da Liga
n Com os dois times já classificados, iremos saber qual é o melhor Real Madrid, o de 
Oitizeiro ou de Bayeux. 
n Ponte Preta x Super 5 - 17/10/21 às 10h30 -  Instagram da Liga
n Clássico entre Bayeux e Santa Rita definirá o primeiro colocado no grupo B, a Ponte 
Preta com oito pontos enfrentará o Super 5 com nove pontos, promessa de grande jogo no 
ginásio do Centro de Ensino da Polícia Militar.

Grupo C
n U’z Galáticos x Barça - 16/10/21 às 15h25 -  Instagram da Liga
n Empatados com o mesmo número de pontos dos Parças, o Barça promete grande jogo 
contra U’z Galáticos visando sua permanência na primeira divisão.
n Os Patos x Os Parças - 16/10/21 às 16h45 -  Instagram da Liga
n O grupo mais equilibrado, Os Patos já classificados com nove pontos enfrentará o lan-
terna do grupo com apenas quatro pontos, porém se Os Parças vencerem e acontecer uma 
combinação de resultados ele passa de lanterna para segundo colocado do grupo.
n Trovão Azul x Ladec - 16/10/21 às 18h -  Instagram da Liga
n Os dois times estão no meio da tabela o Ladec equipe que representa o estado do Rio 
Grande do Norte  com seis pontos e o Trovão Azul com 5 pontos, dependendo da combina-
ção de resultados eles ainda tem chance de ser rebaixados para segunda divisão.

Grupo D
n River x Sapé Futsal - 16/10/21 às 20h45 -  Instagram da Liga
n Cabedelo contra Sapé, promessa de grande jogo, os dois times buscando uma melhor 
colocação no grupo.
n Fúria x Jaguaribe - 17/10/21 às 11h45 -  Instagram da Liga
n Dono da segunda melhor campanha de todos os grupos com dez pontos, o Fúria enfren-
tará o já rebaixado Jaguaribe Futsal.
n Cobiçados x SM Metalúrgica - 17/10/21 às 8h -  Instagram da Liga
n O SM Metalúrgica sempre faz jogos bem disputados e contra os Cobiçados não será 
diferente, os times buscam uma melhor posição na tabela. 

Confira a lista de jogos, horários 
e onde haverá transmissão Natação Master

Seleção Paraibana 
é campeã em Natal

A Seleção Paraibana de Nata-
ção Master venceu o Campeonato 
Brasileiro Absoluto Master, rea-
lizado no último fim de semana, 
em Natal, Rio Grande do Norte. 
A competição, organizada pela 
Associação Brasileira Master de 
Natação (ABMN), reuniu, entre 
os dias 7 e 10 deste mês, seleções 
de todos os estados do Brasil em 
uma das categorias mais disputa-
das da natação, no país. 

O resultado no master, refor-
çou o bom momento do esporte 
na Paraíba que, no último dia 3, já 
havia obtido, com o Grêmio Vila 
Parahyba e o Acqua R1/Fúria, a 
segunda e terceira colocação, res-
pectivamente, no Norte Nordeste 
Mirim e Petiz - categorias de 
entrada - de natação. Somando o 
resultado anterior com essa nova 
conquista, agora de um título 
nacional, a natação paraibana vai 
demonstrando que, nem mesmo 
a pandemia, foi capaz de impedir 
a continuidade da evolução que 
já vinha se notabilizando nos úl-
timos anos.

As disputas na categoria 
Master, envolvem atletas de di-
versas faixas-etárias, basicamen-
te, começando a partir dos 25 
anos de idade. Ainda há uma ca-
tegoria pré-master que contem-
pla atletas entre 20 e 24 anos. Por 
abarcar diversas idades, as dis-
putas no nível master agregam, 
além dos próprios competidores, 
familiares e amigos. 

Para Antônio Meira Leal, 

o Toinho Meira, vice-presiden-
te da Federação de Esportes 
Aquáticos da Paraíba (FEAP), a 
conquista do Brasileiro Master é 
simbólica, pois representa a con-
tinuidade dos atletas na natação 
na Paraíba dentro do esporte, 
como fruto de anos de treina-
mento, dedicação e amor pela 
modalidade nas piscinas.

“Os atletas do master são um 
grupo muito importante para a 
natação, pois eles movimentam 
o esporte de uma maneira muito 
singular. Além de reunir diversas 
idades, eles também integram 
famílias inteiras, algo que, ao 
mesmo tempo que mantém essas 
pessoas dentro do esporte, tam-
bém fideliza e faz surgir novos 
nadadores e apaixonados pelos 
esportes aquáticos. Essa con-
quista do Brasileiro Master, em 
Natal, é fruto de muito trabalho 
e dedicação de clubes e treina-
dores como Aldenora Ramalho 
e Valéria Maff que estiveram no 
comando da equipe que garantiu 
essa vitória para a Paraíba”, co-
mentou Toinho Meira.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Campeonato Brasileiro 
Absoluto Master de 

Natação foi realizado 
entre os dias 7 e 10 

deste mês com 
representantes de todos 

os estados do Brasil

Recordista mundial dos 10 
mil metros, a corredora queniana 
Agnes Tirop foi encontrada morta 
em sua casa, nessa quarta-feira. 
A atleta de 25 anos teria sido as-
sassinada pelo marido, de acordo 
com a federação queniana de 
atletismo. O caso está sob investi-
gação das autoridades locais.

O corpo de Tirop foi encon-
trado em sua própria casa, na 
cidade de Iten, conhecida por ser 
uma base de treinamento para 
corredores de longa distância, no 
Quênia. De acordo com a impren-
sa local, ela sofreu facadas no ab-
dômen. A polícia afirmou apenas 
que está investigando o caso.

“Quênia perdeu uma joia”, 
disse a federação, em comunica-
do. Tirop conquistou duas meda-
lhas de bronze em Mundiais na 
prova de 10 mil metros, em 2017 
e 2019. E ficou em quarto lugar 
nos 5 mil metros na Olimpíada de 
Tóquio. Em grande fase, ela que-
brou o recorde mundial dos 10 
mil metros, em corrida de rua, no 
mês passado, na Alemanha.

O presidente do Quênia, 
Uhuru Kenyatta, lamentou em 
comunicado a morte da grande 
promessa do atletismo do país. 
“É ainda mais doloroso saber 
que Agnes, uma heroína quenia-
na, perdeu sua vida de forma do-
lorosa e tão jovem por causa de 
um crime perpetuado por uma 
pessoa egoísta e covarde”.

O político cobrou agilidade 
das autoridades na investigação 
do suposto assassinato. “Eu 
peço a nossa polícia que apure 
a fundo o caso e prenda os cri-
minosos responsáveis”, disse o 
presidente do país.

Medalhista 
é encontrada
morta em
sua casa



Esportes

Virtualmente classificado para a Copa de 2022, a seleção brasileira entra em campo hoje na Arena da Amazônia

L í d e r  a b s o l u t o  d a s 
Eliminatórias, o Brasil vai 
encerrar, hoje, a partir das 
21h30, na Arena da Ama-
zônia, diante do Uruguai, a 
rodada tripla das Eliminató-
rias para a Copa do Mundo 
de 2022 com a presença 
de público pela primeira 
vez na pandemia. E a outra 
novidade pode ser, entre 
os titulares, a escalação de 
Raphinha, destaque contra a 
Venezuela e a Colômbia.  

O atacante do Leeds 
United-ING tem sido uma 
das gratas surpresas dessa 
Data Fifa. Opção para o se-
gundo tempo nos últimos 
dois jogos, o camisa 17, mes-
mo com um tempo curto de 
campo, foi um dos desta-
ques da equipe comandada 
por Tite.

As boas atuações, claro, 
chamaram a atenção do trei-
nador. Raphinha traz à tona 
a questão da “brasilidade”. É 
um ponta rápido que tem o 
drible como principal virtu-
de. Canhoto, joga pelo lado 
direito e busca, geralmente, 
ataques em diagonal para 
finalizar com a perna domi-
nante - foi assim que jogou 
nos dois jogos que fez pela 
Seleção, aliás.

Por tudo que mostrou 
nos jogos pela seleção e a 
sólida temporada no Leeds 
- três gols em sete jogos da 
Premier League nesta tempo-
rada - não era segredo que a 
entrada de Raphinha era ape-
nas uma questão de tempo. 
Agora, a questão é saber se 
o atleta de 24 anos vai conti-
nuar agarrando a chance.

As duas seleções já due-
leram em 77 oportunidades 
ao longo da história. O Brasil 
possui a vantagem de vitó-
rias, com 37, contra 20 da 
seleção celeste, além de 20 
empates entre as equipes.  

Em números de títulos, 
a Seleção Brasileira fica atrás 
quando o assunto é Copa 
América; são 15 títulos uru-
guaios contra nove brasilei-
ros. Em contrapartida, o Bra-
sil sai na frente com Copas 
do Mundo, somando cinco 
contra dois dos uruguaios.

Da Redação 

Brasil joga contra Uruguai
com a presença do público
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Rogério Ceni de volta ao São Paulo

Sousa joga contra o ASA em Arapiraca

Cristiano faz o 
10o “hat-trick”

Palmeiras fica sem lateral direito para o próximo jogo

A 26a rodada do Campeonato Brasilei-
ro da Série A será concluída hoje com a 
realização de dois jogos. No Morumbi, 
o São Paulo, bastante pressionado, já 
que a última vitória foi no dia 19 de 
setembro, diante do Atlético de Goiás 
por 2 a 1, entra em campo para en-
frentar o Ceará, a partir das 19 horas 
e com uma novidade após a demissão, 
ontem, de Hernán Crespo. O clube agiu 
rápido e anunciou Rogério Ceni como 

substituto e ele já comanda a equipe.
Em 25 jogos, o tricolor soma 30 pontos 
com  seis vitórias, 12 empates e sete 
derrotas. O Ceará também não faz boa 
campanha e tem um ponto a menos. 
No outro jogo, o Cuiabá recebe o Sport 
Recife que vem de bons resultados e 
luta desesperadamente para deixar a 
zona de rebaixamento. O jogo na Are-
na Pantanal será às 19 horas. O Cuia-
bá tem 31 pontos em 25 jogos.

O Sousa decide a sua sorte hoje na 
Copa do Nordeste de 2022 em jogo 
eliminatório contra o ASA, no Estádio 
Municipal de Arapiraca, a partir das 
20 horas. Com boas participações no 
Campeonato Paraibano, onde ficou em 
segundo lugar, e no Brasileiro da Série 
D, terminando em quinto lugar no Gru-
po 3, o time paraibano precisa vencer 
no tempo normal ou nas penalidades, 
se houver empate, para  continuar 

na briga por vaga na fase de grupos. 
Quem passar de ASA e Sousa vai en-
frentar o Confiança. A equipe sertaneja 
tenta, pela segunda vez - a primeira 
foi em 2013 - disputar a competição 
na sua fase principal. Na última terça-
feira, o Treze, outro representante do 
Estado na fase preliminar deu adeus 
na derrota por 3 a 1 para o Floresta. 
O Botafogo espera o vencedor de Im-
peratriz e Fluminense-PI, no sábado.

Com os três gols marcados na goleada 
por 5 a 0 aplicada por Portugal sobre 
Luxemburgo, nessa terça-feira, Cristia-
no Ronaldo chegou ao 10o “hat-trick” 
jogando pela seleção, feito muito valo-
rizado por ele em publicação nas redes 
sociais, logo após a partida. Mais do 
que a marca individual, entretanto, o 
craque exaltou a importância do resul-
tado na trajetória portuguesa por uma 
vaga na Copa do Mundo de 2022. 
“Mais uma vitória, mais um passo 
rumo ao nosso objetivo, mais uma 
noite histórica na defesa das nossas 
cores! Tudo se torna mais fácil quando 
jogamos em casa e perante um públi-
co que nos acarinha do primeiro ao 
último minuto. Eu tinha prometido que 
iria sempre à procura de mais e mais 
e mais! Está no meu e no nosso DNA, 
nunca nos contentamos, nunca baixa-
mos os braços e vamos sempre lutar 
por tudo o que pudermos alcançar! 
Força Portugal!”, escreveu o atacante.

A má fase do Palmeiras na temporada vem acompanhada de desfalques. No empate sem gols com o Bahia, o técnico Abel Ferreira perdeu 
mais dois jogadores por lesão: o zagueiro Kuscevic e o lateral-direito Gabriel Menino. A perda de Menino é a que mais preocupa porque 
fará o time paulista entrar em campo sem um lateral-direito de ofício nas próximas partidas. O treinador já não podia contar com Mayke 
e Marcos Rocha, os outros dois laterais-direitos do elenco justamente por conta de problemas físicos. Diante do Bahia, Abel improvisou o 
atacante Rony na posição na parte final do jogo, disputado em Salvador. "O que eu posso dizer em relação a isso? É reforçar o espírito, 
o Rony não é lateral. Temos o Mayke, o Marcos Rocha e o Gabriel fora. O Rony foi sacrificado para ajudar a equipe”, disse Abel Ferreira.

Curtas
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2022

SELEÇÕES PG J V E D GP GC SG

1º brasil 28 10 9 1 0 22 3 19

2º Argentina 22 10 6 4 0 18 6 12

3º Equador 16 11 5 1 5 20 13 7

4º Uruguai 16 11 4 4 3 13 13 0

5º Colômbia 15 11 3 6 2 16 16 0

6º Paraguai 12 11 2 6 3 9 13 -4

7º Peru 11 11 3 2 6 10 18 -8

8º Chile 10 11 2 4 5 11 14 -3

9º bolívia 9 11 2 3 6 13 25 -12

10º Venezuela 7 11 2 1 8 8 19 -11

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Jogadores da Seleção Brasileira durante treinamento na Arena da Amazônia, local do jogo de hoje contra o Uruguai, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar

12a RodAdA 

n 17h
Bolívia x Paraguai

n 18h
Colômbia x Equador

n 20h30
Argentina x Peru

n 21h
Chile x Venezuela

n 21h30
Brasil x Uruguai
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Evento da LBV promoverá intercâmbio entre conhecimento científico e as várias tradições religiosas sobre o espírito humano

Fórum mundial realiza debate 
sobre vida, morte, ciência e fé

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) promove nos próximos 
dias 19 e 20 o ‘Fórum Mundial 
Espírito e Ciência’. Nas duas da-
tas, o evento vai reunir, sempre 
a partir das 19h30, em formato 
on-line, representantes da reli-
gião e da ciência para debater o 
tema ‘Vida e morte em diálogo 
– ciência e fé conversam sobre 
as dimensões da existência’.

Com tradução simultâ-
nea para o inglês, o espanhol 
e libras, o espaço virtual terá 
como um de seus objetivos 
“promover o intercâmbio en-
tre o conhecimento científico 
e as várias tradições religiosas 
sobre o espírito do ser humano” 
e, nesta edição, contará com 
a participação de nove pales-
trantes.

No dia 19, o primeiro pa-
lestrante será Raymond Moody, 
médico psiquiatra norte-ame-
ricano, com Ph.D. em Filosofia. 
Ele é pioneiro na pesquisa de 
experiências de quase-morte 
(EQMs). Em seguida, será a vez 
de Helané Wahbeh, diretora 
de pesquisa do Instituto de 
Ciências Noéticas e professora 
assistente adjunta do Departa-
mento de Neurologia da Uni-
versidade de Saúde e Ciência 
de Oregon, nos Estados Unidos. 
Atualmente, ela é presidente da 
Parapsychological Association.

No mesmo dia, haverá as 

1636 — Ypo Eysens, 
administrador e conselheiro político colonial holandês (PB)
1944 — Erwin Rommel, oficial alemão
1977 — Bing Crosby, cantor e ator norte-americano
2015 — Luís Carlos Miele, 
produtor, apresentador e ator brasileiro

Mortes na História

Obituário

Ruthie Tompson
10/10/2021 – Aos 111 anos, enquanto 
dormia. Artista considerada lendária na 
Disney, onde trabalhou ao longo de 40 
anos. Além de ser uma das três primeiras 
mulheres convidadas a integrar o Sindi-
cato Internacional de Fotografia em 1952, 
ela foi a funcionária do estúdio com o maior histórico de 
trabalho com Walt e Roy O. Disney. Ajudou a desenvolver os 
mecanismos de câmera usados para fotografar cenas anima-
das e ilustrações de fundo e passá-las para a película.

Foto: Divulgação

Luciana Pereira da Silva
10/10/2021 – Aos 26 anos, em 
Tavares (PB), vítima de feminicídio. 
Assassinada com um tiro no peito ho-
ras depois de receber a autorização de 
medida protetiva contra o ex-marido, 
apontado como autor do crime.

Foto: Portal T5

Lavoisier Maia Sobrinho
11/10/2021 – Aos 93 anos, em Natal (RN), 
em decorrência de uma infecção genera-
lizada. Médico, professor e político, era 
ex-governador do Rio Grande do Norte, de 
1979 a 1982. Foi deputado federal por dois 
mandatos. Também foi senador e deputa-
do estadual. Também foi secretário estadual e professor da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Foto: Agora RN

Aforismo
“Se acredito na vida após 
a morte? Não sei nem se 
acredito na vida antes da 

morte! Acho que acredito na 
morte durante a vida.”

(Groucho Marx)
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CONTATOS 

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

Francisca Honório Bernardo
12/10/2021 – Aos 97 anos, em Patos (PB), 
de causas naturais. Ela era a avó paterna do 
presidente da Fundação Cultural de Patos 
(Fundap) e viúva de Lauro Bernardo de 
Sousa, com quem teve seis filhos. O corpo foi 
sepultado no Cemitério São Miguel, em Patos.

Foto: Divulgação

Breves & Curtas
# Maratonista morre perto da linha de chegada
No último dia 2, Hayden Holman, de 22 anos, morreu após 
desmaiar perto da linha de chegada enquanto corria a Ma-
ratona de St. George, de 26 milhas (42 quilômetros, aproxi-
madamente), em Utah, nos Estados Unidos. “Ele ligou (para 
membros da família) quando estava a dois minutos da linha 
de chegada para garantir que alguém estivesse lá para tirar 
uma foto”, disse a madrasta do corredor. “Mas ele nunca 
apareceu”. A equipe de emergência o socorreu e conseguiu 
fazer o coração de Hayden bater novamente, mas ele acabou 
morrendo no hospital.

# “Apagão” sobre feminicídio na América Latina I
Entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados ao 
menos 1.445 casos de feminicídio na América Latina, em 
comparação com uma média superior a 5.400 nos dois anos 
anteriores, segundo estatísticas da organização civil franco
-argentina MundoSur. Mas a diferença não significa que os 
números estejam diminuindo de fato.

# “Apagão” sobre feminicídio na América Latina II
A região vive um “apagão” de dados sobre crimes de ódio 
contra mulheres por razões de gênero, com informações in-
completas, desatualizadas ou mesmo inexistentes na maioria 
dos países, um quadro que se agravou durante a pandemia 
da covid-19.

# Grupo no WhatsApp discute métodos de suicídio
A jovem Amy Springer, de 20 anos, foi encontrada morta em 
uma floresta perto do clube de críquete Portslade, em Benfield 
Valley, no sul da Inglaterra. Ela é a quarta pessoa de um grupo 
no WhatsApp a cometer suicídio após o início da interação no 
chat. De acordo com o jornal The Mirror, Amy fazia parte de 
um grupo que discutia métodos de suicídio. Ela teria entrado 
no chat do WhatsApp para conversar com outras pessoas so-
bre automutilação. Conforme investigação policial, outras três 
pessoas ligadas ao grupo foram achadas mortas.

Da Redação

participações de Andréa de Je-
sus, pregadora ecumênica da 
Religião de Deus, do Cristo e 
do Espírito Santo, além de mis-
sionária de Desenvolvimento 
Apostolar; de Ramon Moraes 
Penha, professor adjunto da 
Universidade Federal do Mato 
Grosso do Sul (UFMS). Ele é 
mestre em Enfermagem e dou-
tor em Ciências pelo Programa 

de Pós-Graduação em Enfer-
magem na Saúde do Adulto da 
Escola de Enfermagem da Uni-
versidade de São Paulo (USP); 
e de Rodrigo Alvarez, jornalista 
e escritor.

O segundo dia do ‘Fórum 
Mundial Espírito e Ciência’ será 
aberto por Jim Tucker, profes-
sor de Psiquiatria e Ciências 
Neurocomportamentais na 

Universidade da Virgínia, nos 
Estados Unidos, onde deu con-
tinuidade ao trabalho de inves-
tigação do médico Ian Steven-
son com crianças que relatam 
memórias de vidas anteriores 
e as lembranças pré-natais e do 
nascimento.

Já Sandra Maciel é psicólo-
ga e doutoranda pela Faculdade 
de Medicina da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF). 
Ela é integrante do Núcleo de 
Pesquisa em Espiritualidade e 
Saúde (Nupes), na UFJF. E Maria 
das Graças Nascimento é coor-
denadora do Movimento In-
ter-Religioso do Rio de Janeiro 
(RJ) e integrante da Sociedade 
Teosófica.

Por fim, o evento se encer-
ra com o ator e diretor teatral 

Renato Prieto, um dos expoen-
tes na dramaturgia brasileira e 
que atuou no longa-metragem 
‘Nosso Lar’, quando interpre-
tou o protagonista da história, 
André Luiz. O filme é uma adap-
tação cinematográfica do livro 
homônimo psicografado pelo 
médium brasileiro Chico Xavier 
(1910-2002).

As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas acessando 
o link: https://www.forumes-
piritoeciencia.org/inscricao/. 
Há a opção de certificado por 
um valor acessível, com o total 
de horas para contabilizar em 
atividades curriculares e uni-
versitárias.

Criado por Paiva Netto, 
diretor-presidente da Legião 
da Boa Vontade, o ‘Fórum Mun-
dial Espírito e Ciência’ teve sua 
primeira edição realizada entre 
os dias 18 e 21 de outubro de 
2000, no Parlamento Mundial 
da Fraternidade Ecumênica, o 
ParlaMundi da LBV, em Brasília 
(DF), debatendo o tema ‘Ciên-
cia e fé na trilha do equilíbrio’.

Naquela primeira edição, 
já reunia inúmeros cientistas, 
religiosos, pesquisadores e es-
tudiosos do Brasil e do exterior, 
para apresentarem suas visões 
acerca do possível e necessário 
intercâmbio entre os campos 
do saber. Com o sucesso e re-
percussão alcançados pela ini-
ciativa, o fórum tornou-se uma 
atividade permanente da LBV.

Foto: Divulgação/LBV

Palestrantes do congresso temático 
da última edição presencial do 
‘Fórum Mundial Espírito e Ciência’, 
em 2019, que teve como tema 
‘Investigando espírito, cérebro e mente’

Dom Antônio Affonso de Miranda
11/10/2021 – Aos 101 anos, em Juiz 
de Fora (MG). Bispo emérito de Tauba-
té (SP) – era o bispo mais idoso do 
Brasil. Foi sepultado em Mercês (MG). 
Viveu de forma saudável e lúcida até 
os 100 anos de idade. Em 4 de novem-
bro do ano passado, sofreu uma queda no seu quarto. 
Nasceu no dia 14 de abril de 1920. Cursou Humanidade 
e Filosofia no Seminário Apostólico de Manhumirim 
(MG) de 1933 a 1941. Em 1942 ingressou no curso de 
Teologia no Seminário Central de Belo Horizonte. Sua 
ordenação sacerdotal aconteceu em Belo Horizonte 

Foto: Arquivo Pessoal

Léia de Canafístula
11/10/2021 – Em Petrolina (PE), vítima de 
infarto. Vereador da Câmara Municipal de 
Araçagi. Ele, que chegou a presidir a Câma-
ra por quatro anos, estava na suplência e 
havia assumido o mandato recentemente.

Foto: Fato a Fato

(MG) no dia 1º de novembro de 1945. Auxiliou na criação da 
Comunidade Canção Nova.

Eddie Jaku (Abraham Jakubowicz)
12/10/2021 – Aos 101 anos, na Austrália. 
Sobrevivente do Holocausto e autor do 
livro de memórias ‘O Homem Mais Feliz 
do Mundo’, lançado em agosto de 2021 no 
Brasil pela Editora Intrínseca. Nasceu em 
Leipzig, Alemanha, em 1920.

Foto: Sydney Jewis Museum



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL nº 00010/2021
Objeto: Contratação de empresa para locação de um caminhão tipo compactador, ano/modelo 

a partir de 2003, com capacidade mínima de 20 toneladas, para coleta e transporte de resíduos 

sólidos do município de Aguiar-PB, até o aterro sanitário do município de Piancó-PB.

Folha Linha Onde se lê Leia-se

02 Termo de Referencia 31
32

Vigência até o dia 31 
de dezembro de 2021

Vigência de 12 meses da data da 
assinatura do contrato

03 Minuta do Contrato 14
15

Vigência até o dia 31 
de dezembro de 2021

Vigência de 12 meses da data da 
assinatura do contrato

Aguiar-PB, 13 de Outubro de 2021
Maria de Fátima Matias de Caldas Alves

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Santa Ana, s/nº - Centro – Alagoa Nova - PB, às 11:00 horas do dia 26 de Outubro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO E MEIO FIO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Alagoa Nova - PB, 13 de Outubro de 2021
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00048/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 00048/2021, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, 0 KM, TIPO 
MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DESTE MUNICÍPIO. DATA DA ABERTURA: 26 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 08H00MIN (HORÁRIO 
LOCAL). Informações: no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
pmanlicita@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB, 13 de Outubro de 2021.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

APREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2021
OBJETO: Reforma do ginásio “O MARCÃO” – Araruna/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 

e respectivo valor total da contratação: GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA–
ME - Valor: R$ 550.301,45. 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 Moreira, 21 - Centro - Ara-
runa - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: 
licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 13 de outubro de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
Tomada de Preços Nº 00010-2021 – Objeto: Reforma da Prefeitura Municipal de Araruna/

PB. O Chefe do Executivo Municipal, torna público que os recursos impetrados pelas licitantes: 
EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 02.750.635/0001-31; SOLAR ENGENHARIA 
EIRELI – CNPJ: 30.500.281/0001-02 e EMPREENDIMDENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
DA CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 07.275.651/0001-33 (INTEMPESTIVO), com base no exposto 
e relatados pela CPL e pela Procuradoria Jurídica foram indeferidos, conforme laudas processuais 
do referido certame. Ficam desde já os licitantes habilitados, convocados para abertura dos en-
velopes de Propostas de Preços que ocorrerá às 10h do dia 19 de outubro de 2021. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 13 de outubro de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00051/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00051/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE PÃES E 
BOLOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE 
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDSON MOURA 
ROCHA - R$ 55.860,00.

Belém - PB, 13 de Outubro de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 

FORMA PARCELADA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00051/2021. DOTAÇÃO: 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2023 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000000 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 212.3.3.90.30.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 12.361.1001.2032 DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR 
001.000000 RECURSO ORDINÁRIO 267.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 122.000000 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 
268.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
08.244.1014.2095 DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FAMILIAS CARENTES – SOPA E PÃO 
001.000000 RECURSO ORDINÁRIO 809.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.71 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.302.1007.2159 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MEDICO DE 
URGENCIA E EMERGENCIA 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE 
IMPOSTOS – SAUDE 615.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 214.000000 TRANSFERENCIAS 
FUNDO A FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL 
616.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00174/2021 - 13.10.21 - EDSON 
MOURA ROCHA - R$ 55.860,00

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 SOUTO BATISTA ASSESSORIA E CONSULTORIA - R CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, 09 - 
CENTRO - SOLEDADE - PB, CNPJ nº 34.358.496/0001-91, 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB - DISPENSA Nº DV00026/2021.

Belém - PB, 11 de Outubro de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA  DOS ÍNDIOS
ATO RECEBIMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00002/2021

A Presidente da Comissão e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Governador Joao Agripino 
Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Índios - PB, torna público recebimento do Recurso 
Administrativo impetrado pela empresa: NSEG CONSTRUCOES EIRELI; TFA EMPREENDIMENTOS 
EIRELI E  NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA ao objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA E DESTI-
NAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS PB E 
DISTRITOS, Razão pela qual, nesse mesmo ato defere os recursos impetrados tempestivamente 
pelas empresas citadas a acima consoante disposto no art. 109º, inciso I da Lei 8666/93, declara 
aberto o prazo para apresentação de contrarrazões, na tese de impugnação do mesmo. Vista dos 
autos franqueados aos interessados. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 21/10/2021, 
às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite 
Rolim - Cachoeira dos Índios - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. 

Cachoeira dos Índios - PB, 04 de Outubro de 2021
RODRIGO DE SOUSA

Presidente da Comissão  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, 
às 08:00 horas do dia 01 de novembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo 
menor preço, para: Contratação de empresa para conclusão de 01(uma) Quadra Escolar Coberta 
com vestiário, localizada na zona rural (Distrito Tambor), conforme planilha de preços . Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 25 de Agosto de 2021
RODRIGO DE SOUSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO
N. º 002/2021-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legis-
lação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço que 
ocorrerá na forma eletrônica, no dia 26 de Outubro de 2021 as 10h01min, tendo como objetivo: 
Eventual Locação de Veículos diversos, destinados a atender as necessidades do município de 
caldas brandão; A reunião ocorrerá no sitio do portal compras públicas, no endereço: www.portalde-
compraspublicas.com.br, Informações: Rua José Alípio de Santana, 371 - CEP: 58.350-000 - Cajá 
/ Caldas Brandão – PB, ou pelo e-mail: caldasbrandaolicitacao@gmail.com.

Caldas Brandão, 05 de Outubro de 2021.
JOÃO ACACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Inexigibilidade proveniente do credenciamento nº00002/2021 – STTP, que tem como 

objeto o credenciamento de pessoas para prestação de serviços de Leiloeiro Oficial, matriculado na 
junta comercial do Estado da Paraíba, devidamente credenciado através de processo próprio para 
a realização, incluindo a preparação, organização e condução e finalização de leilões públicos de 
veículos, motos, equipamentos e sucatas em geral, apreendidos, retidos. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Campina Grande: 05.010 – Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1025.2091 
– Ações de melhoria no sistema de trânsito 33.90.36.99 – Outros serviços de terceiros – Pessoa 
Física 1001 – Recursos ordinários. CONSIDERANDO a classificação em 1º lugar no sorteio realizado 
no dia 30/09/2021. VIGÊNCIA: até 06/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de 
Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00049/2021 - 06.10.21 - DAIANA 
MARTINS VITORIO - R$ 0,12.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE ANIMAIS, CONFORME CONTRATO CR 1056613–30 (SICONV 
872374); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: F V 
DOS SANTOS EIRELI - R$ 518.153,54.

Caraúbas - PB, 13 de Outubro de 2021
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00056/2021

A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contração de serviço especializados a 
serem prestados na realização de exames por imagem (mamografia bilateral e unilateral), utilizan-
do Unidade Móvel (trailer adaptado com equipamento), para atendimento a usuários do SUS por 
intermédio da secretaria municipal de Saúde de Conceição/PB. Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 08:25 horas do dia 27/10/2021. Data e horário do início da disputa: 08:30 horas 
do dia 27/10/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, 
Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LO-
CAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo 
Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 13 de outubro de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00057/2021

A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de veículos com moto-
ristas, para prestação de serviços no transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino do 
município de Conceição/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:25 horas 
do dia 27/10/2021. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 27/10/2021. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através 
do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São 
José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 13 de outubro de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO nº. 010/2021, pelo sistema de registro de preços, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a 
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR PARA MÁQUINAS PESADAS. Data de 
abertura: 27/10/2021 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 13 de outubro de 2021.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 14:00 horas do dia 26 de Outubro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de fardamento utilizado pelos 
vigilantes municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 
14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 13 de Outubro de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ro-

dovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 16:00 horas do dia 26 de Outubro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de material necessário a 
manutenção do gramado dos campos de futebol deste município – fertilizante. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 12:00 
as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 13 de Outubro de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de manutenção predial 

de três Unidades Escolares, neste Município - Escolas Municipais: Abelardo Alves de Azevedo; 
João Gomes Ribeiro; e Maria da Penha Accioly de Souza. LICITANTES HABILITADOS: ALBERTO 
PAULINO DA SILVA; ATLAS CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI; BETA PROJETOS E CONS-
TRUCOES LIMITADA; CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA; CONSTRUTORA 
FORTE BRASIL EIRELI; CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI; FM CONSTRUCOES E ADMINIS-
TRACOES EIRELI; HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES; L R M CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA; LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA; MONTBRAVO 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; R F SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; ROQUE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; SAO BENTO 
INSTALACOES E MANUTENCAO EIRELI. LICITANTE INABILITADO: STEFANO CONSTRUCAO 
E INCORPORACAO LTDA - não atendeu aos itens 8.2.13 e 8.3.2 do Edital. Comunica-se que a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 26/10/2021, 
às 13:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 
12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis. 
E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 13 de Outubro de 2021
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Outubro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA POLIES-
PORTIVA DO SÍTIO TAPERA, CONGO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 13 de Outubro de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV043/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor Nº DV043/2021 (Processo 
Administrativo Nº 123/2021), nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. A finalidade desta é a contratação direta da pessoa jurídica: João Paulo do 
Nascimento Barbosa-ME (JDI Locadora), para prestar serviços de interesse da municipalidade no 
transporte de passageiros em um veículo com capacidade mínima para 05 (cinco) passageiros, 
para ficar a disposição das Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, conforme termo de 
referência; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual 
sugere a contratação da pessoa jurídica: João Paulo do Nascimento Barbosa-ME (JDI Locadora), 
CNPJ: 42.010.570/0001-02, Rua 1-A R Severino de Araújo Lacerda, Nº 69 (Casa), Bairro: Lucrenato 
Ramalho, Cidade: Coremas-PB. Desta forma o valor total ratificado é R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
pelos 04 (quatro) meses. Publique-se e cumpra-se. 

Coremas - PB, 01 de setembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 212/2021
Processo Administrativo Nº 123/2021. Dispensa Por Valor Nº 043/2021. Contratante: Prefeitura 

de Coremas-PB. Contratada: João Paulo do Nascimento Barbosa-ME (JDI Locadora), CNPJ: 
42.010.570/0001-02. Objeto: Presta serviços de interesse da municipalidade no transporte de 
passageiros em um veículo com capacidade mínima para 05 (cinco) passageiros, para ficar a dis-
posição das Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, conforme termo de referência. Valor 
contratado: R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos 04 (quatro) meses. Recursos: Próprios (Diversos 
e Ordinários) da Prefeitura de Coremas-PB. Unidade orçamentária: Constante no QDD/2021. 
Vigência do contrato para execução dos serviços: Até 31/12/2021. Vigência do contrato para efeito 
de pagamentos: Até 31/12/2021. 

Coremas/PB, 03 de setembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE TOMADA

DE PREÇO Nº. 009/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 

DRENAGEM NO SÍTIO JARDIM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB. DATA, HORA E 
LOCAL: 03/11/2021, às 09:00 horas (horário local), na sala da CPL, Prédio da Prefeitura de Cuité, sito 
a Rua 15 de novembro, 159, Centro, Cuité – PB. EDITAL E INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter cópia do Edital completo junto a CPL no endereço supracitado ou no site www.cuite.pb.gov.br 
ou www.tce.pb.gov.br. Demais informações na sede da CPL ou por e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 13 de outubro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE CARNE BOVINA – TIPO MOÍDA, DESTINADA AO 
ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS 
PELA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO, EXERCÍCIO 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00005/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PNAE: 20.600 – 12.361.0008.2013 
– 12.361.0008.2014 – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 
109/2021 - 13.10.21 - MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 12.438,80.

Cuitegi, 13 de outubro de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais elétricos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 0002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião: 02.00 – SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2004; 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12
.122.2006.2062,12.361.2006.2014,12.361.2006.2018,06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
10.301.2009.2029, 10.301.2009.2030,10.302.2012.2031,10.302.2012.2033 07.00 – FUNDO 
MUN. ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇÃO SOCIAL) –08.243.2014.2039,08.244.2013.2040, 
08.244.2013.2042 08.00 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15.452.1002.2046. ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00092/2021 - 01.10.21 
- INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - R$ 59.426,35.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2021, que objetiva: Aquisição de equipamento 
e material permanente para Unidade Básica de Saúde – Proposta de aquisição de equipamento/
material permanente nº da proposta: 11814.527000/1200–08.; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: 

ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, Valor: R$ 11.570,00; 
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA-

RES EIRELI, Valor: R$ 3.460,00; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS., Valor: R$ 
12.191,80; 

EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA., Valor: R$ 4.278,96; 
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, Valor: R$ 12.180,00; 
ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA., Valor: R$ 

9.805,00; 
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA – ME, Valor: R$ 7.361,00.                                                             

Duas Estradas - PB, 11 de Outubro de 2021.
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: 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. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2021. 
DOTAÇÃO: 
Do Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE 20280010 – R$ 260.000,00 – JOSE MARANHAO
VIGÊNCIA: até o dia 08/01/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e: 
CT Nº 00054/2021 - 08/10/2021 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL 

LTDA., Valor: R$ 3.738,00; CT Nº 00055/2021 - 08/10/2021 - INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, Valor: R$ 35.481,00; CT Nº 00056/2021 - 08/10/2021 - 
ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA., Valor: R$ 2.402,00; 
CT Nº 00057/2021 - 08/10/2021 - SL DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, 
Valor: R$ 10.542,30; CT Nº 00058/2021 - 08/10/2021 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO 
ALBUQUERQUE - ME, Valor: R$ 50.267,00; CT Nº 00059/2021 - 08/10/2021 - ADOVANDRO LUIZ 
FRAPORTI, Valor: R$ 4.220,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00006/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS; RATIFICO o correspondente procedimento em favor 
de: GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI - R$ 171.609,52.

Esperança - PB, 11 de Outubro de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UBSF 
BELA VISTA, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto à empresa VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO - CNPJ 
09.133.042/0001-75, com proposta com valor global de R$ 194.898,16.

Esperança - PB, 04 de outubro de 2021.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de saneantes domissani-
tarios para atender as necessidades do Hospital Municipal, unidades básica de saúde e Samu deste 
município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Esperança: 09.009–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09009.10.301.1017.2030 – 
MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.302.1018.2077 – MANUTENÇÃO 
DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.302.1017.2081 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO SAMU 3.1.91.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 214 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 211. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00236/2021 - 20.07.21 - WORLD 
CLEAN DISTRIB.PRODUTOS UTENS.DE HIG E LIMP LTDA - R$ 16.360,00; CT Nº 00237/2021 
- 20.07.21 - WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - R$ 84.055,00; CT Nº 00238/2021 - 20.07.21 - 
MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA - R$ 54.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Registro de Preços objetivando contratações futuras para: Fornecimento de material 
gráfico de impressão digital, sinalização, estrutural, visual e horizontal para atender diversas 
Secretarias deste município de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00020/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT 
Nº 00280/2021 - 05.10.21 - MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - R$ 70.272,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material didático para compor kit escolar destinados a distribuição gratuita 

aos alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Esperança – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00022/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 
02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.361.1003.2014 – MANUTENCAO DAS ATIVIDA-
DES COM FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 113 3.3.90.32.00.00 MATERIAL 
DE DISTRIBUICAO GRATUITA 113 02007.12.361.1003.2015 – MANUT DAS ATIV DO ENSINO 
FUNDAMENTA MDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111 02007.12.361.1003.2016 – MA-
NUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
120 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 124 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO 
GRATUITA 120 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 124. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança 
e: CT Nº 00271/2021 - 28.09.21 - MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 14.403,00; CT 
Nº 00272/2021 - 28.09.21 - ZL COMERCIO LTDA - R$ 67.444,00; CT Nº 00273/2021 - 28.09.21 - 
REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI - R$ 15.264,00; CT Nº 
00274/2021 - 28.09.21 - WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 7.200,00; CT Nº 00275/2021 
- 28.09.21 - ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 11.520,00; CT Nº 00276/2021 - 28.09.21 - 
LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA - R$ 14.022,00; CT 
Nº 00277/2021 - 28.09.21 - NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - R$ 70.122,00; CT Nº 
00278/2021 - 28.09.21 - AZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 2.375,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00029/2021

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 14H00MIN HORAS DO DIA 27 DE 
OUTUBRO DE 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS  EM 
PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E SAÚDE E SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS COM APOIO NO ACOMPANHAMEN-
TO DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
, 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: gado-
bravolicitacao@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br

Gado Bravo - PB, 11 de Outubro de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00048/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00048/2021, 
que objetiva: Locação do Imóvel localizado na Rua Coronel João Maurício da Costa, 420 - Bairro 
Assis Chateaubriand - Guarabira/PB, para realização das atividades do SCFV com as crianças, 
adolescentes e Grupos da 3ª Idade, referenciados pelo CRAS - Unidades do Centro, Cordeiro, São 
José e Nordeste (MAC), vinculado as atividades da Secretaria da Família, Bem Estar, Criança e 
Adolescente no período de outubro a dezembro de 2021.; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL - R$ 
7.800,00 - Sete Mil e Oitocentos Reais.

Guarabira - PB, 05 de Outubro de 2021.
MARCOS DIOGO DE LIMA

Prefeito

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 14 de outubro de 2021 

Publicidades
25



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação do Imóvel localizado na Rua Coronel João Maurício da Costa, 420 - Bairro 
Assis Chateaubriand - Guarabira/PB, para realização das atividades do SCFV com as crianças, 
adolescentes e Grupos da 3ª Idade, referenciados pelo CRAS - Unidades do Centro, Cordeiro, 
São José e Nordeste (MAC), vinculado as atividades da Secretaria da Família, Bem Estar, Criança 
e Adolescente no período de outubro a dezembro de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00048/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente 2021 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Prazo: 
Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL - R$ 7.800,00 - Sete Mil e Oitocentos 
Reais - CT Nº 00406/2021 – 05.10.2021.

MARCOS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00048/2021.
OBJETO: Locação do Imóvel localizado na Rua Coronel João Maurício da Costa, 420 - Bairro 

Assis Chateaubriand - Guarabira/PB, para realização das atividades do SCFV com as crianças, 
adolescentes e Grupos da 3ª Idade, referenciados pelo CRAS - Unidades do Centro, Cordeiro, São 
José e Nordeste (MAC), vinculado as atividades da Secretaria da Família, Bem Estar, Criança e 
Adolescente no período de outubro a dezembro de 2021.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Sec. da Família, Bem Estar, Criança e Adolescente.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 05.10.2021.

MARCOS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 00006/2021

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, 

destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução 
FNDE n.º 26 de 17 de junho de 2013 e normas posteriores, até dezembro de 2020. FUNDAMENTO 
LEGAL: Chamamento Público nº 00006/2021. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do presente 
contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA e: DATAS DOS CONTRATOS: 30.09.2021

FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS – R$ 10.500,00 - CPF: 012.766.874-86 – TERMO DE CON-
TRATO Nº 00390/2021

MÔNICA DA SILVA VICENTE – R$ 8.375,00 - CPF: 137.788.254-37 TERMO DE CONTRATO 
Nº 00391/2021

EDILENE ROQUE DE ARAÚJO – R$ 8.375,00- CPF: 060.274.384-28 – TERMO DE CONTRATO 
Nº 00392/2021

ELTON PEREIRA DE MOURA – R$ 8.375,00 - CPF: 715.171.304-50 – TERMO DE CONTRATO 
Nº 00393/2021

GISLAINE DOS SANTOS GONÇALVES DO NASCIMENTO – R$ 8.375,00 - CPF: 067.708.534-
69 – TERMO DE CONTRATO Nº 00394/2021

COOPERATIVA DOS AGRICL. FAMILIARES DO MUNCÍPIO DE BANANEIRAS - COOPAFAB – 
R$ 389.500,00 - CNPJ: 16.491.781/0001-02. – TERMO DE CONTRATO Nº 00395/2021

JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA – R$ 8.375,00 - CPF: 101.188.044-05 – TERMO DE 
CONTRATO Nº 00396/2021

COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO– CAPRIBOM- R$ 126.260,00 
- CNPJ: 08.855.043/0001-60. – TERMO DE CONTRATO Nº 00397/2021

ADJAILSON DIAS BELO – R$ 8.375,00 - CPF: 046.172.324-78 – TERMO DE CONTRATO Nº 
00398/2021

JOSÉ MANOEL SANTANA – R$ 8.375,00 - CPF: 893.738.634-87 – TERMO DE CONTRATO 
Nº 00399/2021

JOSÉ ANDREZA ALVES DA SILVA – R$ 8.375,00 - CPF: 726.914.334-04 – TERMO DE CON-
TRATO Nº 00400/2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Outubro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação para prestação de 
serviços para exames de ultrassonografias, no intuito de atender a secretaria municipal de saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 003/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. 
E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 13 de Outubro de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Processo Administrativo Nº 2021/052873/SEINFRA 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 07.017/2021
OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de 04 (quatro) mangueiras de hidrojateamento 

para desobstrução de galerias.
A Secretária de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de João Pessoa no uso das suas atribui-

ções que lhe são conferidas e com base nas informações constantes do Processo Administrativo 
Nº 2021/0052873/SEINFRA, referente ao Pregão Eletrônico nº 07.017.2021 tendo transcorrido 
regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas as suas fases legais 
e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93 e 10.520, não sendo verificado nenhum 
vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regu-
lamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e adjudico o objeto deste 
Pregão Eletrônico, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando vencedora da 
licitação à empresa PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ  Nº 38.425.816/0001-30 no 
valor global de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil, novecentos reais).

João Pessoa, 08 de outubro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infraestrutura /PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAVE CGM: G9J9-AW2G-ERV0-2R6M
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09024/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/054001
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 893562
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços continuados de exibição e 

operação das aulas não-presenciais para atender os estudantes da Rede Municipal de Ensino de 
João Pessoa, através do canal televisivo 6.3.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como nos Decretos 
Municipais nº. 7.884/2013 e nº 9.280/2019e Art. 4º, inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002 ACOLHO o 
Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CSL/SEDEC e HOMOLOGO o Pregão acima identifi-
cado, em favor da empresa DAE XTREAM SOLUTIONS SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o nº 06.092.160/0001-94,a qual foi vencedora dos:

ITEM 01 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
DE EXIBIÇÃO E OPERAÇÃO DAS AULAS NÃO-PRESENCIAIS PARA ATENDER OS ESTUDAN-
TES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO CANAL TELEVISIVO 6.3, CONFORME 
CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PARA 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA), com valor unitário de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), perfazendo 
o valor total de R$ 768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil reais).

O valor global dos itens é de R$ 768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil reais).Em con-
sequência, fica convocado o proponente para a assinatura da Ata de Registro de Preço, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 13 de outubro de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 07.015/2020/SEINFRA               

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.015/2021/SEINFRA – Execução dos Serviços de Implantação 
de Pavimentação em Paralelepípedos em João Pessoa (Bairro Seixas: Rua dos Camarões, Rua 
das Lagosta, Rua dos Mariscos, Rua dos Coqueiros, Rua das Jangadas, Ruas das Estrela do Mar, 
Rua Travessa das Jangadas; Bairro da Penha: Rua Francisco Lunga, Rua Jornalista Jair Alves dos 
Santos, Rua Antônio Ribeiro e Bairro Altiplano: Rua Orlando Di Cavalcanti Villar) – PB – Lote IV.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: A3T Construção e Incorporação Ltda.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo o Acréscimo de Serviço, com alteração do valor contratual. 

Valor acrescido R$ 146.979,46.  
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sr. Rubens Falcão da Silva Neto/PMJP e o Sr. José Teotônio Dantas Leite /A3T.
Data da Assinatura: 07/10/2021.

João Pessoa, 07 de outubro de 2021.
Sr. Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário de Infra-Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Outubro de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES 
DE OLIVEIRA CAMPOS DO MUNICIPIO DE JERICÓ/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. 
E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 13 de Outubro de 2021
GENEBALDO DE OLIVEIRA FORMIGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE RESULTADO

DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através de sua CPL, torna público o resultado da Cha-

mada Pública nº 002/2021, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE no Município de Juarez Távora.

AGRICULTOR CREDENCIADO: JOHNLENES COSTA DA SILVA, CPF nº 074.866.124-70.
VALOR TOTAL: R$ 52.917,10 (Cinquenta e dois mil novecentos e dezessete reais e dez centavos).

Juarez Távora(PB), 13 de outubro de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE LAGOA SECA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2021. 
ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00062/2021 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA 
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - CNPJ: 02.977.362/0001-62 - 1º Aditivo - acréscimo de 
R$ 183.391,22. ASSINATURA: 08.10.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL DE HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LAGOA SECA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. ADITAMENTO: 
Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Lagoa Seca e: CT Nº 00078/2021 - L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 1º Aditivo - 
acréscimo de R$ 163.948,72. ASSINATURA: 07.10.21.

Lagoa Seca – PB
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00006/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para conhe-

cimento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00006/2021, que tem 
como objeto: Contratação de empresa especializada para Conclusão da Construção de uma Quadra 
Poliesportiva com vestuário na Escola Municipal Professor Cicero Rabelo Nogueira  no Município 
de Manaíra/PB, conforme Termo de Compromisso PAC203491/2012, o Resultado do Julgamento 
da Documentação de Habilitação do referido processo realizado pela comissão de licitação. Consi-
derações da Comissão: Empresa HABILITADA por cumprir todas as exigências do edital: SABUGI 
CONSTRUÇÕES EIRELI.   Licitante inabilitada por não cumprir todas as exigências do edital: JAF 
CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - não apresentou comprovante de visita ao local das 
obras referente ao item 8.6.1); não apresentou declarações referente ao item 8.6.2; não apresentou 
declaração independente de proposta (item 8.6.3); não apresentou declaração do item 8.6.5; não 
apresentou declaração do item 8.6.6; não apresentou declaração do item 8.6.5; não apresentou 
declaração do item 8.6.7. Informa ainda aos licitantes que as documentações estão a disposição 
dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal 
mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da 
comissão de licitação situada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 08 de outubro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

 PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE TOMADA

DE PREÇOS N°. 00007/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua José Rosas, s/n Centro, Manaíra/PB, às 10:00 horas do dia 29 de outubro de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para Reforma de diversas Escolas da Zona Rural do Município de Manaíra/PB, conforme Planilha 
Orçamentária e Memorial Descritivo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei 8.666/93 e suas alterações e demais normas aplicáveis. Informações: no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 08 de Outubro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00026/2021, para o dia 22 de 

Outubro de 2021 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 13 de Outubro de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00027/2021, para o dia 22 de 

Outubro de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 13 de Outubro de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00023/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de material mé-

dico hospitalar diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Jm Comercio e Representacao Eireli - CNPJ 
26.690.173/0001-72. M & R Comercio Eireli - CNPJ 17.290.835/0001-26. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3625-1111.

Marcação - PB, 13 de Outubro de 2021
ELISELMA SILVA DE OLIVEIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021 
Relativo ao pregão acima citado é aplicado penalidade a empresa POSTO DE COMBUSTIVEIS 

E LUBRIFICANTES SILVEIRAO II EIRELI, CNPJ 31.366.593/0001-38, conforme comprovação nos 
autos pela não celebração do contrato. Assim, com base no art. 7º da lei 10.520/2002, aplica-se pena 
de IMPEDIMENTO DE PARTICIPAR DE NOVAS LICITAÇÕES, COMO TAMBÉM DE CELEBRAR 
NOVOS CONTRATOS com este município de Nazarezinho, em todas as esferas municipais, como 
fundos e autarquias, pelo prazo de 6 meses, a contar desta publicação. O processo encontra-se 
disponível aos interessados nos dias úteis, das 07:30 ás 11:30, sala da CPL, na Rua Antônio Vieira, 
Centro, Nazarezinho-PB.

Nazarezinho-PB, 11 de outubro de 2021.
Marilda Sarmento Luis

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de proposta 

de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 00034/2021, com o objeto: contratação de empresa 
para prestar serviços de exames por imagem. Estando classificada e habilitada, a empresa UDI 
PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP, com o valor global de R$ 39.905,00 (trinta 
e nove mil novecentos e cinco reais).

Olho D’água-PB, 13 de outubro de 2021
ROSSIVAN DE OLIVERIA FERREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00034/2021
Objeto: contratação de empresa para prestar serviços de realização de exames por imagem para 

atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Olho D’água-PB.
Vencedora: UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP, com o valor global 

de R$ 39.905,00 (trinta e nove mil novecentos e cinco reais).
ADJUDICAÇÃO: encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais questiona-

mentos, o pregoeiro adjudica o objeto da empresa supra mencionada.  
Olho D’água-PB, 13 de Outubro de 2021

ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00034/2021
Objeto: contratação de empresa para prestar serviços de realização de exames por imagem para 

atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Olho D’água-PB.
Vencedoras: UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP, com o valor global de 

R$ 39.905,00 (trinta e nove mil novecentos e cinco reais). Resolve: Adjudicar e Homologar, após aná-
lise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. Estando convocada para assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 13 de Outubro de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2021

A Prefeitura municipal de Olho D’água -PB através de seu pregoeiro e equipe de apoio, 
torna público que a licitação Pregão Eletrônico nº 00005/2021, realizada no dia 13/10/2021, 
09:31hr, com objeto aquisição de equipamentos, material permanente e um veículo tipo Pick Up 
para equipar unidade básica de saúde do município de Olho D´água-PB, por meio da proposta: 
11471.451000/1200-05-MINISTÉRIO DA SAÚDE. Apresentou proposta somente a licitante FIORI 
VEICOLO S.A-CNPJ nº 35.715.234/0009-57, com o valor da proposta inicial de R$ 260.000,00, 
contudo o valor de referencia é de R$ 209.314,00 não atendendo ao preço estimado. Por não 
atender as exigências do edital, ficou declarada FRACASSADA a licitação.

Olho Dagua- PB, 13 de Outubro de 2021
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA  
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 00033/2021
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00033/2021, com objeto 
aquisição de material de laboratório. Tem como vencedora DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS 
DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, 33.013,45 (trinta e três mil treze reais 
e quarenta e cinco centavos), VERCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI - ME (MEDICAL-
CENTER), 22.293,29 (vinte e dois mil duzentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos), 
JOSE NERGINO SOBREIRA – PJS DISTRIBUIDORA  –CNPJ 20.476,00 (vinte mil quatrocentos 
e setenta e seis reais) e a PROMIX PRODUTOS COMERCIAL HGOSPITALAR LTDA – DEMAIS 
17.450,78 (dezessete mil quatrocentos e cinquenta reais e  oito centavos).

Pedra Branca-PB, 13 de outubro de 2021
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00024/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Artigo 75 inciso II  da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações 

posteriores.
OBJETO: Contratação de empresa para realização dos serviços de consultoria de apoio adminis-

trativo à gestão em saúde pública no âmbito do Município de Pedra Branca – PB, conforme especi-
ficações no contrato, pela contratação direta da empresa JANILDA MARIA PEREIRA NEVES-ME, 
cadastrada no CNPJ nº 33.538.504/0001-19, com o valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil e reais),

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca -  PB, em 13 de  outubro de 2021.

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00024/2021

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

Artigo 75 inciso II  da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores. e do parecer jurídico 
exarado no referido processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação  e 
tendo em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00024/2021, 
HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela Contratação de empresa para realização dos 
serviços de consultoria de apoio administrativo à gestão em saúde pública no âmbito do Município 
de Pedra Branca – PB, conforme especificações no contrato, pela contratação direta da empresa 
JANILDA MARIA PEREIRA NEVES-ME, cadastrada no CNPJ nº 33.538.504/0001-19, com o valor 
global de R$ 30.000,00 (trinta mil e reais).

Pedra Branca -  PB, em 13 de  outubro de 2021.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE JULGAMENTO  HABILITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, para conhecimento dos interessados 

através da comisso de licitação, o resultado de julgamento de Habilitação, atendendo ao art. 109, I 
“a” da lei nº 8.666/93. Foram consideradas HABILITADAS as empresas SERRA CONSTRUÇOES 
LTDA, DELL ENGENHARIA. Foi considerada INABILITADA a empresas as empresas EKS CONS-
TRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, GR CONSTRUÇÕES, MENDES E FERREIA CONSTRUÇOES 
LTDA, B2 CONSTRUÇOES EIRELI, COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, ABILIO 
FERREIA LIMA NETO EIRELI, CONOBRE ENGENHARIA, RF CONSTRUTORA JOSE ROMISON, 
RANUFO - RTS-ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, ELF TEIXEIRA CONSTRUÇOES 
E SERVIÇOS EIRELI, PRINCESA DO VALE -ME, SM CONSTRUÇOES E COMERCIO EIRELI 
EPP, CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Concede o prazo de 05 dias uteis 
para recursos. Não havendo recursos, fica designada, para abertura dos envelopes de propostas 
de preços, o dia 21 de Dezembro de 2021, às 09:00 horas.

Pedra Branca-PB, 13 de outubro de 2021.
Severino Luiz de Caldas

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00035/2021, Locação de 

horas máquina tipo: Retroescavadeira e uma Escavadeira PC 200, para execução dos serviços 
de limpeza de barreiros e canais pluviais, desobstrução de vias e estradas vicinais como também 
nivelamentos de solos diversos na Zona Urbana e Rural deste Município, para o dia 25 de Outubro 
de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Alvino, 56 - Centro 
- Pilõezinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 13 de Outubro de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
 AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021
A Pregoeira Oficial comunica a suspensão do Pregão Eletrônico nº 00009/2021, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 202103172–5. 
Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB. 
Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 13 de Outubro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
A Comissão Permanente de Licitação comunica que no Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 

00003/2021, onde se lê: “às 08:30 horas do dia 26 de Outubro de 2021”; leia-se: “às 08:30 horas do dia 
01 de Novembro de 2021”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 13 de Outubro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
A Comissão Permanente de Licitação comunica que no Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 

00004/2021, onde se lê: “às 11:00 horas do dia 26 de Outubro de 2021”; leia-se: “às 11:00 horas do dia 
01 de Novembro de 2021”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 13 de Outubro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021
ADIAMENTO SINE DIE

A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que por motivos de adequação as funções 
administrativas para melhor adequação do projeto básico a Licitação na modalidade Tomada de 
Preços nº. 003/2021, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a Reforma e Ampliação do 
Grupo Escolar Quintino Leôncio, no Município de Puxinanã – PB marcada com Data de abertura: 
14/10/2021 às 10h00min (Horário Local) fica ADIADA SINE DIE. Maiores informações estarão à 
disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã através do E-mail: cml.puxinana@
gmail.com, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 13 de outubro de 2021
Gisley Morais Souto

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2021
ADIAMENTO SINE DIE

A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que por motivos de adequação as funções ad-
ministrativas para melhor adequação do projeto básico a Tomada de Preços nº. 004/2021, do tipo 
“Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a Reforma e Ampliação da Escola Municipal Marizete 
Raposo Nascimento, no Município de Puxinanã – PB marcada com  Data de abertura: 15/10/2021 
às 10h00min (Horário Local) fica ADIADA SINE DIE. Maiores informações estarão à disposição no 
Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com, à Av. 
Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 13 de outubro de 2021
Gisley Morais Souto

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021 - SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 

Senador Cabral, 397 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, sistema de registro de preços, 
para: Registro de Preços para eventual Confecção e Instalação de Vidro Laminado, para fachada 
do prédio da prefeitura, Confecção e instalação de placas de identificação de setores nos prédio 
públicos e Confecção e incitação de corrimão em tubos galvanizados em prédios públicos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33161070. E-
-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também 
pelo e-mail indicado. 

Riachão do Bacamarte - PB, 13 de Outubro de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Senador Cabral, 397 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, às 11:00 horas do dia 03 de Novem-
bro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, sistema de registro 
de preços, para: Contratação de empresa especializada em implantação e suporte de sistema de 
Folha de Pagamentos para utilização na Prefeitura Municipal. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Riachão do Bacamarte - PB, 13 de Outubro de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2021 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei 

federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em 
reunião que ocorrerá, no dia 03 de Novembro de 2021 as 13:30, tendo como objetivo: Eventual 
Locação de Equipamentos de Informática Para Atender a Administração Direta Deste Município; 
reunião ocorrerá na sala da COPELI prédio sede da Prefeitura Municipal, sediada na R Senador 
Cabral, 397 – Centro, Informações: 08:00 as 12:00 horas dias úteis, no endereço supracitado; 
Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 13 de Outubro de 2021.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei 

federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação corre-
lata, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor 
preço em reunião que ocorrerá, no dia 03 de Novembro de 2021 as 14:30, tendo como objetivo: 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção 
predial preventiva e corretiva sem disponibilidade exclusiva de mão de obra nos prédios públicos 
municipais; reunião ocorrerá na sala da COPELI prédio sede da Prefeitura Municipal, sediada 
na R Senador Cabral, 397 – Centro, Informações: 08:00 as 12:00 horas dias úteis, no endereço 
supracitado; Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 13 de Outubro de 2021.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021 - SRP

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 
Senador Cabral, 397 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, às 12:00 horas do dia 03 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada 
em implantação e suporte de sistemas informatizados para utilização no Fundo Municipal de Saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 13 de Outubro de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

Santa Rita - PB, 13 de outubro de 2021. 
O SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER 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 052/2021, que objeti-

va: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO
CNPJ: 29.314.271/0001-01
Valor R$: 24.868,00 
- DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 37.227.550/0001-58
Valor R$: 32.019,90
- N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 22.566.069/0001-10
Valor R$: 693.497,02
- RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR
CNPJ: 01.091.310/0001-21
Valor R$: 191.990,00
- ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 07.324.021/0001-01
Valor R$: 8.853,40
- TACIEL DA SILVA SANTOS
CNPJ: 37.639.423/0001-66
Valor R$: 115.950,00
Publique-se e cumpra-se.

WENDEL DE ARAÚJO VICENTE
SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 14 de outubro de 2021         26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 053/2021
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA 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 obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 053/2021, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a:

- ISRAEL MOTTA DE SOUZA JUNIOR
CNPJ: 28.862.607/0001-08
Valor R$: 4.266,00
- LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI
CNPJ: 36.544.770/0001-42 
Valor R$: 10.000,00
- SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 29.843.035/0001-74
Valor R$: 1.567,60

Santa Rita - PB, 13 de outubro de 2021.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 056/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-

CRETARIA DE MEIO AMBIENTE 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 obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 056/2021, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a:

- LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI
CNPJ: 36.544.770/0001-42 
Valor R$: 24.000,00

Santa Rita - PB, 13 de outubro de 2021.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA
Nº DV00022/2021

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 DV00022/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGE-
NHARIA PARA 1° ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL (PROPOSTA SICONV 025724/2021 – MC) 
NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ENNOVE – CONSULTORIA, SERVICOS DE ARQUITETURA E OBRAS 
EIRELI - R$ 9.000,00.

São João do Tigre - PB, 05 de Outubro de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGE-

NHARIA PARA 1° ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL (PROPOSTA SICONV 025724/2021 – MC) 
NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00022/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 01.010 – 
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - 02 121 2026 2003 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
DE PLANEJAMENTO E GESTAO - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA - 05.000 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 122 2035 2026 - MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 08301/2021 - 11.10.21 - ENNOVE 
- CONSULTORIA, SERVICOS DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELI - R$ 9.000,00.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS
00002/2021

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de São José de Espinharas/PB, torna público 
para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 
00002/2021, que tem como objeto Contratação de empresa especializada para pavimentação de 
ruas no Município de São José de Espinharas-PB, conforme Contrato de Repasse N° 885730/2019/
MDR/CAIXA, o Resultado do Julgamento de Proposta de Preços do referido processo realizado 
pela comissão de licitação e o Setor de Engenharia do município. Considerações da Comissão: 
Empresa Vencedora e respectivo valor da contratação:  AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI – VALOR: 286.215,31.

Informa ainda aos licitantes que as propostas de preços estão a disposição dos mesmos e 
que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o 
que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da comissão 
de licitação situada na Praça Bossuet Wanderley, S/N - Centro - São José de Espinharas – PB.

São José de Espinharas/PB, 13  de Outubro de 2021.
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR

PRESIDENTE

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00041/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para contratação de serviços na Elaboração de Projeto Básico e Executivo do Açude Público São 
José II , na zona rural do município de São José de Piranhas-PB, às 09:00h, dia 26 de Outubro de 
2021, na sala da CPL, Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas 
- PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 008/09.Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 13 de Outubro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de Psicotrópicos [medicamentos controlados] diversos [injetáveis 

e não injetáveis], destinados à Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde, mediante requisi-
ção diária e/ou periódica. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00016/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos do Município de Sertãozinho: 02.05.10.303.2018.2.057.3.3.90.30.00.00.00.00.1214; 02
.05.10.303.2018.2.067.3.3.90.30.00.00.00.00.1211.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00097/2021 - 
04.10.21 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 53.537,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00057/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE – HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE À PROPOSTA Nº 
11285.069000/1190–08 (ITENS REMANESCENTES). Abertura da sessão pública: 08:30 horas do 
dia 26 de Outubro de 2021. Início da fase de lances: 08:35 horas do dia 26 de Outubro de 2021. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracita-
do. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 13 de Outubro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
INTIMAÇÃO DO ATO

DE REVOGAÇÃO
DA LICITAÇÃO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00015/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECA-
NIZADA. ATO ADMINISTRATIVO: Revogação da licitação. INTIMAÇÃO: Notifica-se que do ato de 
revogação da licitação em tela caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, considerado da data 
desta publicação, nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
INFORMAÇÕES: Maiores informações e vistas ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, em sua sede, Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, 
no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3378–1029.

Tacima - PB, 11 de Outubro de 2021
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00012/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00012/2021, 
que objetiva: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÁCARAS DE TECIDO PERSONALIZADAS; RATI-
FICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ISABEL CRISTINA HENRIQUE 
05609971403 - R$ 14.000,00.

Tacima - PB, 11 de Outubro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00012/2021. OBJETO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO 

DE MÁCARAS DE TECIDO PERSONALIZADAS. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 2º, I, da Medida 
Provisória nº 1.047/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação e Cultura. RATIFICAÇÃO: Pre-
feito, em 11/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO

DE ADITIVOS
OBJETO: Aquisições parceladas de combustíveis diversos, sob um raio estabelecido de 10km de 

distância da sede do ORC, distância tecnicamente entendida como viável para abastecimento dos 
veículos pertencentes à frota oficial e locados, já que o abastecimento se dará mediante requisição 
diária e/ou periódica. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. ADITAMENTO: 
Realinhamento de preço contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: 
CT Nº 00011/2021 - Posto Nossa Senhora de Santana - Ltda - 6º Aditivo - acréscimo médio de 4,38%. 
CT Nº 00012/2021 - Posto Santana Ltda - 5º Aditivo - acréscimo de 4,9%. ASSINATURA: 11.10.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº.150/2021

TOMADA DE PREÇOS nº 010/2021
Objetivo: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para CONSTRUÇÃO DE UMA 

CRECHE ESCOLAR (CRECHE PRE-ESCOLA TIPO I) LOCALIZADO NA RUA MANOEL MEDEIROS 
DE ARAUJO S/N CENTRO DE VISTA SERRANA-PB, conforme termo de referência Anexo I do edital 

ONDE -SE -LE:Reunião as 08hs:30min do dia 14 de outubro de 2021.
LEIA -SE -CORRETAMENTE: 08hs:30min do dia 15 de outubro de 2021.
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal 

de VISTA SERRANA, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Es-
tado Da Paraíba. de 07hs:00min as 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.
tce.gov.pb.br

Vista Serrana - PB, 11 de setembro de 2021
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
TOMADA DE PREÇO NUMERO 010/2021

A CPL, do município de VISTA SERRANA, no uso de suas atribuições legais, torna público o 
julgamento da impugnação interposta pela empresa STRATEGIA COMERCIO E SRVIÇOS LTDA 
EPP, CNPJ: 12.185.996/0001-36 o qual Decide esta Comissão, e em estrita conformidade com os 
princípios basilares da legalidade, igualdade, impessoalidade, e os demais princípios estabelecidos 
no art. 3 º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 8.666/93, por unanimidade dos seus 
membros, INDEFERIR a presente impugnação, conforme relatório de julgamento, Estando os autos 
do julgamento a disposição na sede da prefeitura a na Sala de reuniões da comissão permanente 
de Licitação da prefeitura Municipal de VISTA SERRANA, localizada a Rua Joao Francisco Filho, 
nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da Paraíba. de 07hs:00min as 12hs:00min, E-mail vista-
serranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br

Vista Serrana - PB, 11 de setembro de 2021
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente/CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021
Registro CGE Nº 21-01035-6

RESULTADO  FINAL
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, comu-
nica aos participantes 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 após análise detalhada nas documentações, respal-
dada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe e considera classificadas as Empresas: 

0RDEM EMPRESA
VALOR DE 
AVALIAÇÃO 
(A)

PREÇOS
GLOBAL(R$)

1º PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHEIRA. LTDA 1,00 390.339,73

2º JBR ENGENHARIA LTDA 0,92 484.842,17

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 13 de outubro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021    
Registro CGE Nº 21-01717-5

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da 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 após análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, 
respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 
11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte ordem:1º lugar: SIRGA ENGENHARIA E 
CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - R$ 1.341.136,67 e 2º lugar: CLPT CONSTRUTORA - EI-
RELI – R$ 1.541.427,20(*)

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 29.11.1 “b” e “c” do edital
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 

do DER/PB 
João Pessoa, 13 de novembro de 2021.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO N- 071/2021

PROCESSO
Nº 19.000.026461.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXTENSOR DE SERIN-
GA COM AS BOMBAS DE SERINGAS EM COMODATO, destinado ao HOSPITAL DA POLÍCIA 
MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO - HPMGER, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 27/10/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 99071/2021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada foi DESERTA 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 2ª chamada da licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: 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 21-00878-6
João Pessoa, 13 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 N° 045/2021
PROCESSO

Nº 19.000.025503.2020
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, POR MEIO DE 
UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, PELA INTERNET, 
ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, destinado à SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEECT, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 27/10/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Nº DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 9045/2021
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: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839. 

Cadastro da CGE nº 21-00538-8
João Pessoa, 13 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 – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO N- 074/2021

PROCESSO 
Nº 31.201.004385.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE 01(UM) CAVALO MECÂNICO E 01 (UM) SEMI REBOQUE 
TIPO CARREGA TUDO, destinada ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER 
, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 27/10/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Nº DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 900742021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01416-5
João Pessoa, 13 de outubro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021

Registro CGE Nº. 21-01970-6
OBJETO: Aquisição de válvulas esferas, conforme condições, quantidades e exigências esta-

belecidas no Anexo 2 – Termo de Referência
RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.

comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE): www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 28/10/2021.
ABERTURA: Dia 28/10/2021, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

EDITAL - O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Paraíba – Sinjep, através 
de sua diretoria e de acordo com o que preceitua os artigos 48º e 49º do Estatuto da Entidade, 
convoca todos os associados do Sinjep, que se enquadram de acordo com o artigo. 4º, incisos I, II, 
III ,IV do Estatuto, e que estejam em condições de votar (art. 51º, com a nova redação dada pela 
Assembleia Geral de Reforma Estatutária, realizada no dia 16/12/2017, devidamente registrada no 
Cartório Toscano de Brito, que teve o seu mérito declarado valido pelo TRT 13), para o pleito eleitoral, 
que realizar-se-á no dia 20 de dezembro de 2021, das 08:00 às 17:00 horas, para eleger a futura 
diretoria executiva desta entidade para um período de 03(três) anos. Ficando de logo designado 
o prazo de (15) quinze dias para inscrições das chapas, contados da publicação deste Edital (art. 
55º). As inscrições serão feitas na sede administrativa do Sinjep, que fica localizada na rua das 
Trincheiras, 282 – centro – João Pessoa – PB, no horário das 09:00 às 12:00 horas. Os pedidos 
de candidaturas e impugnações ficaram a cargo da comissão eleitoral, conforme estabelece os 
artigos 55º, 56º, 64º e 65ºdo Estatuto do Sindicato. Somente poderão se candidatar-se as eleições 
do Sinjep, os filiados que atenderem as exigências do artigo 61º do estatuto em vigor. As urnas de 
votação ficaram distribuídas nas seguintes cidades do Estado da Paraíba: João Pessoa, na sede 
administrativa do Sinjep, localizada na rua das Trincheiras, 282 – centro – João Pessoa; Campina 
Grande, no átrio do prédio do Fórum Afonso Campus; Patos, no átrio do Fórum local; Sousa, no 
átrio do Fórum local, Catolé do Rocha, no átrio do Fórum local, Monteiro, no átrio do Fórum local, 
Itaporanga, no átrio do Fórum local e Picuí, no átrio do Fórum local. João Pessoa, 11 de outubro 
de 2021. A Diretoria.

AVISO DE RECONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 031/2021

REGISTRO Nº 21-01589-0
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHA-

RIA PARA A REFORMA DE EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DA MULHER E 
DA DIVERSIDADE HUMANA, EM JOÃO PESSOA - PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 03 de novembro de 2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 13 de outubro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

AVISO DE RECONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 042/2021

REGISTRO Nº 21-01572-4
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 150KVA NA ESCOLA ECIT JOSÉ BAPTISTA 

DE MELO, EM JOÃO PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 03 de novembro de 2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 13 de outubro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 057/2021

REGISTRO Nº 21-01975-7
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA OFICINA ORTOPÉDICA, EM SOUSA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 03 de novembro de 2021 às 11h00hrs. 

João Pessoa, 13 de outubro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. O Presidente da 
Associação dos Notários e Registradores da Paraíba - ANOREG-PB, nos termos estatutários (art. 
13, § 1º), convoca ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA para: I – Apreciação e Aprovação de 
Reforma Estatutária (Adequação aos Estatutos da ANOREG-BR); II - Assuntos Gerais. A Assembleia 
realizar-se-á no dia 19 de outubro de 2021, terça-feira, às 10 horas, na sede da, na Rua Afonso 
Campos, 110 – Centro, João Pessoa/PB.

João Pessoa, 14 de outubro de 2021
Germano Carvalho Toscano de Brito

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE BONITO DE SANTA FÉ- SINTEB- CNPJ: 13.893.930/0001-63.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2021– ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÕES.
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Município de Bonito de Santa 

Fé- SINTEB, entidade de classe representante dos profissionais da rede pública de ensino, ativos 
e inativos, no Município de Bonito de Santa Fé/PB, inscrito no CNPJ sob número 13.893.930/0001-
63, através de sua subscritora, NATÁLIA FERNANDES DE ARRUDA, brasileira, solteira, CPF: 
071889824-90,  RG: 3063323 SSP/PB, residente na Rua Projetada, S/N Loteamento Ebenézer- São 
José de Piranhas-PB, no uso de suas atribuições estatutárias pelo presente edital, nos termos dos 
dispositivos eleitorais contidos no TÍTULO IV/ CAPÍTULO I, artigos 40 ao 50 do Estatuto do Sindicato 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Município de Bonito de Santa FÉ/PB-SINTEB 
e demais dispositivos eleitorais do mesmo estatuto, convoca toda a categoria de servidores públicos 
municipais ativos e inativos lotados na Secretaria de Educação do município de Bonito de Santa 
FÉ/PB, filiados ao SINTEB, para participarem de uma assembleia Geral Extraordinária de eleição 
para a renovação  Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e seus respectivos Suplentes (quatriênio 
2022-2025), que realizar-se-á em 14 de dezembro do ano de 2021, no horário de 08h00min as 
17h00min com urna coletora fixa na sede provisória do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
em Educação do Município de Bonito de Santa Fé/PB-SINTEB na Rua José Arruda de Sousa, S/N 
Centro- Bonito de Santa Fé - PB. CEP: 58960-000 e urnas itinerantes em locais a serem defini-
dos pela Comissão Eleitoral. A partir da publicação deste edital, os interessados terão cinco dias 
corridos para se inscreverem junto à comissão eleitoral na sede do SINTEB, no endereço acima 
referenciado, no horário das 8h00min as 12h00min, após o termino da votação será imediatamente 
feita a apuração e lavrada a ata com o resultado da eleição e a posse da nova Diretoria Executiva, 
Conselho Fiscal e os respectivos suplentes a contar de 29 de dezembro de 2021. 

 Bonito de Santa Fé, 11 de outubro de 2021. 
Natália Fernandes de Arruda 

Presidente do SINTEB

SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE ALUGUEL E RODOVIÁ-
RIO DO ALTO SERTÃO - SINCAVARAS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
O presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos de Aluguel e Rodoviário do 

Alto Sertão - SINCAVARAS, no uso de suas atribuições, estabelecidas pelo o estatuto em vigor, 
convoca os associados, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que se realizará neste 
dia 02 de Novembro do ano de 2021, a partir 08:00horas e termino ás 12:00horas, na Rua Maria 
Cavalcante, nº 36, bairro Centro, sede do sindicato para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) 
Prestação de contas da atual diretoria; 2) Eleição para escolha da nova diretoria e, 3) Assuntos gerais.

Cajazeiras/PB, 08 de outubro de 2021.
Gelcimar Angelo Castelo Bezerra 

Presidente

DMJ COMERCIO DE GAS LTDA, CNPJ 36.599.985/0002-41 TORNA PUBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, 
À  LICENÇA DE OPERAÇÃO, PARA O FUCIONAMENTO DE UM COMERCIO VAREGISTA DE 
GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, COM ENDEREÇO ROD BR 230, Nº 4648, BAIRRO, JARDIM 
CAMBOINHA EM CABEDELO PB

GERALDO TARGINO DA COSTA MOREIRA, CPF 002.590.634-87, TONA PUBLICO QUE REQUE-
REU A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, 
Á LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO 
NO LOTE 01, QUADRA 13, NO LOTEAMENTO INTERMARES , EM INTERMARES CABEDELO PB.

R&T SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ:36.488.632/0001-93 TORNA PÚBLICO QUE REQUE-
REU A SEMAPA- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, 
À LICENÇA DE OPERAÇÃO, PARA O FUNCIOANAMENTO DE UMA OFICINA MECANICA E 
FUNILARIA, COM ENDEREÇO NA RUA DIOMAR MAIA SALES PONTES S/N, LOTE 07, LOTEA-
MENTO BR MAR QUADRA 04, BAIRRO PARQUE VERDE, CABEDELO PB

EVANDRO DE BARROS ALBERONI, CPF: 261.372.268-16 TORNA PUBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, À  
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE UM IMOEL RESIDENCUAL UNIFAMILIAR, SIATUADO NO LOTE 
08, QUADRA 03, LOTEAMENTO  POCINHOS, NA PRAIA DO POÇO EM CABEDELO PB.

MAIN MAGAZINE EIRELI, CNPJ 40.959.553/0001-90 TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A 
SEMAPA- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, À 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMI-
LIAR, NO CONDOMINIO VILLAS PONTA DE CAMPINA, QUADRA C LOTE 25 C, EM PONTA DE 
CAMPINA CABEDELO PB.

A PB FOODS DISTRIBUIDORA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 
35.723.054/0001-60 torna público que requereu a SEMAM –Secretaria de Meio Ambiente a licença 
de operação, para atividade de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, situada na 
rua Pedro Pio Chaves, 100 salas 1 e 2 – Câmara B – Bairro Mangabeira, CEP 58058-643.

FÁBIO HENRIQUE DE SOUZA LEÃO ANDRADE,CPF: 027.417.804-47, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instala-
çãoparaConstrução de Imóvel ComercialMultifamiliar, situadono Loteamento Ponta de Campina, 
Lote C5, Quadra S/N, Ponta de Campina– Cabedelo/PB.

R.C.S. CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
16.930.088/0001-80, torna público que requereuda SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de Conde 
a LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI, para construção de imóvel residencial multifamiliar, localizado 
na Rua Projetada, s/n, Quadra D-06, Lote 23, do Loteamento denominado Cidade Balneário Novo 
Mundo– Conde/PB. CEP 58.322-000. (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

Base Construção e Incorporação Eireli do CNPJ(34.089.613/0001-69), torna público que requereu 
a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença Previa  (LP), para a construção do residencial 
multifamiliar – 24(vinte e quatro) unidades habitacionais  de área tributável 1098,44m2, situado na 
Rua Vitorina Andrade de Araújo , S/N Setor:51 Quadra:216  Lote:0091 no bairro de Paratibe, João 
Pessoa- PB de CEP: 58062103.

Base Construção e Incorporação Eireli do CNPJ(34.089.613/0001-69), torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de instalação (Li), para a construção do residencial 
multifamiliar – 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais  de área tributável 1098,44m2, situado na 
Rua Vitorina Andrade de Araújo , S/N Setor:51 Quadra:216  Lote:0091 no bairro de Paratibe, João 
Pessoa- PB de CEP: 58062103.

LEONARDO DE SABOIA XAVIER, CPF 812.109.493-34 TORNA PUBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, À 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMI-
LIAR, NO CONDOMINIO ALAMOANA, QUADRA 17, LOTE 201, NO BAIRRO AMAZONIA PARK 
EM CABEDELO PB
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