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Botijão passa a ser vendido, hoje, por R$ 119, em média; somente este ano, Petrobras já reajustou o valor do gás dez vezes, acumulando alta de 81%. Página 17

Preço leva pessoas a trocar gás por fogão a lenha

Hospital de Clínicas 
de CG contará com 
consultas médicas
Serviço gratuito destina-se a pacientes com necessidade de cirurgias eletivas, 
que serão realizadas por meio do programa estadual Opera Paraíba. Página 3

 

Pandemia agrava situação 
de insegurança alimentar

Lei Aldir Blanc divulga lista 
preliminar de edital amanhã

CPI da Covid vai indiciar 
Bolsonaro por 11 crimes

Livro que aborda o Super-8 na 
PB ganha edição atualizada

Na data em que se comemora o Dia Mundial da 
Alimentação, um dado desperta o alerta: mais de 20 
milhões de brasileiros estão passando fome. Página 8

Plataforma eletrônica recebeu mais de 1,7 mil 
inscrições válidas para o edital Corrinha Mendes, que 
vai selecionar 560 propostas no estado. Página 25

Charlatanismo, prevaricação e genocídio são algumas 
acusações apontadas por Renan Calheiros, que também vai 
responsabilizar Onyx e os filhos do presidente. Página 15

Obra do professor e cineasta Bertrand Lira, que resgata 
importante movimento audiovisual no estado, ressurge 
em versão digital para download gratuito. Página 9

Colunas

Os seus pais o registraram como 
Pedro Carlos de Macedo, mas para o 

mundo da bola ele ficou conhecido como 
‘Pedrinho do Central’  Página 22

Francisco Di Lorenzo Serpa

Diante dos sofrimentos cotidianos, tendemos ao 
espanto que, fatalmente, nos leva à desesperança. 
Parece que o coração vai se escondendo nos medos 

que nos paralisam.  Página 2
Dom Manoel Delson

Multivacinação Saúde promove hoje o “Dia D”, 
com mais de mil postos espalhados pelo estado. Página 4
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Paraíba
UFPB cria prato japonês 
feito com carne de rã-touro
O surimi, feito à base de carne ou pasta de peixes, 
ganhou variação com baixo teor de gordura e alto valor 
nutritivo, além de preço abaixo do mercado. Página 6
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Vandalismo Cabo Branco, Tambaú, Centro e Varadouro estão entre os 
oito bairros de João Pessoa com maior número de lixeiras depredadas. Página 5
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Decisão Jogando em casa, Campinense disputa, hoje, a partida mais 
importante do ano, valendo o acesso para a Série C do Brasileiro. Página 21
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Um projeto importante para mitigar os efeitos da crise financeira 
entre as famílias brasileiras tramita na Câmara dos Deputados e, nesta 
semana, avançou, obtendo parecer favorável na Comissão de Finanças 
e Tributação da Casa. Trata-se de proposta para pagamento de um 14º 
salário aos aposentados e pensionistas do INSS.

Sem direito ao auxílio emergencial pago pelo Governo Federal aos 
mais vulneráveis e com o 13º salário já adiantado em maio e junho pas-
sados, os aposentados ficarão sem renda extra no final do ano. O projeto 
prevê, então, o pagamento de um abono, cujo valor será proporcional 
ao tempo recebido do benefício, sendo de um ou dois salários mínimos.

O relator do Projeto de Lei na Comissão de Finanças, deputado Fábio 
Mitidieri (PSD-SE), lembra que a maior parte dos segurados do INSS foi 
afetada pela crise econômica que atinge o país, acentuada pela pande-
mia. Além disso, são pessoas que não possuem outra renda para pagar 
as despesas do fim do ano, especialmente, em tempos de inflação alta.

Para tentar acelerar a tramitação, o deputado Pompeo de Mattos 
(PDT-RS), autor do PL – que já foi aprovado também na Comissão de 
Seguridade Social e Família da Câmara – pretende pressionar os colegas 
parlamentares para que a proposta seja agora encaminhada direta-
mente para votação em plenário. A ideia é que este 14º salário já seja 
pago em dezembro ou, no máximo, em janeiro do próximo ano, sendo 
mantido até 2023.

Para justificar os gastos com o abono, o deputado lembra que o 
Governo Federal pode listá-los como ajuda emergencial na pandemia, 
o que evita que superem o teto de gastos. Mattos, no entanto, sabe que 
a equipe econômica do Governo Bolsonaro não é muito afeita a gastos 
sociais. A estratégia, portanto, é trabalhar pela aprovação no Congresso 
e colocar nas mãos do presidente a responsabilidade pela sanção ou não 
do projeto. “Ele que diga não”, desafia o deputado.

A proposta do abono não é apenas justa, mas imprescindível para 
garantir o mínimo de segurança alimentar aos milhões de aposentados 
e pensionistas do INSS. Sem esquecer que são eles os provedores de 
parcela significativa das famílias brasileiras, uma realidade que só se 
agravou na pandemia.

Cabe aos parlamentares aprovar o projeto e encaminhá-lo ao pre-
sidente. Se o Governo Federal não apresentou proposta equivalente 
até agora, que se digne ao menos a sancionar o PL tão logo chegue em 
suas mãos.

Socorro aos aposentados Vale a pena abraçar o sofrimento?
A vida cristã torna-se autêntica 

quando ela, abraçando a Cristo, não 
foge dos sofrimentos próprios desta 
vida: “Vós bebereis o cálice que eu devo 
beber, e sereis batizados com o batis-
mo com que eu devo ser batizado (Mc 
10,38). Referido “batismo” trata-se do 
sofrimento da cruz de Nosso Senhor. 
Toda nossa vida deve caminhar com 
Cristo, e Ele, segundo os relatos do 
Evangelho caminhou decididamente 
para Jerusalém, ou seja, para o cumpri-
mento do Mistério da Paixão, Morte e 
Ressurreição.

O sofrimento de Cris-
to na terra passou pela 
imolação. Ele, incansa-
velmente, se doou aos ho-
mens. Não fugiu da dor. 
Cont udo, o seu passar 
pelo sofrimento não com-
portou uma atitude inte-
rior passiva, mas, a partir 
da oração, transformou a 
dor humana em lugar de 
amor. O Papa Francisco, 
repetidas vezes, tem dito 
a Igreja que devemos er-
guer o nosso olhar para 
a cruz de Jesus. E ao de-
termos o olhar nesta, o 
Bom Deus nos concederá 
a graça do assombro.

Diante dos sofrimentos cotidianos, 
tendemos ao espanto que, fatalmente, 
nos leva à desesperança. Parece que o 
coração vai se escondendo nos medos 
que nos paralisam. O cristão não prega 
o sofrimento pelo sofrimento, mas o 
sofrimento como caminho de conver-
são. A loucura da cruz é capacidade que 
o Senhor nos oferece de converter os 
nossos sofrimentos em grito de amor 
a Deus e de misericórdia para com os 
nossos irmãos.

O que fazemos quando o sofrimen-

to vem nos visitar? Nos encasulamos? 
A atitude madura de fé leva-nos a com-
preensão sincera de que o sofrimento é 
uma proveitosa oportunidade para nos 
voltarmos para Deus e para aqueles 
que até carregam um sofrimento maior 
do que o nosso.

O único sofrimento que devemos 
temer é aquele decorrente do pecado, 
a perda da vida eterna. “O Filho unigê-
nito foi dado à humanidade para prote-
ger o homem, antes de mais nada, deste 
mal definitivo e do sofrimento defini-
tivo. Na sua missão salvífica, portanto, 

o Filho deve atingir o mal 
nas suas próprias raízes 
transcendentais, a partir 
das quais se desenvolve 
na história do homem. Es-
tas raízes transcenden-
tais do mal estão pegadas 
ao pecado e à morte: elas 
estão, de fato, na base da 
perda da vida eterna. A 
missão do Filho unigênito 
consiste em vencer o pe-
cado e a morte” (São João 
Paulo II).

Cristo sant if icou o 
sofrimento cotidiano da 
vida humana. Ele toma 
a nossa mão vacilante 

quando fraquejamos diante das inevi-
táveis lutas nesta terra. Seu amor nos 
protege do mal e nos dá força para não 
sucumbirmos. Temos os sacramentos 
da Igreja como caminho de restaura-
ção para a vida eterna. Unamo-nos à 
Virgem Maria que, sofrendo aos pés 
da cruz de Seu Filho, não afundou o 
seu coração na falta de esperança, mas 
encheu-se da presença consoladora de 
Deus e prosseguiu na fé. Que seu sim 
confiante nos acompanhe na inevitável 
noite escura do sofrimento ao longo de 
nossa estrada para o céu.

Será ele?
Só alguns traços, o vinco da boca, a 

testa bem pronunciada e a cabeça pra 
cima, como cego, passavam-me a impres-
são de estar vendo meu amigo, a mais 
elogiada  referência da antiga revisão 
de A União.

Do final dos anos 1940 até o dia 
em que o jornal informatizado excluiu 
dos seus quadros a revisão de provas, 
ninguém teve o direito de ser melhor na 
função do que ele. Era o maior de todos 
nós, dizia Oswaldo Duda Ferreira, depois 
juiz, tão apegado ao 
castiço que nem nos 
sobressaltos conse-
gue esquecer a gra-
mática.

Tive um susto, 
sim. Salvo engano, 
correra a notícia 
distante de que ele 
já não andava entre 
os vivos. Ouvi isso 
não sei onde. Talvez 
na roda dos aposen-
tados do velho jor-
nal, que se formava 
todo fim de tarde 
num banco de pra-
ça do Ponto de Cem 
Réis. É roda desse 
t ipo de assunto, 
meia dúzia de remanescentes do jornal 
ou do templo demolido na praça João 
Pessoa, tentando conservar o papo e a 
camaradagem que reinavam em meio a 
batidas, cilindradas e rumores de uma 
oficina que se foi com a maioria dos seus 
personagens. 

A referência a Chiquinho pode ter 
vindo dali.

Agora, quando menos espero, emerge 
dos que passam por mim aquela lembran-
ça viva e forte de Chiquinho. Lembrança, 

sim, porque Chiquinho não podia ser. 
Apenas lembrava-lhe os ares, o jei-

to, a cabeça à esquerda e, sobretudo, a 
pobreza. Chiquinho sempre foi pobre. 
Mesmo nos áureos tempos de sua fama 
como o mais eficiente revisor da minha 
geração.

 Não temos lembrança de tê-lo visto 
num paletó, pisando firme e cadencia-
do sobre qualquer par de sapatos. Era 
uma camisa de mangas compridas com 
punhos que ele nunca abotoava. Solta 

por cima das cal-
ças. Também seus 
ambientes nunca 
lhe exigiram outra 
roupa. Do trabalho 
para casa, demo-
rando o mais do 
tempo em algum 
boteco, quase sem 
companhias.

Agora surgia 
totalmente depen-
dente da mulher, se-
gurando-se nela, a 
cara pra cima, como 
a de cego, os pés ar-
rastando. 

Pensei em pa-
rar e abordá-lo. Mas 
tive medo. E se não 

for Chiquinho? Pior ainda: e se fosse? No 
estado de penúria em que se apresenta-
va, se é que era ele mesmo, como reagiria 
diante do velho companheiro que só o 
procurava para tirar dúvidas de crase, 
de concordância e principalmente de 
infinito pessoal e impessoal?...

Vinha de alpargatas muito gastas, a 
roupa maltratada, com uma mão ampa-
rando-se na mulher e a outra segurando 
qualquer coisa. 

Terá sido Chiquinho?   

 Diante dos 
sofrimentos cotidianos, 
tendemos ao espanto 
que fatalmente nos 

leva à desesperança. 
Parece que o coração 
vai se escondendo nos 

medos que nos 
paralisam   

Dom Manoel Delson
imprensa@arquidiocesepb.org.br | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodries33@gmail.com | Colaborador
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Atendimentos serão destinados a pessoas com necessidade de marcação de cirurgias eletivas e que moram no município

Hospital de Clínicas de CG 
terá consultas ambulatoriais

A inauguração do primeiro 
ambulatório multifuncional do 
Nordeste para Crianças com 
Síndrome de Down, no Hospital 
Universitário Lauro Wanderley, 
foi adiada. É que a madrinha 
do projeto, a ministra da Mu-
lher, da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Alves, can-
celou sua vinda a João Pessoa 
para esta finalidade. Nova data 
será agendada.

AgendA cAncelAdA  
Vítor Hugo afirma que o con-
vite para a assumir a vice-pre-
sidência do União Brasil partiu 
do deputado Julian Lemos, a 
quem ele trata como presiden-
te da legenda. O próprio Ju-
lian, em entrevista, confirmou o 
convite, mas não assumiu que 
está na condição de presidente. 
Efraim Morais, por sua vez, dis-
se que “por enquanto não tem 
nada definido nos estados”.

Oficialmente, o União Brasil, partido 
que nasce da fusão entre o Demo-
cratas e o PSL, não tem um presiden-
te estadual na Paraíba – as legendas 
originais são comandadas no Estado, 
respectivamente, pelos deputados 
federais Efraim Filho e Julian Lemos. 
Porém, o novo partido já tem um vice
-presidente autodeclarado: o prefei-
to de Cabedelo, Vítor Hugo. 

Vice AutodeclArAdo 

no diA do Professor, secretáriA de educAção de JP 
diz como encontrou escolAs: “45 sem funcionAr” 

“nAdA definido”       

Na eleição municipal de 2020, o então prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV), 
apostou todas as suas fichas no nome da secretária de Educação, Edilma Freire (PV), para 
a sua sucessão. A escolha de Edilma Freire terminou por ser um erro estratégico. Cartaxo 
viu sua escolhida sequer chegar ao segundo turno – ela ficou em quinto lugar, com uma 
votação inexpressiva no contexto de uma eleição para a capital do Estado: pouco mais de 
47 mil votos ou 12,93% dos votos válidos. Um dos motes da campanha da então candidata, 
que também era repetido aos quatro cantos por Cartaxo, era que houveria uma “revolução 

na educação” da capital, no que tange à abertura de novas vagas nas escolas municipais 
e novas creches. Contudo, após a posse do eleito Cícero Lucena (PP), as constatações 

da tal ‘revolução’ caíram por terra, sobretudo por causa de um fato relevante nesse 
cenário: as condições estruturais dos prédios escolares e o abandono de algumas 
unidades, cujas reformas nunca se concretizaram. A atual secretária de Educação de 
João Pessoa, América Castro (foto), deu a sua versão, em entrevista a uma rádio: “A 
gente encontrou 45 unidades sem funcionar. São 100 unidades no total. Ou seja, 
são quase 50% que começaram as reformas no ano passado e não concluíram”.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“Recebo, o que não significa dizer que daria o 
meu apoio a ele”. Do prefeito de João Pessoa, Cí-
cero Lucena (PP), ao ser indagado se receberia o 
ex-presidente Lula para uma conversa, caso o lí-
der petista fizesse uma solicitação nesse sentido. 
Recentemente, o prefeito de Campina Grande, 
Bruno Cunha Lima (PSD), disse que não recebe-
ria Lula, nem que houvesse a solicitação.

cícero lucenA AfirmA que  
AceitAriA reunião com lulA 

notíciA AlVissAreirA 

instAbilidAde PolíticA 

No Dia dos Professores, na sexta-feira, a se-
cretária de Educação de João Pessoa, Amé-
rica Castro, trouxe notícia alvissareira para 
a categoria: o prefeito Cícero Lucena (PP) 
determinou a realização de estudo, inclusive 
de impacto financeiro, para dar encaminha-
mento à correção do Plano de Cargos, Car-
reira e Salário (PCCR) dos professores.

O MDB da Paraíba tem encontrado dificuldades para 
a formação de chapa com candidatos a deputado fe-
deral, afirma Raniery Paulino (MDB). O parlamentar 
diz que um dos principais motivos para isso está na 
instabilidade política porque passa o país, que de-
sestimula filiações. Possivelmente, o fim definitivo da 
regra das coligações tem peso nesse particular.  
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O Hospital de Clínicas, em 
Campina Grande, vai ampliar 
mais uma vez os serviços ofer-
tados à população da cidade. A 
partir do dia 1° de novembro, o 
hospital também passará a contar 
com a realização de consultas am-
bulatoriais. Os atendimentos serão 
voltados para pessoas com neces-
sidade de marcação de cirurgias 
eletivas, que moram no município.

“As consultas vão acontecer 
de segunda a sexta-feira, manhã 
e tarde, não sendo necessário 
encaminhamento através do 
município. Para marcar a con-
sulta, o paciente vai ligar para o 
hospital e agendar. Após a ava-
liação médica, caso necessário, 
a cirurgia vai ser marcada e rea-
lizada pelo programa Opera Pa-
raíba”, esclareceu Jhony Bezerra, 
diretor-geral do hospital.

Para conseguir o atendi-
mento, além de apresentar o 
cartão do SUS, comprovante de 
residência e documentos pesso-
ais, um dos critérios é o paciente 
residir em Campina Grande.

O Hospital de Clínicas passou 
a integrar a rede de hospitais do 
Opera Paraíba no início do mês 
de outubro, com a inauguração 
de um bloco cirúrgico contendo 
três salas de cirurgias. As crianças 
foram as primeiras contempladas 
com a realização de procedimen-
tos, de hérnia e postectomia.

“O Governo do Estado rea-
liza mais uma ação em relação 
à assistência-saúde dos campi-
nenses através do Hospital de 
Clínicas de Campina Grande. 
As consultas iniciarão a partir 
do dia 1° de novembro para 
agendamento de cirurgias nas 
especialidades de cirurgia geral, 
ginecologia, cirurgia pediátrica e 
otorrinolaringologia. É o progra-
ma Opera Paraíba preenchendo 
o vazio assistencial antigo na ci-
dade”, enfatizou o secretário de 
Estado da Saúde, Geraldo Me-
deiros. Desde o início do pro-
grama, quase 7.600 cirurgias já 
foram realizadas no Estado, e a 
previsão é de mais 2 mil proce-
dimentos até o fim deste mês.

Ideias Inovadoras do Centro Histórico de JP

Inscrições para concurso vão até 4 de novembro
Os interessados em parti-

cipar do Concurso Ideias Inova-
doras 2021 – Requalificação do 
Centro Histórico de João Pessoa, 
no âmbito do Programa Parque 
Tecnológico Horizontes de Ino-
vação, poderão fazer as inscri-
ções até o dia 4 de novembro 
de 2021. O prazo foi ampliado 
para dar oportunidade a todo o 
público alvo efetuar sua inscri-
ção. O edital é uma iniciativa do 
Governo do Estado da Paraíba, 
por meio da Secretaria de Esta-
do da Educação e da Ciência e 
Tecnologia (Seect), em parceria 
com a Fundação de Apoio à Pes-
quisa (Fapesq). 

Poderão participar a co-
munidade acadêmica e inven-

tores independentes do Estado 
da Paraíba. Serão destinados 
R$ 250 mil, oriundos do Tesou-
ro Estadual, sendo R$ 180 mil 
destinados ao pagamento dos 
prêmios e R$ 70 mil para despe-
sas operacionais relacionadas 
ao julgamento das propostas e 
demais atividades relacionadas 
ao concurso.

De acordo com o novo 
cronograma, a divulgação dos 
resultados da Fase 2 (ava-
liação das propostas em sua 
versão escrita) ocorrerá até 
14/12/2021; Fase 3 - Defesa 
oral das propostas finalistas 
(pitch) de 15 até 18/12/2021, 
e a solenidade de premiação 
ocorrerá em dezembro (em 

data a ser informada). 
As propostas deverão 

apresentar potencial de intro-
dução no mercado de algo que 
não existia anteriormente, ou 
contendo alguma característi-
ca nova e diferente do padrão 
em vigor. A exigência mínima 
necessária é que a proposta 
submetida contenha um(a) 
ideia/produto/serviço/pro-
cesso/método ou sistema que 
seja novo ou substancialmen-
te melhorado em relação aos 
demais existentes no mercado.

O Parque Tecnológico 
Horizontes da Inovação será 
instalado no antigo Colégio 
Nossa Senhora das Neves, um 
dos imóveis de preservação 

permanente do Patrimônio His-
tórico da cidade de João Pessoa, 
reconhecido como patrimônio 
histórico nacional em dezem-
bro de 2007. O reconhecimento 
e tombamento do Centro Histó-
rico de João Pessoa, localizado 
nos bairros do Centro, Roger, 
Jaguaribe, Tambiá e Varadouro, 
foi motivado por seus valores 
histórico, arqueológico, etno-
gráfico, paisagístico e artístico 
– a terceira capital mais anti-
ga do Brasil nasceu e evoluiu 
congregando construções de 
diferentes estilos e épocas num 
cenário de vegetação de man-
gue ao rio e ao mar.

O Parque Tecnológico Ho-
rizontes da Inovação pretende, 

de forma articulada entre os go-
vernos e a sociedade, inspirar 
e apoiar iniciativas de projetos 
inovadores que possam se de-
senvolver com uma atenção 
especial à requalificação, que 
corresponde à promoção, cons-
trução e a recuperação de equi-
pamentos e infraestruturas e a 
valorização do espaço público 
com medidas de dinamização 
social, econômica, cultural e 
paisagística, do Centro Histó-
rico, integrando competências 
locais e avançando em vocações 
econômicas de impacto para o 
Estado.

O Concurso Ideias Inova-
doras 2021 – Requalificação do 
Centro Histórico de João Pes-

soa – se insere no âmbito do 
Programa Parque Tecnológico 
Horizontes de Inovação (Decre-
to nº 41.589/2021), promovido 
pela Seect e Fapesq com apoio 
do Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas – Se-
brae PB, tendo como objetivos 
principais: Disseminar a cultu-
ra empreendedora no Estado; 
Promover a participação da co-
munidade acadêmica, pesquisa-
dores, inventores da economia 
criativa e empreendedores em 
iniciativas inovadoras de requa-
lificação do Centro Histórico de 
João Pessoa; Incentivar o de-
senvolvimento de ideias inova-
doras; Reconhecer e premiar 
projetos inovadores.

Após a avaliação médica, caso necessário, a cirurgia eletiva do paciente vai ser marcada e realizada através do programa Opera Paraíba

Foto: Secom-PB



Últimas
Edição: Emmanuel Noronha          Editoração: Bhrunno Maradona4  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de outubro de 2021

Objetivo da força-tarefa é atender crianças e adolescentes que estejam com o esquema vacinal incompleto

O isolamento social de-
corrente da pandemia causada 
pelo novo coronavírus fez des-
pencar a cobertura de vacinas 
em todo o país. Na Paraíba não 
foi diferente. O objetivo agora é 
levar para os postos crianças e 
adolescentes que estejam com 
o esquema vacinal incompleto. 
Para isso uma verdadeira for-
ça-tarefa será realizada hoje, 
quando acontece em todo o Es-
tado o Dia D de Multivacinação. 

Mais de mil postos espa-
lhados nos 223 municípios 
paraibanos estarão disponi-
bilizando, das 8h às 17h, 18 
vacinas que fazem parte do 
calendário vacinal de crian-
ças e adolescentes com até 14 
anos, 11 meses e 29 dias. BCG, 
Hepatite B, Penta, Pólio ina-
tivada, Pólio oral, Rotavírus, 
Pneumo 10, Meningo C, Febre 
amarela, Tríplice viral (saram-
po, caxumba e rubéola), Tetra 
viral (sarampo, caxumba e ru-
béola e varicela), DTP, Hepati-
te A, Varicela, Difteria e tétano 
adulto (dT), Meningocócica 
ACWY, HPV quadrivalente e 
dTpa foram disponibilizadas. 
“Basta levar o cartão de vaci-
na. Quem perdeu, será ana-
lisado por cada município a 
situação”, colocou a técnica 
do Núcleo de Imunização da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), Milena Vitorino. 

A entrevistada não esti-
mou quantas doses devem ser 
aplicadas hoje, mas adiantou 
que os postos estão abasteci-

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Dia D de Multivacinação acontece 
hoje na PB com mais de mil postos

Foto: Agência Brasil

O período da pandemia do novo coronavírus fez despencar a cobertura de vacinação em todo o Brasil

dos com os 18 tipos de imuni-
zante e que a orientação é que 
seja atualizada a caderneta de 
vacinação. “A gente espera que 
tenha a melhora da cobertura 
com a busca ativa dos municí-
pios pelas crianças e adoles-
centes que estão em atraso”. 
A SES orienta também que os 
pontos de vacinação sigam as 
orientações que dizem respeito 
aos cuidados contra a covid-19. 
O Dia D é a oportunidade que 
Carina Dias, mãe de Lucas de 
7 anos e Mirela de 9, precisava 
para atualizar a imunização das 
crianças. 

A funcionária pública dis-
se que mesmo antes da pande-
mia já estava em débito com o 
cartão de vacina do caçula. “Na 
verdade não levei ele pra tomar 
o reforço da tríplice bacteriana, 

que deveria ter sido em 2019, 
aí veio a pandemia e pronto… 
optei por esperar mesmo. Saí 
quase nada com as crianças 
nesse período”, confessa. A ro-
tina de trabalho também não 
ajuda, disse. “Trabalho muitas 
vezes até no final de semana, 
muito embora eu tenha cons-
ciência de que devo priorizar 
as coisas mais importantes, e 
a segurança dos meus filhos é 
uma delas”.

A expectativa da SES é de 
que pais e responsáveis ajam 
como Carina, já que a meta é 
que até o final do ano a cober-
tura vacinal seja de 90% para 
BCG e Rotavírus e 95% para as 
demais. A vacina contra o HPV, 
por exemplo, atingiu apenas 
7% do público apto a ser imuni-
zado. A preocupação com essa 

defasagem é de que doenças já 
erradicadas voltem a aparecer. 
Segundo dados do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI), 
desde 2015 a cobertura vacinal 
vem caindo no Brasil, dinâmi-
ca que foi potencializada pela 
pandemia, iniciada em 2020.

João Pessoa
Na capital o Dia D de Mul-

tivacinação acontece das 8h 
às 16h, nas Unidade de Saúde 
da Família, policlínicas muni-
cipais de Mandacaru, Cristo, 
Mangabeira e Praias, além do 
Centro Municipal de Imuni-
zações. Haverá ação também 
nos Residenciais Vista Alegre, 
Vista do Verde, Colinas de Gra-
mame, Nice de Oliveira, Sa-
turnino de Brito e Associação 
Engenho Velho.

O Governo da Paraí-
ba, por meio da Secreta-
ria de Estado da Fazenda 
(Sefaz-PB), rebateu as 
acusações infundadas e 
sem qualquer lastro de 
verdade do Sindicato dos 
Revendedores de Gás da 
Paraíba (Sirigas) de que 
o novo reajuste do gás de 
cozinha (GLP) para o con-
sumidor seja de respon-
sabilidade do Estado da 
Paraíba.  

A alíquota do ICMS 
do gás de cozinha de 18% 
continua inalterada desde 
janeiro de 2016. Ou seja, 
há quase seis anos a alí-
quota do GLP no Estado 
da Paraíba não tem au-
mento para o consumidor 
da Paraíba. “Por diversas 
vezes, o governador João 
Azevêdo já veio a público 
para declarar que não ha-
verá aumento de alíquota 
de imposto sobre os com-
bustíveis tampouco no gás 
de cozinha em sua gestão”, 
afirmou o secretário da 
Sefaz, Marialvo Laureano.

Culpa
“Na verdade, o Sin-

dicato dos Revendedores 
de Gás da Paraíba está 
transferindo responsabi-
lidade para quem não tem 
qualquer culpa por esses 
aumentos abusivos e de-
sordenados nos preços 
dos combustíveis do país, 
inclusive no gás de cozi-
nha. Desafiamos o Sindi-
cato dos Revendedores de 
Gás da Paraíba a provar 
que alteramos a alíquo-
ta do gás de cozinha nos 
últimos cinco anos e dez 
meses no Estado da Pa-
raíba. Como é de conhe-
cimento público por toda 
a sociedade, a Petrobras 
é a única responsável pe-
los aumentos no gás e nos 
combustíveis em nosso 

país. A decisão de aumen-
tos é exclusiva da estatal 
que tem o monopólio de 
preços dos combustíveis 
e do gás de cozinha. Na 
última semana, dia 7 de 
outubro, por exemplo, a 
Petrobras anunciou mais 
um aumento na gasolina 
e também no gás de cozi-
nha de 7,2%, o que deve 
ter elevado novamente o 
preço do produto para as 
distribuidoras e os reven-
dedores de gás no Estado. 
Portanto, o ICMS não pode 
ser considerado o ‘vilão do 
aumento dos preços dos 
combustíveis e tampouco 
o de gás de cozinha", reve-
lou o secretário da Sefaz, 
Marialvo Laureano, que 
completou:

“Queremos restabele-
cer a verdade. A Sefaz-PB 
faz apenas uma pesquisa 
de preços de gás de cozi-
nha a cada 15 dias, para 
saber os preços pratica-
dos por revendedoras 
aos consumidores finais 
com base nas notas fis-
cais, para calcular o Preço 
Médio Ponderado ao Con-
sumidor Final (PMPF) e 
aplicar a alíquota de 18% 
do gás de cozinha. Essa 
forma de calcular o valor 
do tributo já dura décadas 
e é a mesma nas 26 unida-
des de federação e no DF”,  
informou o secretário.

Segundo Marialvo 
Laureano, sem uma mu-
dança na política de pre-
ços da estatal, que é atre-
lada 100% ao dólar, “os 
aumentos do gás de co-
zinha e dos combustíveis 
vão continuar no centro 
das atenções produzindo 
não apenas prejuízos à 
população mais pobre do 
nosso Estado e do país, 
mas também mais infla-
ção, corroendo a renda do 
paraibano”, finalizou.

Sefaz rebate acusação 
sobre aumento do gás

Covid-19: cai de 12 para oito semanas 
o prazo entre as doses da AstraZeneca

O Ministério da Saúde 
anunciou ontem a redução do 
intervalo da segunda dose da 
vacina Oxford/AstraZeneca 
de 12 semanas para oito se-
manas. Com isso, fica a cargo 
dos municípios o ajuste dos 
calendários de segunda dose 

a partir da disponibilidade 
do imunizante.

Segundo a pasta, foram 
enviadas doses para concluir 
o ciclo vacinal de todas as 
vacinas ofertadas em todo o 
país. No total, foram disponi-
bilizadas a estados e municí-
pios 310 milhões de doses.

Tiveram o ciclo vacinal 
concluído até ontem 103,7 

milhões de pessoas. A popu-
lação vacinável, com 12 anos 
ou mais no país, soma 180 
milhões de pessoas.

Segundo o Ministério da 
Saúde, a nova etapa da cam-
panha de vacinação contra a 
covid-19 envolve a conclu-
são do ciclo vacinal de quem 
recebeu a primeira dose do 
imunizante da Pfizer e as do-

ses de reforço para idosos, 
imunossuprimidos e profis-
sionais de saúde.

Um desafio dentro des-
sa fase é regularizar a situa-
ção de quem tomou somente 
a primeira dose. Segundo o 
Ministério da Saúde, 19,3 mi-
lhões de pessoas estão com a 
dose atrasada para a conclu-
são do esquema vacinal.

Jonas Valente
Agência Brasil

Coronavírus

Rede pública estadual tem 127 pessoas 
internadas nas unidades de referência

Novos 211 casos de con-
taminação pelo novo coro-
navírus e três óbitos em de-
corrência da doença foram 
confirmados pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
ontem. Entre os novos casos, 
18 são pacientes com qua-
dro moderado ou grave, com 
necessidade de auxílio hos-
pitalar. Enquanto a maioria, 
193 casos, correspondendo a 
91,47%, são leves. 

De acordo com o Cen-
tro Estadual de Regulação 
Hospitalar, 13 pessoas fo-
ram internadas para o tra-
tamento da covid-19 entre 

quinta-feira e ontem. Com 
os números, são contabili-
zados 127 pacientes inter-
nados nas unidades de re-
ferência. 

A Paraíba totaliza, com 
a atualização, 443.505 ca-
sos confirmados da doença, 
sendo 336.110 pacientes 
considerados recuperados, 
representando 75,78% dos 
casos totais, e 9.364 faleci-
mentos, 2,11% dos casos. 
Estima-se que 98.031 casos 
estejam em aberto, com a si-
tuação não finalizada no sis-
tema de notificação de casos 
ou referentes a pacientes em 
processo de recuperação. 

Até o momento, 1.191.230 
testes para diagnóstico da co-

vid-19 foram realizados, con-
firmando casos em todas as 
cidades e óbitos em 222 dos 
223 municípios, apenas Ria-
chão do Bacamarte não possui 
morte entre seus residentes.

Os falecimentos ocorre-
ram nos dias 14 e 15 de ou-
tubro, todos em hospitais pú-
blicos, sendo as vítimas dois 
homens e uma mulher, com 
idades de 54, 68 e 87 anos. 
Dois pacientes não possuíam 
comorbidades, e a mulher, de 
54 anos, apresentava doen-
ças respiratórias associada 
ao quadro da covid-19.

As mortes foram re-
gistradas para residentes 
em João Pessoa, Fagundes e 
Sousa. A SES investiga ainda 

17 falecimentos, ocorridos 
entre os meses de pandemia. 

A ocupação total de 
leitos de UTI  (adulto, pe-
diátrico e obstétrico) é de 
23% e 15% em leitos de 
enfermaria para adultos. O 
Sertão possui a maior ocu-
pação em leitos de UTI, com 
31%, e 11% nas enferma-
rias. Em seguida, a Região 
Metropolitana de João Pes-
soa tem 30% de ocupação 
de leitos de UTI e 19% nas 
enfermarias. Em Campi-
na Grande estão ocupados 
19% de leitos de UTI, com 
13% nas enfermarias. To-
dos os dados das macrorre-
giões são referentes a leitos 
específicos para adultos.

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

O secretário especial de 
Assuntos Estratégicos da Pre-
sidência da República, Flávio 
Rocha, foi cobrado pelo con-
selheiro de Segurança Nacio-
nal dos Estados Unidos, Jake 
Sullivan, por progressos con-
cretos na questão climática. 
Os dois se encontraram, em 
Washington. O compromisso 
não consta da agenda oficial 
de Rocha, que está na capital 
americana desde segunda-
feira, 11 - último dia em que 
sua agenda foi atualizada

De acordo com nota 
emitida pela Casa Branca e 
enviada à imprensa, ontem, 
pela embaixada dos EUA no 
Brasil, Sullivan enfatizou 
a Rocha a necessidade de 
progresso concreto na pau-
ta do clima entre todos os 

envolvidos na Conferência 
das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima, a COP 
26, que acontecerá neste 
mês em Glasgow.

A cobrança vem em 
meio à pressão de agentes 
internacionais sobre o Brasil 
para uma melhor gestão do 
combate ao desmatamen-
to na Amazônia. Ainda que 
o presidente Jair Bolsonaro 
tenha defendido, em seu dis-
curso na 76ª Assembleia-Ge-
ral das Nações Unidas (ONU), 
a política ambiental do gover-
no, a realidade é que o des-
matamento na floresta tropi-
cal continua elevado. Ontem, 
o vice-presidente Hamilton 
Mourão confirmou o fim das 
operações de Garantia de Lei 
e da Ordem (GLO) na região. 
Os militares foram enviados 
em junho para tentar conter 
a ação predatória no local.

EUA: Rocha é cobrado 
na questão climática
Eduardo Gayer
Agência Estado
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Em sete meses, Emlur teve que fazer troca ou manutenção em 12% das cerca de mil papeleiras espalhadas pela cidade

Oito bairros de JP concentram 
depredação a coletores de lixo
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Oito bairros de João Pessoa 
concentram a maior parte das 
lixeiras (papeleiras) disponibi-
lizadas pela prefeitura que são 
alvos de depredação e de furtos. 
As áreas com mais problemas 
de vandalismo são os bairros 
do Centro, Cabo Branco, Mana-
íra, Mangabeira, Bessa, Tambaú, 
Varadouro e Castelo Branco. Em 
sete meses, 12% dos equipamen-
tos disponibilizados para a popu-
lação tiveram que passar por ma-
nutenção ou serem substituídos.

A Autarquia Especial Muni-
cipal de Limpeza Urbana (Emlur), 
da Prefeitura de João Pessoa, 
garante que instalou 256 pape-
leiras no período de janeiro a ju-
lho deste ano, e teria realizado a 
substituição de 120 equipamen-
tos. Ao todo, conforme dados da 
prefeitura, há aproximadamente 
mil equipamentos instalados na 
cidade, em avenidas, prédios e 
espaços públicos, como praças, 
mercados e parques.

De acordo com o superin-
tendente da Emlur, Ricardo Velo-
so, o trabalho de instalação de no-
vos equipamentos é permanente, 
para que os serviços de limpeza 
urbana sejam sempre melhora-
dos. Contudo, ele alerta sobre a 
necessidade de substituição das 
papeleiras não só para a correta 
manutenção dos recipientes, mas 
em razão de depredação e furto.

“Infelizmente, há pessoas 
que danificam os equipamentos 
de condicionamento de resíduos 
e até furtam. É lamentável. Faze-
mos um apelo para que esse tipo 
de conduta seja cessado e que a 
população denuncie por meio do 
telefone 0800-083-2425”, afirma 
o superintendente da Emlur.

Nos primeiros sete meses 
deste ano, ele informa que foram 
instaladas 202 papeleiras nas 
ruas, avenidas e mercados públi-
cos. Os bairros mais beneficiados 
foram o Centro, Tambaú, Manga-
beira, Altiplano, Róger, Manaíra, 
Bessa e Cabo Branco. Entre os 
locais, destacam-se o Hospital Or-
totrauma, o Busto de Tamandaré, 
o Bosque dos Sonhos, a Avenida 
Visconde de Pelotas, a Avenida 
Almirante Barroso, o Mercado 
Central e a Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB).

No mesmo período, houve 
a instalação de 54 lixeiras em 
praças da capital, a exemplo das 
Praças da Independência, da Paz, 
João Pessoa, do Pavilhão do Chá e 
da Tapioca. Os bairros com mais 
instalações foram Tambaú, Cen-
tro, Tambiá, Brisamar, Castelo 
Branco e Alto do Mateus.

A dona de casa Cláudia 
Pontes, por exemplo, afirma 
que sempre joga as embalagens 
dos produtos que consome nas 
lixeiras do Parque Solon de Lu-
cena, no Centro da cidade. “É o 
mínimo que podemos fazer. Não 
custa nada. Se estamos aqui para 
aproveitar o lugar, devemos fazer 
nossa parte”, enfatiza ela, que está 
satisfeita com a limpeza do lo-
cal e que, parte disso, é pelo fato 
de haver recipientes adequados 
para o descarte de resíduos. A 
manutenção dos equipamentos é 
diária, conforme garante a Emlur. 
As equipes de fiscalização sempre 
encontram papeleiras quebradas 
e todo dia é feito o conserto. O 
dano é causado no suporte ou na 
tampa. Mas há casos também de 
furto, de levarem a caixa toda.

Em Mangabeira

Cagepa: atendimento 
volta a ser presencial

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
retomará o atendimento na 
Casa da Cidadania no bairro 
de Mangabeira, na capital, 
a partir da segunda-feira 
(18). É a primeira Casa da 
Cidadania que receberá os 
serviços da Cagepa nesta 
fase de retomada dos servi-
ços presenciais. Assim como 
nos demais postos, o aten-
dimento será realizado de 
forma reduzida e mediante 
agendamento prévio para ga-
rantir a segurança de clientes 
e funcionários.

O posto da Cagepa na 
Casa da Cidadania de Man-
gabeira terá funcionamento 
das 8h às 13h40, de segunda 
a sexta-feira. O cliente pode-
rá agendar os serviços por 
meio do site agendamentos.
pb.gov.br ou diretamente 
pelos canais de atendimento 
da Cagepa: 115, WhatsApp 
98198-4495, AppCagepa ou 
Assistente Virtual Acqua, no 
site www.cagepa.pb.gov.br.

Os espaços receberão 
apenas metade da capaci-
dade, mantendo o distan-
ciamento necessário entre 
os guichês dos atendentes, 
para evitar aglomerações. 
Todos os atendentes utiliza-

rão máscaras e a entrada dos 
clientes no ambiente só será 
permitida também mediante 
o uso de máscaras. A Casa da 
Cidadania de Mangabeira fica 
localizada na Rua Elias Perei-
ra de Araújo, s/n, ao lado do 
Mercado Público.

Apesar do retorno gra-
dual do atendimento presen-
cial para os clientes da com-
panhia, o teleatendimento 
115, o WhatsApp 98198-
4495, o aplicativo Cagepa e a 
atendente virtual Acqua per-
manecem prestando todos os 
serviços normalmente.

OutrOs POntOs
dE atEndimEntO

n João Pessoa: Avenida 
Camilo de Holanda, 
926, Centro.
n Campina Grande: 
Rua Félix Antônio, s/n, 
Centro.
n Guarabira: Avenida 
Dom Pedro II, 209, 
Centro.
n Patos: Rua Francisco 
Pontes, s/n, Salgadinho.
n Pombal: Rua Jerônimo 
Rosado, 362, Centro.
n Cajazeiras: Rua
Anacleto de Souza,
105, Centro.

Posto da Cagepa em Mangabeira funciona na Casa da Cidadania

Foto: Reprodução

No período de janeiro a julho deste ano, a Emlur instalou 256 e promoveu a substituição de outras 120, que teriam sido alvos de vandalismo em vários pontos de logradouros públicos

Fotos: Carlos Nunes/Secom-PMJP
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Produto, uma inovação científica, possui baixo teor de gordura e alto valor nutritivo, além de preço abaixo de mercado

Pesquisadora da UFPB cria 
surimi com carne de rã-touro

A pesquisadora Sinara 
Pereira Fragoso, do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência 
e Tecnologia de Alimentos da 
Universidade Federal da Para-
íba (UFPB), criou um surimi 
inédito com carne de rã-tou-
ro (Lithobatescatesbeiana). O 
alimento, do tipo kamaboko 
(comida tradicional japonesa), 
é altamente nutritivo, rico em 
proteína animal e com preço 
acessível a todas as classes 
sociais.

Tradicionalmente, o suri-
mi é um alimento feito à base 
de carne ou pasta de peixes 
brancos e pode se apresentar 
em diversas formas: varas, 
bastonetes, cubos, medalhões, 
migalhas, raspas ou cortado 
em pedaços.

O produto da pesquisado-
ra na Paraíba é uma inovação 
científica que foi patenteada 
por meio da Agência UFPB 
de Inovação Tecnológica 
(Inova). Ele possui 14,74% 
de proteína e baixo teor de 
gordura (1,26%), da qual 
64% é composta de ácidos 
graxos insaturados (36% do 
tipo monoinsaturados e 27% 
do tipo poli-insaturados). Nos 
testes sensoriais realizados, o 
surimi teve média de aceitação 
acima de 70%.

A carne de rã-touro foi es-
colhida por fazer parte dos ali-
mentos funcionais – que trazem 
benefícios para a saúde, pois 
tem elevada quantidade de ami-
noácidos e possui boa disponi-
bilidade de cálcio e ferro. Em 
virtude dessas características, 
é indicada para dietas hipocaló-
ricas, doenças gastrointestinais 
e tratamento de alergias.

Conforme o levantamento 
de custos feito por Sinara Perei-
ra, no ano de 2016, o preço por 
embalagem de 250g do surimi 
seria de R$ 2,50, um valor final 
bastante reduzido. No mercado 
atual, existem alguns exemplos 
de surimi comercializados em 
embalagens de 250g, como o 
Qualitá: R$ 7,43; DMAN: R$ 
10,99; AsidFood: R$ 6,55; e 
Costa e Sul: R$ 6,25.

A pesquisadora destacou 
que a importância da pesquisa 
é o aproveitamento do dorso 
(tórax e braços), considerado 
como subproduto da rã. “Esse 
processo de aproveitamento, 
além de diminuir o desperdí-
cio de cortes secundários para 
a indústria da ranicultura, 
agrega valor a um corte que 
possui baixo valor comercial”, 
destacou Sinara Pereira.

Atualmente, a principal 
forma de comercialização da 
rã consiste em coxas conge-
ladas, tanto para o mercado 
interno quanto para expor-
tação. Elas correspondem a 
60% do peso da carcaça após 
o abate. Os 40% restantes são 
justamente o dorso, que é pra-
ticamente descartado, o que 
aumenta o custo da carne por 
causa do grande desperdício.

Além do dorso, as partes 
da rã que são consideradas 
cortes secundários são o fí-
gado, gordura, intestino e pele. 
Essas partes podem ser aplica-
das nas indústrias farmacêu-
ticas e bioquímicas.

Sinara afirmou que o de-
safio dessa iniciativa é a acei-
tação da carne de rã em países 
que não têm o hábito de con-
sumir tal iguaria, a exemplo 
do próprio Brasil.

Transtornos

Terreno baldio é alvo de reclamação 
de moradores do bairro do Varjão
Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com 

O terreno baldio conheci-
do como Feirinha das Bicicletas, 
no bairro do Varjão, em João 
Pessoa, está sendo alvo de recla-
mação dos moradores da locali-
dade devido ao acúmulo de lixo. 
O terreno é de propriedade pri-
vada, sendo de responsabilida-
de do proprietário pela limpeza 
da área, conforme a Autarquia 
Especial Municipal de Limpeza 
Urbana (Emlur). Os moradores 
reivindicam a desapropriação 
do terreno para transformá-lo 
em um equipamento público 
que beneficie a população.

O terreno está localizado 
entre as Ruas Leonel Pinto de 
Abreu e a São Judas Tadeu. Se-
gundo informações dos mora-
dores, pessoas de ruas próxi-
mas descartam lixo, entulhos, 
poda de árvores, pneus e outros 
objetos, porém, o descarte irre-
gular de lixo atrai ratos, baratas 
e outros insetos, provocando 
doenças à população.

Morador do bairro há dez 
anos, o contador Josué Ribei-
ro, de 41 anos, informou que 
a Emlur passa a máquina de 
limpeza a cada 15 dias, mas 
deveria ser responsabilidade 
do proprietário.

“A nossa sorte é que as 
pessoas das ruas vizinhas não 
jogam muito lixo comum, pois a 
proliferação de insetos tornaria 

as nossas casas insalubres. En-
quanto houver falta de educa-
ção da população, esse proble-
ma sempre irá existir”, criticou. 
Ele gostaria que o terreno se 
transformasse em uma praça 
pública para ser uma opção de 
lazer para as crianças e espaço 
de caminhada.

De acordo com o comer-
ciante João Batista, 51 anos, 
à medida em que o carro da 
Emlur faz a limpeza vai des-
nivelando o terreno devido 
ao excesso de retirada de 
lixo. Ele também gostaria de 
uma melhor utilidade para 
o espaço. “Eu gostaria que o 
terreno abandonado se trans-
formasse em uma Unidade de 
Saúde da Família (USF) para 
dar celeridade ao atendimen-
to à população, pois o único 
atendimento é próximo a um 
supermercado do bairro”, afir-
mou. Ele não gostaria que se 

tornasse em uma praça pú-
blica, pois poderia acontecer 
poluição sonora.

O morador Aroldo de 
Alencar, de 67 anos, reforça 
a necessidade de acordo en-
tre o proprietário do terreno 
e a Prefeitura de João Pes-
soa (PMJP), pois o descaso 
dessa situação prejudica a 
todos. “Essa demanda tem 
muitos anos. Sabemos que o 
proprietário é dono de uma 
construtora e queria construir 
um prédio desrespeitando os 
recuos mínimos estabelecidos 
pela prefeitura”, afirmou.

O superintendente da 
Emlur, Ricardo Veloso, infor-
mou que o terreno de proprie-
dade privada já possui auto de 
infração que, em valores atuais, 
chega a R$16 mil.

“Segundo o Regulamento 
de Limpeza Urbana de João 
Pessoa, o proprietário deveria 

manter o terreno capinado, dre-
nado e limpo e fiscalizar para 
impedir que seja usado como 
depósito irregular de resíduos”, 
afirma Ricardo Veloso. “A res-
ponsabilidade também inclui 
a área da calçada”.

O superintendente ainda 
afirma que a população tam-
bém pode contribuir com o tra-
balho da Emlur na manutenção 
da limpeza urbana, conscienti-
zando as pessoas sobre os pre-
juízos do descarte inadequado 
à comunidade.

“Os agentes fazem a lim-
peza na cidade, coletam os di-
versos tipos de resíduos, mas 
é necessário que as pessoas 
contribuam, no sentido de fa-
zer o descarte adequado dos 
resíduos. Outro ponto essencial 
é conscientizar as pessoas que 
não devem despejar entulhos 
e lixo comum  em terrenos não 
habitados”, declarou.

O terreno,
conhecido como 
Feirinha de 
Bicicletas, é de 
propriedade 
privada

“Esse é um risco. Porém, 
não é tão preocupante, visto 
que o aumento no consumo 
da carne de rã tem crescido 
em todo o mundo, seja por 
preferência de sabor ou por 
indicação médica”, disse a pes-
quisadora. Hoje, em comer-
cialização, já existem alimen-
tos tradicionais e conhecidos 
que foram criados a partir da 
carne de rã. Entre eles estão 
o patê, a salsicha, a linguiça e 
o hambúrguer.

Na UFPB, o surimi foi 
submetido a teste sensorial 
de aceitação, por meio do qual 
se avaliou a qualidade do pro-
duto com relação aos atribu-
tos de aparência, cor, aroma, 
sabor e textura.

As etapas de criação, aba-
te, processamento, análises e 
aceitação sensorial foram de-
senvolvidas no setor de rani-
cultura do Centro de Ciências 
Humanas Sociais e Agrárias 
(CCHSA), em Bananeiras, 
Campus III. As demais análises, 
mais complexas, foram realiza-
das no Centro de Tecnologia 
(CT) e no Centro de Ciências 
Exatas e da Natureza (CCEN).

A inovação foi resultado 
da tese de Sinara, intitulada 
‘Aproveitamento do dorso me-
canicamente separado da rã-
touro (Lithobatescatesbeiana) 
na elaboração de surimi’, con-
cluída em fevereiro de 2017.

A pesquisa foi orientada 
pelos professores Carlos Al-
berto de Almeida Gadelha e 
Tatiane Santi Gadelha, ambos 
do Departamento de Biologia 
Molecular. Colaboraram o pro-
fessor Alex Poeta, o biólogo 
Antônio Rosendo, a doutoran-
da de Agroindústria Yvana Go-
mes e a estudante de Farmácia 
Raquel Fragoso.

Características
A rã-touro é uma das espécies de anfíbios 

mais criadas mundialmente e conhecida, 
principalmente, pelo seu coaxar. O nome 
“rã-touro” é devido ao coaxar que se asse-
melha ao som de um touro.

Ela é usada na ranicultura devido ao seu 
crescimento rápido, alto número de ovos e 
facilidade de manejo. Seu peso pode chegar 
a cerca de 1kg. A alimentação é composta 
por ração para peixes carnívoros e insetos 
produzidos em ranário, quando são cria-
das em viveiros. Na natureza, chegam a se 
alimentar de pequenos mamíferos, ratos e 
outras rãs.

O processo de ranicultura passou a ser 
praticado no Brasil a partir da década de 
1930. O país é pioneiro no cultivo intensivo 
em cativeiro, mas a atividade ganhou impulso 
somente nos anos de 1990, com o avanço 
das técnicas de criação, o surgimento de 
estufas agrícolas e a adoção de ração.

A rã-touro é uma das espécies de anfíbios mais criadas no mundo

Foto: Roberto Guedes

Fotos: Alex Poeta

O produto desenvolvido pela pesquisadora já foi patenteado por meio da Agência UFPB de Inovação Tecnológica

As etapas de criação, abate, processamento, análises e aceitação sensorial foram desenvolvidas no campus de Bananeiras
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Autor do feminicídio confessou o crime e revelou que a esposa soube do romance que mantinha com a prima dela

O homem que estava fo-
ragido por ter assassinado a 
própria esposa com um tiro 
na presença da mãe dela e 
de dois filhos menores re-
solveu se entregar à polícia. 
Elenildo Costa da Silva, de 
29 anos, estava foragido e, 
após um acordo entre o de-
legado Gutemberg Cabral e 
os advogados do acusado, 
ele se apresentou, na tarde 
de quinta-feira (14) na dele-
gacia de polícia de Princesa 
Isabel, no Sertão da Paraíba. 
A vítima foi Luciana Pereira 
da Silva, de 26 anos.

O delegado disse ter 
informado ao advogado de 
Elenildo que ele estava sendo 
ameaçado de morte quando 
fosse encontrado. A polícia 
soube que a mãe dele esta-
va fornecendo alimentação 
para o feminicida que estava 
escondido em um matagal 
naquela região e resolveu se 
entregar. Ele foi ouvido na 
delegacia e já se encontra re-
colhido na Cadeia Pública de 
Princesa Isabel.

O caso
Luciana Pereira da Silva 

foi assassinada com um tiro 
no peito no último domingo 
(10), no sítio Laje Grande, 
Zona Rural de Tavares, no 
Sertão da Paraíba, próximo 
a divisa com Pernambuco. 
Após atirar na esposa, o ho-
mem fugiu levando a arma do 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Mulher é assassinada após 
descobrir traição do marido 

crime. A esposa do criminoso 
foi morta horas após ter rece-
bido a autorização da medida 
protetiva contra Elenildo.

Segundo levantamen-
to feito pela polícia, o crime 
aconteceu após Luciana to-
mar conhecimento que seu 
marido estava mantendo 

um caso amoroso com uma 
prima dela e resolveu se se-
parar de Elenildo. A mulher 
compareceu a delegacia um 
dia antes de ser assassinada 
e, na oportunidade solicitou 
a medida protetiva, que foi 
concedida pelo juiz de plan-
tão. No domingo, oficiais de 

justiça daquela comarca re-
solveram entregar a ordem 
judicial e, após ter conheci-
mento, o homem se armou e 
assassinou a mulher.

Na delegacia, Elenildo 
detalhou o crime e confessou 
ter matado a esposa após ela 
descobrir o relacionamento. 

“Por puro machismo, Elenil-
do matou a esposa. Ela soube 
do caso extraconjugal dele 
com a prima dela. Por isso 
que a vítima não queria mais 
reatar o relacionamento. As 
duas ainda foram espancadas 
por ele”, comentou o delega-
do Gutemberg Cabral.

Luciana foi assassinada na presença dos dois filhos e de sua mãe após o marido, Elenildo, saber que deveria cumprir medida protetiva imposta pela justiça 

Fotos: Reprodução

Uma dupla foi presa 
em flagrante, pela Polícia 
Militar, na madrugada 
dessa sexta-feira (15), 
em João Pessoa. Felipe de 
Sousa, 18 anos, e Júnior 
de Lima, de 26, escalaram 
o prédio onde a vítima, 
uma professora, reside no 
terceiro andar, para pra-
ticar o roubo. Com eles, 
os policiais apreenderam 
um televisor, notebooks e 
celulares.

A professora, que re-
side no Bairro dos Bancá-
rios, em João Pessoa, disse 
aos policiais que acordou 
com um barulho e encon-
trou os dois assaltantes 
dentro do seu aparta-
mento. Eles fugiram, mas 
já tinham retirado alguns 
objetos. 

A dupla disse a polícia 
que conseguiram pular a 
fachada do prédio e esca-
lar até o terceiro andar e 
entrar no apartamento. 

Na Central de Polícia, 
os homens disseram que 
preferiam ficar presos “do 
que continuar morador de 
rua, pois, na cadeia, eram 
alimentados três vezes ao 
dia”. 

Ladrões  
invadem 
apartamento 
de professora

Duas vítimas do aci-
dente envolvendo um 
veículo do Departamen-
to Estadual de Estradas e 
Rodagem-DER continuam 
internadas no Hospital 
Regional de Cajazeiras. O 
setor de assistência social 
da unidade hospitalar não 
forneceu as identificações 
das vítimas, apenas que o 
estado clínico é estável.

Outras duas pessoas, 
que morreram no acidente, 
foram os irmãos Alexandro 
Alves Coelho de 49 anos 
e Acelandro Alves Coe-
lho de 46. A tragédia que 
provocou as duas mortes 
ocorreu na tarde de quinta-
feira (14), na Rodovia PB-
400, entre os municípios 
de Monte Horebe e Bonito 
de Santa Fé, no Sertão da 
Paraíba.

Segundo informações 

colhidas pela polícia, uma 
caminhonete do DER da 
Paraíba retornava para Ca-
jazeiras, naquela rodovia, 
de uma obra na região de 
Monte Horebe. Testemu-
nhas disseram que, supos-
tamente, o motorista foi 
desviar de um caminhão 
e perdeu o controle, capo-
tando o veículo. Os dois 
irmãos morreram no local 
do acidente, enquanto que 
os feridos foram levados 
para o Hospital Regional de 
Cajazeiras.

Os corpos dos irmãos 
foram levados para o Nú-
cleo de Medicina e Odon-
tologia Legal de Cajazeiras, 
enquanto que equipes da 
Polícia Militar isolaram a 
área para a realização de 
perícia. Equipes do Samu e 
Corpo de Bombeiros pres-
taram socorro às vítimas.

Servidores do DER 
morrem em acidente

A caminhonete ficou destruída após capotar na rodovia estadual

Foto: Divulgação

O que era para ser 
apenas a assinatura de um 
Termo Circunstanciado de 
Ocorrência (TCO) terminou 
na prisão de um homem 
envolvido em assassinatos 
na cidade de Surubim (PE). 
Ele sairia da delegacia em 
poucos minutos. Mas após 
as diligências na Central de 
Polícia Civil, em Campina 

Grande, se tomou outro 
rumo. O suspeito foi abor-
dado pela Polícia Militar 
em Lagoa Seca e não quis 
se identificar aos policiais, 
sendo à delegacia de Polí-
cia Civil. Ele ainda forneceu 
nome falso. O motivo: havia 
três mandados de prisão 
preventiva em seu desfavor, 
expedidos pela comarca de 

Surubim. De acordo com a 
Polícia Civil paraibana, são 
dois processos envolvendo 
seu nome: um versa sobre 
homicídio consumado e 
uma tentativa de homicídio, 
tendo como vítimas três 
pessoas; e o outro trata de 
um homicídio qualificado 
contra um adolescente. To-
dos os delitos aconteceram 

naquele município pernam-
bucano. 

De acordo com a dele-
gada seccional, Ellen Ma-
ria, há indícios de que esse 
foragido estaria exercendo 
tráfico de drogas em La-
goa Seca. O homem preso 
não quis fornecer o motivo 
porque resolveu morar em 
Lagoa Seca.

Suspeito de homicídios e tráfico em 
Pernambuco é preso em Lagoa Seca

Alucinógenos

PRF apreende 170 comprimidos de 
rebite com motorista de caminhão

Comprimidos utilizados 
por profissionais de transporte 
para se manterem acordados 
foram apreendidos por uma 
equipe da Polícia Rodoviária 
Federal no início da noite de 
quinta-feira (14), na BR-230, 
em Pombal, sertão da Paraíba. 
A droga ilícita está avaliada em 
mais de R$ 1 mil.

O caminhão Mercedes
-Benz 710 foi abordado pelos 
agentes da PRF estacionado 
com problema mecânico. Na 
vistoria ao veículo, foi locali-
zada uma bolsa contendo 176 
comprimidos de Nobesio, dro-
ga popularmente conhecida 
como rebite.

O condutor, de 36 anos, 
informou que os comprimidos 
eram para o seu consumo, mas 
alegou desconhecer a sua exis-
tência no interior do veículo. O 
veículo foi removido ao pátio 
conveniado da PRF por moti-
vos administrativos. Foi lavra-
do um Termo Circunstanciado 
de Ocorrência e o condutor se 
comprometeu a comparecer 
para responder em juízo. 

Nobesio (Rebite) também 
é considerado uma substância 
psicoativa detectável ao reali-
zar o Exame Toxicológico e uti-
lizada como inibidor de sono 
por profissionais de transporte 
que realizam viagens longas.Os comprimidos são usados para evitar que o motorista durma
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Alta no preço dos alimentos deixa ainda mais difícil o acesso de parte da população a produtos básicos

Pandemia agrava situação do 
país e 20 milhões passam fome

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

No Dia Mundial da Ali-
mentação, um dado estatístico 
assusta:  mais de 20 milhões de 
pessoas passam fome no Bra-
sil. A pandemia da covid-19 e 
a inflação nacional agravaram 
um cenário de retrocesso que 
crescia desde 2018. Neste ano, o 
índice de Insegurança Alimentar 
(IA), no país, chega perto do ob-
servado em 2004, quando Norte 
e Nordeste possuíam mais de 
10% de sua população passan-
do fome, de acordo com dados 
da Rede Brasileira de Pesquisa 
em Soberania e Segurança Ali-
mentar e Nutricional (Pessan). 
Na Paraíba, são 86 municípios 
com índices de IA extremamen-
te alto ou alto. O debate acerca 
da soberania alimentar se faz 
mais necessário do que nunca 
por este ser um dos principais 
caminhos para viabilizar a ali-
mentação para todos os brasilei-
ros, garantindo assim dignidade 
e o acesso a um direito humano 
básico.

O Inquérito Nacional sobre 
Insegurança Alimentar no Con-
texto da Pandemia da covid-19 
no Brasil, da Rede Pessan, apon-
ta que houve uma regressão de 
15 anos em cinco na questão 
da fome no país, anulando o su-
cesso registrado entre os anos 
de 2004 e 2013 em relação ao 
acesso à alimentação adequada. 
Segundo dados da Pessan, o pe-
ríodo de 2013 e 2018 teve um 
aumento da ocorrência da fome 
em 8% a cada ano. Contudo, en-
tre 2018 e 2020 esse percentual 
subiu para quase 30%, piorando 
ainda mais o cenário.

Dentro desse contexto, as 
entidades que batalham por 
direitos básicos, como a ali-
mentação, pesquisadores, pro-
fissionais de diversas áreas e a 
sociedade civil lutam a favor da 
chamada soberania alimentar. 
O termo expressa o desejo de 
que a população possa contro-
lar sua produção de alimentos, a 
partir daquilo que precisam e de 
sua cultura. “Ter soberania ali-
mentar significa que as pessoas 
podem escolher seus processos 

produtivos e garantir, não só a 
disponibilidade dos alimentos, 
como o acesso destes alimentos 
para toda a população”, explicou 
Rodrigo Vianna, professor da 
Universidade Federal da Paraíba, 
no Departamento de Nutrição.

O caminho para se alcançar 
a soberania alimentar perpassa 
pelas políticas públicas com en-
foque no bem-estar e saúde da 
população. “Os objetivos de de-
senvolvimento sustentável são 
um exemplo de se buscar a meta 
de soberania alimentar dos po-
vos em escala mundial. Cada país, 
com seus governantes, vai elencar 
suas prioridades de investimen-
tos de acordo com as demandas 
do seu povo e dos interesses eco-
nômicos”, afirmou Vianna.

E, com base na gestão fede-
ral, o Brasil aparenta estar longe 
de sanar a fome e a insegurança 
alimentar. A alta no preço dos 
alimentos deixa ainda mais difícil 
o acesso de parte da população 
a estes produtos e, mesmo que 
o aumento de valores seja uma 
tendência global, o quadro no 
país parece ser um dos mais gra-
ves. De acordo com uma pesquisa 
realizada pela Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), a inflação 
média esperada para o fim deste 
ano nos países que compõem o 

G20 é de 3,7%. Entretanto, no 
Brasil essa previsão é de 7,2%, 
quase o dobro, ficando atrás ape-
nas de países como Argentina 
(47%) e Turquia (17,8%).

“A falta de soberania ali-
mentar é um caminho certo 
para a insegurança alimentar 
da população.  A insegurança 
alimentar é uma inequívoca 
violação de um direito humano 
básico, que é a alimentação e 
consequentemente o direito à 
vida”, elucidou Rodrigo Vianna. 
A insegurança alimentar pode 
ser classificada de três formas: 
a leve, “quando existe a preocu-
pação em relação a conseguir ter 
o que comer ou não”; a modera-
da, “quando há substituição, por 
exemplo, de não pagar um alu-
guel para comprar alimentos”; e 
a grave, “quando em ao menos 
uma das refeições não há o que 
comer, existindo assim o estado 
de fome”, descreveu a nutricio-
nista e conselheira do Conselho 
de Segurança Alimentar e Nutri-
cional da Paraíba, Vanille Pessoa, 
em entrevista ao Giro Nordeste.

Quando alguém vivencia a 
experiência de insegurança ali-
mentar, significa, portanto, que 
ela não tem acesso a alimentos de 
qualidade e nem em quantidade 
suficiente de forma permanente. 
“Significa que para sobreviver, a 

pessoa necessita se alimentar de 
alimentos inadequados ou fora 
de sua cultura ou ainda usar de 
meios socialmente inaceitáveis 
para obter o alimento, como por 
exemplo pegar comida no lixo ou 
comer osso ou restos de comida”, 
pontuou o professor.

Para Vianna, é inaceitável 
que o Brasil conviva com um pro-
blema como o da insegurança 
alimentar por ser um país rico e 
com grande potencial. “[O país] 
tem um grande contingente 
populacional na agricultura fa-
miliar e que tem condições de 
produzir alimentos. É inaceitá-
vel que as pessoas aceitem com 
naturalidade tanta desigualdade 
social”, enfatizou.

O estado de insegurança 
alimentar não afeta somente a 
saúde física, mas também se de-
bruça em consequências sociais 
como o aumento da violência, 
desmobilização social, violência 
doméstica, problemas de saúde 
mental, a manutenção intergera-
cional da pobreza, dentre tantos 
outros. Devido a isso, a sociedade 
possui um papel importante de 
reivindicação e pressão por mu-
danças na estrutura atual de pro-
dução do país. “Para se atingir a 
segurança alimentar é necessário 
lutar pela soberania alimentar”, 
concluiu Rodrigo Vianna.

PB no combate à fome
O Governo do Estado, através da Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Humano, possui pro-
gramas e equipamentos voltados para a garantia 
da segurança alimentar e nutricional da população 
paraibana. A iniciativa do Restaurante Popular, por 
exemplo, está presente em 10 municípios, sendo 
cinco deles já instalados (João Pessoa, Santa Rita, 
Campina Grande, Patos e Sousa) e outros cinco 
na fase final de implantação (São Bento; Pombal; 
Cajazeiras; Monteiro e Guarabira).

O objetivo dos restaurantes populares é 
oferecer refeições saudáveis de segunda a sex-
ta-feira, pelo preço acessível de um real, “propi-
ciando a redução da insegurança alimentar nos 
locais onde os restaurantes estão implantados”, 
afirmou Luciana Araújo, diretora do Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar Nutricional 
na Paraíba (Sisan-PB).

Outra ação do Estado com o foco de oferecer 
alimentação adequada à população é o Cartão 
Alimentação, um programa de transferência de 
renda. Ele foi criado a fim de atender famílias 
que estão em situação de vulnerabilidade social. 
Atualmente são mais de 50 mil pessoas atendi-
das em 92 municípios paraibanos assistidos pelo 
programa. Do outro lado, são mais de 300 su-
permercados credenciados para darem suporte 
ao funcionamento do projeto.

Os programas “Tá na Mesa” e “Prato Cheio” 
também compõem o rol de iniciativas estaduais, 
que visam combater a fome e a insegurança ali-
mentar. O primeiro consiste na oferta de refeições 
saudáveis pelo valor simbólico de R$ 1, nos moldes 
do Restaurante Popular, mas nas cidades que não 
podem receber o programa devido às regras de 
funcionamento. O projeto fez uma chamada pú-
blica para selecionar restaurantes comerciais em 
83 municípios para que ofereçam cerca de 25 mil 
refeições diárias às pessoas de baixa renda. Já o 
Prato Cheio se trata da distribuição de refeições 
para pessoas em situação de rua nos grandes 
centros e regiões periféricas das cidades de João 
Pessoa, Campina Grande, Patos e Guarabira. A 
parceria é entre o Governo do Estado da Paraíba 
e membros da sociedade civil.

Luciana Araújo também destaca o trabalho, 
que está relacionado à política de segurança ali-
mentar, que é o programa de “Cisternas de 1ª 
Água para Consumo Humano; Cisterna de 2ª 
Água para Produção e Cisterna de Escola, com 
o objetivo de garantir a segurança hídrica dos 
municípios do semi-árido paraibano”, concluiu a 
diretora do Sisan/PB.

Foto:Pixabay

Caminho para se alcançar a soberania alimentar passa por políticas públicas com enfoque no bem-estar e saúde da população

Corte solidário

Ação social atende a pacientes com câncer 
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Enfrentar e vencer o câncer 
não é uma tarefa fácil. Além do 
corpo, a mente precisa estar bem 
para enfrentar esta batalha e o 
fator estético pode ajudar nesse 
processo. Durante o mês de ou-
tubro, com a maior visibilidade 
proporcionada pela campanha 
do outubro rosa, o salão Styllus 
Belezaria, em João Pessoa, reali-
za a campanha de corte solidário 
para quem deseja doar as madei-
xas para a confecção de perucas 
que serão doadas aos pacientes 
oncológicos.

A ação, que completa um 
ano em 2021, foi idealizada e in-
centivada por Emanuel Pontes, 
cabeleireiro e terapeuta capilar. 
Integrando o salão Styllus Bele-
zaria, situado no Mag Shopping, 
no bairro do Manaíra, Emanuel 
trabalha também para estender 
a iniciativa por mais salões na 

capital e também no interior.
“Continuamos tentando 

estender esse projeto para to-
dos os salões de beleza, fazen-
do convite para as pessoas que 
desejam participar, tanto para 
doadores como para donos de 
salões, outros profissionais da 
área de beleza. Nessa comemo-
ração de um ano estamos bus-
cando essa expansão para que 
salões de beleza não só da capi-
tal, mas dos interiores, possam 
se interessar por essa ação e con-
tinuem recolhendo cabelos para 
o projeto com a Rede Feminina 
de Combate ao Câncer, além de 
voluntários que confeccionam 
as perucas que são distribuídas 
para as mulheres que estão na 
fila da espera”, declarou Emanuel 
Pontes.

Para participar, é necessá-
rio que o cumprimento doado 
seja de 25 cm, a partir do elástico 
de amarração. No Styllos Beleza-
ria, os clientes que procurarem 

o atendimento recebem, gratui-
tamente, o corte e a finalização. 
O Salão também tem unidades 
no Shopping Sul e em Manga-
beira, e o agendamento deve ser 
realizado através dos números 
telefônicos ou WhatsApp: (83) 
9.8803-3078 (Mag Shopping), 
(83) 9.8830-7556 (Shopping Sul) 
e (83) 9.9908-6953.

Para Karla Bezerra, gerente 
da Rede Feminina de Combate 

ao Câncer na Paraíba, a ação é 
extremamente importante não 
só pela estética, mas pelo que ela 
representa para a saúde e recupe-
ração das pacientes oncológicas.

“É sempre importante forta-
lecer a doação de cabelo durante 
todo o ano, não só no mês de ou-
tubro porque representa muito 
para essas mulheres. A paciente 
chega aqui triste, desacreditada, 
muitas vezes, porque não está 

preparada para encarar a vida 
social lá fora estando careca. 
Temos presenciado testemu-
nhos de mulheres que chegam 
aqui depressivas pela perda de 
cabelo, com vergonha de sair de 
casa e quando colocam a peruca 
retomam essa coragem e segu-
rança delas, renovada de ânimo. 
A cabeça estando boa é muito 
importante para o tratamento, 
até a imunidade pode melhorar”, 

afirmou a gerente. A rede faz a 
distribuição de perucas durante 
todo o ano com uma média de, 
aproximadamente, 70 perucas 
distribuídas de forma gratuita 
para quem precisa. Para receber, 
as pacientes precisam buscar a 
sede e se inscreverem no projeto.

Além do salão Styllus Be-
lezaria, a rede também recebe 
doações de outros locais e de 
hospitais. A doação pode ser feita 
diretamente na Rede Feminina 
de Combate ao Câncer, locali-
zada na Avenida Doze de Outu-
bro, 858, no bairro do Jaguaribe, 
além de uma urna na recepção 
do Hospital Napoleão Laureano. 
Para mais informações, o tele-
fone para contato também está 
disponibilizado através do (83) 
3241-5373.

A confecção das perucas é, 
também, de forma voluntária, um 
trabalho que envolve várias mãos 
e muito amor para devolver au-
toestima, força e sorrisos.

Salão Styllus 
Belezaria faz 
campanha de 
corte solidário 
para doação de 
cabelos para  
confecção de 
perucas

Trabalho 
voluntário 
que envolve 
várias mãos 
e muito amor 
para devolver 
autoestima, 
força e sorrisos
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Retorno do ‘Eu-Casa’
Grupo Parahyba Mulher inicia neste final de semana a nova 
temporada do espetáculo virtual que envolve experimento 
cênico e debates presenciais. Página 12
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O contexto social era de 
repressão ideológica e de con-
trole econômico do cinema. 
Os modos de produção eram 
caros e o acesso a equipamen-
tos, escasso. O Super-8 atraia, 
a partir de 1973, em João Pes-
soa, jovens diretores a roda-
rem seus filmes com poucos 
recursos, criando um cinema 
mais individual e subjetivo, 
transformado em movimento 
de resistência. É essa história 
que está contada no livro O 
Super-8 na Paraíba – Anos de 
produção e rebeldia, do cineas-
ta e professor Bertrand Lira, 
lançado pelo selo Marca de 
Fantasia e disponível para do-
wnload gratuito.

A obra, publicada há 35 
anos no Caderno de Textos, do 
Centro de Ciências Humanas, 
Letras e Artes da Universidade 
Federal da Paraíba (CCHLA-U-
FPB), é o primeiro registro so-
bre este momento do cinema 
no Estado. Os textos, até então 
registrados apenas nos origi-
nais mimeografados, foram 
editados pelo pesquisador 
Henrique Magalhães e conta 
com uma versão de 45 pági-
nas atualizada e ampliada, na 
qual foram inseridas ilustra-
ções das produções cinemato-
gráficas da época.

“O texto original está 
mantido em sua essência e as 
coisas que não concordo mais 
hoje coloquei na apresentação. 
Mas ele permanece pertinen-
te porque é impressionante 
como as pessoas ainda têm 
interesse por esse momento 
do cinema”, justifica Bertrand 
Lira, que realiza no livro um 
breve histórico dos primeiros 
filmes realizados na Paraíba, 
do contexto cultural e do mo-
vimento cinematográfico da 
década de 1960, sem, contudo, 
realizar uma análise crítica 
desses filmes.

O movimento teve críticos 
que consideravam o uso dessa 
tecnologia mais barata como 
um empobrecimento do cine-
ma no Estado, tese refutada 
por Bertrand. “Isso enriqueceu 
e muito o cinema na Paraíba, 
tanto em qualidade quanto em 
quantidade de filmes produzi-
dos. Na época, os veteranos não 

aceitavam porque achavam um 
retrocesso sair do 16mm para 
o Super-8, mas, para nós, isso 
foi uma conquista”. 

Fazendo analogia entre 
o Super-8 com os recursos 
digitais atuais, Bertrand lem-
bra que os cartuchos ainda 
tinham custos consideráveis 
e ela só gravava cerca de três 
minutos e 40 segundos. “A 
gente não tinha acesso aos 
meios de produção. As câme-
ras que tínhamos antes eram 
de 16mm, uma película muito 
cara. A gente tinha que econo-
mizar muito e ter muito cri-
tério sobre o que filmar, mas, 
de qualquer maneira, isso de-
mocratizou o acesso”, lembra 
o cineasta.

Seguindo uma ordem cro-
nológica, a obra documenta 
o advento desta tecnologia, 
que o pesquisador divide em 
duas partes. A primeira fase 
do cinema Super-8 corres-
ponde aos filmes produzidos 
a partir do seu surgimento em 
1973 até 1976, dos quais se 
destacam A última chance, de 
Paulo Melo, e O estranho caso 
de Leila, do crítico de cinema 
Antônio Barreto Neto. Em se-
guida, na mesma fase, surgem 
novas produções de veteranos 
do cinema paraibano e tam-
bém de novos cineastas, como 
A greve, de W.J. Solha, A festa de 
Iemanjá, de Jurandy Moura, e 

o primeiro filme da trilogia do 
artista plástico Archidy Picado, 
O desencontro. Uma matéria do 
Jornal A União de outubro de 
1975 definia a produção como 
“um filme sobre o problema da 
incomunicabilidade humana 
ambientado nos diversos se-
tores sociais”, segundo o autor 
do livro.

Cinema LGBT
A chamada “segunda 

fase” viria para compreen-
der os últimos quatro anos do 
movimento, de 1979 a 1983, 
em um momento de reaber-
tura democrática, que viria 
a se refletir nas produções 
em Super-8. É nesse contexto 
de relativa liberdade políti-
ca que Pedro Nunes e João 
de Lima, estudantes do Cur-
so de Comunicação Social da 
UFPB, iniciam as filmagens 
do documentário Gadanho, 
uma película sobre a atividade 
dos catadores de lixo do Baixo 
Roger. No livro, Bertrand faz 
um paralelo deste filme com 
Aruanda, de Linduarte Noro-
nha, que deu início ao cinema 
novo. “Os dois filmes foram 
marcos do cinema paraibano, 
mas o Gadanho foi o grande 
estímulo para nós. Foi quando 
a gente viu que era possível 
fazer cinema, que parecia uma 
coisa muito distante, impossí-
vel”, compara o cineasta. 

Entre os filmes que vie-
ram a seguir está a produção 
de Torquato Joel com Bertrand 
Lira, sobre a invasão das mul-
tinacionais no Brasil: Imagens 
do declínio ou Beba Coca, babe 
cola. Uma trilogia de Jomard 
Muniz de Brito, que, juntamen-
te com Lauro Nascimento, são 
os únicos realizadores dessa 
fase que produziram todos os 
seus filmes com recursos pró-
prios, também influenciados 
pela realização do documen-
tário de Pedro Nunes e João de 
Lima: Esperando João, Cidade 
dos homens e Paraíba Masculi-
na Feminina Neutra.

Também de Pedro Nunes 
na segunda fase, Bertrand des-

taca Closes, que teve grande 
repercussão nos circuitos alter-
nativos de cinema e criaram o 
movimento local denominado 
“Cinema Guei”, por sua temáti-
ca LGBTQIA+. A discussão da 
sexualidade no cinema parai-
bano começa, segundo a obra 
de Bertrand Lira, com Esperan-
do João, passa por Perequeté, do 
próprio autor – e que ilustra a 
capa do livro –, mas só atingiria 
uma abordagem mais ampla 
com Closes. “As temáticas que 
não eram tocadas no cinema, 
o Super-8 permitiu essa diver-
sidade e pluralidade de visões 
de mundo”, destaca ele sobre 
a fase que se encerraria para 
dar início ao VHS. “O Super-8 

oferecia um espaço ótimo de 
experimentação, de falar sobre 
novos temas que antes não 
eram abordados no cinema pa-
raibano. Nós fomos pioneiros 
em vários aspectos”.

Publicação atualiza a história 
do cinema Super-8 na Paraíba
Bertrand Lira apresenta versão digital gratuita da obra sobre importante movimento audiovisual de resistência nos anos 1970

Através do QR Code acima, 
acesse a versão digital 

gratuita do livro

Versão ampliada pelo próprio autor (acima) contém fotos das produções 
cinematográficas da época, além de um breve histórico dos primeiros 
filmes, do contexto cultural e do movimento anterior, nos anos 1960

Imagem: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Fórum articula criação de uma agência de cinema na capital
O Fórum Setorial do Audio-

visual Paraibano articula com 
profissionais de cinema, além dos 
órgãos públicos e da iniciativa 
privada, a criação de uma agência 
para fomentar, regular e fiscalizar 
as produções audiovisuais na 
capital. A Agência de Cinema e 
Audiovisual da Parahyba (Acap) 
buscaria promover o crescimento 
do mercado interno e garantir 
mecanismos diretos e indiretos 
de incentivos fiscais e dispositivos 
legais com abatimento ou isenção 
de tributos. O projeto segue mo-
delos da agência implantada no 
município de São Paulo, a SPCine 
(Empresa de Cinema e Audiovi-
sual de São Paulo) e no Estado do 
Ceará, a Ceará Filmes.

“Uma agência não apenas 
articula o financiamento, como 
estabelece normas de produção e 
conceitos de tamanho de projeto. 
O cinema paraibano já está ma-

duro o suficiente para se entender 
enquanto indústria e se organizar 
através de uma agência”, classi-
fica a cineasta Ana Isaura Diniz, 
que é uma das representantes do 
fórum, além de ser conselheira de 
cultura do audiovisual.

A previsão é que anualmente 
a agência arrecade um percentual 
bruto de R$ 20 milhões através de 
mecanismos de isenção fiscal de 
empresas de médio e grande por-
te, atuantes no município de João 
Pessoa. Segundo os organizadores 
da iniciativa, a agência dará corpo 
ao audiovisual pessoense como 
indústria propriamente dita, pos-
sibilitando a administração eficaz, 
com resultados visíveis de avanço. 
“O objetivo do Fórum é fazer com 
que isso seja organizado. Só que a 
sociedade civil não organiza uma 
agência pública”, explica Diniz, 
destacando que até agora apenas 
a Funjope abraçou a ideia. 

A agência também teria a 
atribuição de fiscalizar a aplicação 
desses recursos. Faz parte ainda 
do projeto o estabelecimento de 
parâmetros para induzir o compor-
tamento do mercado, estimulando 
a atuação dos agentes econômicos 
e tratando analiticamente informa-
ções sobre os setores regulados, in-
clusive a partir de dados primários. 
A finalidade da regulação seria a 
de cumprir com o interesse público 
por meio de metas pré-estabeleci-
das, sejam econômicas ou sociais. 
“Para que os fundos culturais 
funcionem anualmente, que tam-
bém possa vir para essa agência 
financiamento de outras fontes, 
porque a gente não pode falar 
sobre cinema só a título de arte, 
mas como uma indústria cultural 
e que precisa dessa magnitude. 
Sabemos como foi o impacto da 
Ancine no Brasil para o Nordeste”, 
compara a cineasta.

Fotos: Divulgação

Agência vai fomentar, 
regular e fiscalizar 
produções como as 
premiadas ‘A Fome 

de Lázaro’ (ao lado) 
e ‘Desvio’ (abaixo)

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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A maior parte dos professores em 
sala de aula do Brasil, sobretudo no 
ensino fundamental, é constituída de 
mulheres, o que mantém uma tradição 
secular do País: o sexo feminino sempre 
predominou no ensino nacional, na escola 
pública ou particular.

E com que se deparam quase todas 
que mourejam na escola pública? Dificuldade de acesso, ambiente 
depredado, medo estampado pela violência nos arredores da 
escola e falta de segurança para ela própria na sala de aula, pois 
há infratores a serviço do crime até em lugares que deveriam ser 
sagrados – como nos ambientes em que se ensina a ler.

Têm de enfrentar, também, a falta de cadernos, de livros 
e outros materiais requisitados para o aprendizado, além das 
dificuldades das crianças, jovens e adultos que chegam cansados, 
depauperados e, às vezes, famintos. 

Tudo isso acrescentado às questões salariais, sempre presen-
tes na vida das professoras. A baixa remuneração é uma preo-
cupação permanente que tem de conviver com o cuidado de dar 
boas aulas e colaborar com as despesas de manutenção da família 
quando essa responsabilidade não lhe é totalmente afeta – como 
hoje em dia já acontece em razoável quantidade.

Será que os métodos de ensino que foram abordados 
durante o curso da faculdade estão de acordo com a realidade 
encontrada? Como agir ao encarar uma realidade tão dura que 
nenhuma faculdade ensina? 

É dever das professoras buscar soluções para as enormes 
dificuldades que encontra na escola, reflexo de uma situação 
econômica e social perversa ou cabe a elas somente ensinar o 
conteúdo programático exigido em cada disciplina?

O que se percebe é que na falta de assistentes sociais e 
psicólogas dentro de algumas escolas, as professoras precisam 
até compreender um pouco destas áreas para não serem omissas 
diante do lamentável quadro que se apresenta.

Será que isso é justo? Será que somente a vocação de 
professora e o amor pelos alunos darão o suporte para ela 

no plano, inclusive, emocional? Talvez 
porque não possam responder, como 
desejariam, a estas questões, o estresse 
seja hoje uma das doenças que mais 
afetam as professoras.

Além disso, existe o fato de a escola, 
por ter mulheres em sua maioria, ser 
comumente romantizada como um am-

biente de trabalho diferenciado, mais humanitário. Tal análise 
esconde preconceitos e contribui para legitimar a identificação 
de comportamentos e funções distintos ou complementares 
para os diferentes sexos: docentes e estudantes e, por conse-
quência, condições diferenciadas.

A verdade é que, pela sua própria condição de mulher, a 
professora que tem arraigada tradição de ser a “segunda mãe” 
da criança, cada vez mais sente os efeitos de qualquer crise em 
que esteja mergulhada a comunidade na qual a escola em que 
exerce sua profissão, esteja inserida.

Tudo isso, ficou ainda mais claro e mais lamentável, nestes 
dois anos da pandemia que afastou os professores das salas de 
aula e quase os obrigou a ensinar através de métodos virtuais, 
utilizando a internet – ferramenta a que a maioria não tem 
acesso. Isso sem falar na absoluta incapacidade de acompanhar 
essas aulas on-line, da quase totalidade dos alunos de escolas 
públicas, cujos pais mal ganham para pagar as taxas de água, 
luz e comprar o mínimo nos supermercados para satisfazer o 
sagrado direito de comer.

Neste breve questionamento, dentro das comemorações 
do Dia do Professor (ou da Professora!) transcorrido no dia de 
ontem, rendo justa homenagem a todas às mulheres professoras 
com quem muito aprendi ao longo dos meus tempos de estu-
dante. Dentre outras, a lembrança me traz à memória os nomes 
inesquecíveis de Durvalina Falcão (a primeira), Lourdes Almei-
da, Otília Viana, Daluz Bonavides, Argentina Pereira Gomes, Dau-
ra Santiago Rangel, Maury Albuquerque, Alaíde Chianca, Olivina 
Carneiro da Cunha, Dulce Ramalho, Dona Ritinha e tantas outras 
que me ensinaram quase tudo na vida.

A mulher professora
Artigo Carlos Pereira 

cpsilva1@globo.com | Colaborador
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Irani Medeiros
medeirosirani@gmail.com | ColaboradorCultura popular

As histórias de Pedro Mala-
sartes constituem um dos ciclos 
novelísticos mais curiosos da 
nossa literatura popular – pela 
antiguidade das suas origens; pela 
multiplicidade dos temas estra-
nhos que para ele tem confluído; 
pelo que contêm de elaboração 
nossa; pelo que reflete das várias 
épocas e regiões do nosso país, es-
palhado como está por todo ele há 
longo tempo; pelo que encerra de 
profundamente humano em sua 
concepção inicial e de profunda-
mente brasileiro nos acréscimos e 
modificações que o nosso povo lhe 
vem espontaneamente introduzin-
do, por sua livre fantasia e livre vontade, 
sem o jugo das prescrições sociais, sem 
preocupações literárias, moralizantes ou 
quaisquer outras.

Seria fácil conceber o interesse que 
teria um estudo completo desse ciclo. Mas 
para isso, seria indispensável, antes de 
mais nada, que se coligisse tudo quanto 
fosse possível coligir do que anda na tra-
dição oral pelas diversas regiões do país; 
este trabalho ainda não foi começado e 
está longe de se poder conclui-lo.

Mais umas do ciclo de Pedro Mala-
sartes: Era um homem casado, que tinha 
um rapaz que lhe guardava os porcos. 
Indo o rapaz uma vez para o pasto, che-
gou-se um homem a ele dizendo: “Vendes-
me esses sete porcos?” “Não, vendo senão 
seis: mas o tio há de dar-me já os rabos 
e orelhas deles”. Ficou o contrato feito; o 
rapaz recebeu o dinheiro e logo ali cortou 
as orelhas e os rabos dos seis porcos. 
Chegando a um charco, espetou no lodo 
as orelhas e os rabos dos seis porcos, e 
enterrou o sétimo porco até meio do cor-
po. E foi logo a gritar, ter com o amo, para 
vir ajudar a tirar os porcos, que tinham 
caído no charco. Veio o amo, e assim que 
puxou vieram-lhe os rabos na mão; com 
medo de perder os porcos todos, disse ao 
criado: “Vai à casa e diz à mulher que te 
dê duas pás, para puxarmos os porcos cá 
para fora”.

O criado, que sabia que o amo tinha 
duas sacas de dinheiro, chegou a casa e 
disse à mulher: “O patrão manda dizer 
que me entregue as duas sacas de dinhei-
ro”. A mulher desconfiou; mas o criado 
disse que ela chegasse ao balcão e pergun-
tasse se eram ou não as duas. Perguntou 
a mulher de cá: “Ambas de duas?” “Sim, 
ambas de duas”.

A mulher não sabia que eram as pás e 
entregou-lhe as sacas de dinheiro. O rapaz 
agarrou-as e foi-se por outro caminho e 
encontrando um veado, matou-o e tirou-
lhe as tripas, que meteu por dentro da 

camisa. Chegando perto de um homem que 
conhecia o patrão dele começou a dizer: 
“Deixa-me retalhar as tripas”. E pôs-se 
a cortar as que tinha do veado; o patrão 
quando chegou a casa e soube da ladroeira 
do criado, correu atrás dele, e encontrou no 
caminho o seu conhecido, a quem pergun-
tou se tinha visto passar por ali o moço. 
Ele respondeu: “Vi, e ele fez uma coisa: 
tirou as tripas e cortou-as para correr mais 
depressa”. “Também eu vou fazer o mesmo 
para o apanhar”. E, cortando as tripas, caiu 
morto. O moço, quando soube isto, voltou 
para trás e foi ter com a patroa, que estava 
viúva, e casou com ela”.

Um dia, Pedro Malasartes estava à 
beira de uma estrada, preparando um 
refogado que é uma espécie de caldo ou 
sopa de carne, muito apreciado em todo 
Brasil, principalmente na festa do Divino 
onde ocorre tal manifestação religiosa. O 
petisco estava pronto, fervendo, perfu-
moso, quando passou um tropeiro com 
sua tropa. Pedro Malasartes apaga o fogo 
e faz desaparecer, num instante, todos os 
vestígios do fogo improvisado, de forma a 
parecer que estava cozinhando sem fogo”. 
Vem logo a patifaria: “Que está fazendo, 
moço”. “Pois não vê? Estou preparando o 
meu jantar nesta panelinha que cozinha 
sem fogo”. O tropeiro fica admirado e fare-
jando uma boa ocasião, propõe a troca da 
tropa pela panelinha. A troca é efetuada... 
e Pedro desaparece.

O tropeiro experimenta o maravilho-
so utensílio, cansa-se de o virar e revirar, e 
acaba percebendo o logro que levou. Corre 
em perseguição de Malasartes. Mas este 
arranja um recurso: mata um carneiro, 
tira-lhe a barrigada e com esta debaixo da 
camisa continua a fugir, numa disparada 
louca. Chega junto a um ribeirão, onde está 
uma lavadeira. Explica-lhe que vem fugin-
do à perseguição do tropeiro e que, para 
ficar mais leve, vai tirar as tripas. Dito e 
feito, com uma faca, faz que abre a barriga, 
lançando fora as tripas, do carneiro, com 
grande pasmo da lavadeira. Depois corre, 

corre... “Chega o tropeiro e indaga 
da mulher se viu passar por ali um 
homem correndo. A lavadeira res-
ponde de que sim e que, por sinal, 
o tal homem tinha aberto a barriga 
com uma facada e tirado as tripas 
para correr mais depressa. “Ah! 
ele não me engana, não! exclama 
o tropeiro. Vou fazer o mesmo”. 
E, com uma facada, abre o ventre, 
arranca as tripas...

A permanência dos temas é 
bem compreensível, porque eles 
representam o miolo da invenção, 
a parte mais difícil de improvisar, 
aquela em que a originalidade 
é sempre um problema, e não 

só na literatura oral. Mas o que já não se 
compreende sem esforço é a permanência 
de pormenores por vezes mínimos. Toda 
uma história se transforma; modificam-se 
as situações, os personagens, a intriga; a 
fabulação é outra, a tal ponto, que às vezes 
custa um pouco descobrir o miolo central, 
o tema gerador e comum; entretanto, 
conservam-se pequenos traços acessórios 
de secundária importância.

Como quer que seja, o fato pare-
ce revelar alguma coisa muito própria 
de espírito humano e ligada à raiz dos 
processos gerais de elaboração literária. 
Existe um vasto campo de indagações a 
ser esmiuçado.

De origem humilde, o astuto herói 
popular é cheio de artimanhas. Conse-
gue enganar todos os que cruzam o seu 
caminho. Sempre leva a melhor diante 
de poderosos, avarentos, orgulhosos ou 
vaidosos. Em alguns contos, Malasartes 
aparece como um herói humilde que faz 
justiça. Em outros, é só um malandro que 
tenta sobreviver.

O personagem Nasrudin, famoso nas 
histórias árabes, é um dos que possivel-
mente deram origem a Pedro Malasartes 
e a seus parentes que se espalharam pelo 
mundo. Com seu turbante, sua barba e seu 
burrico, Nasrudin é também conhecido 
como Goha, Srulek e Djeha.

Malasartes, Nasrudin, João Grilo 
e outros são chamados de anti-heróis, 
repletos de falhas de caráter (preguiço-
sos, malandros, espertalhões). Ele são 
os protagonistas das histórias, mas não 
como aqueles heróis bonzinhos que agem 
corretamente, esbanjando virtudes como 
bondade e lealdade.

O nosso Malasartes, como tipo, 
gravado na imaginação popular, nos veio 
de Portugal, em suas linhas gerais. Alguns 
temas vulgarizados no Brasil são tam-
bém, claramente, da mesma procedência. 
Chegaram até nós pelo Cancioneiro da 
Vaticana, essencialmente português.

Pedro Malasartes (II)

Televisão

Acervo da Manchete 
vai a leilão

A marca da Rede Manchete e o arquivo de mais de 
25 mil fitas da emissora, que encerrou suas atividades 
em 1999, foram arrematados por R$ 500,5 mil em leilão 
on-line encerrado na tarde da última quinta-feira (14). 
A identidade dos arrematantes não foi divulgada até o 
fechamento desta edição pela Faro Leilões, responsável 
pelo leilão. Um mesmo usuário – que pode ser uma pes-
soa física ou jurídica – adquiriu tanto as fitas de teleno-
velas como também a marca da Manchete.

O leilão estava dividido entre três lotes: a marca da 
extinta emissora, registrada no Inpi, o arquivo de fitas 
de telenovelas e minisséries e outro arquivo com fitas 
de programas diversos como jornalísticos e infantis. 
Avaliado inicialmente em R$ 3 milhões, o arquivo de 
fitas de telenovelas saiu por R$ 240 mil. A marca “TV 
Manchete”, que estava avaliada em R$ 124,1 mil, foi ar-
rematada por R$ 200,5 mil. Já o arquivo de programas 
diversos, antes avaliado em R$ 626 mil, foi arrematado 
pelo lance mínimo, de R$ 60 mil.

Houve uma disputa de lances pela marca nos últi-
mos minutos do leilão, que ficou com o mesmo arrema-
tante do acervo de novelas. O pagamento pela marca 
“TV Manchete” deve ser efetuado em até 24 horas. Já os 
lances pelos arquivos de fitas ainda precisam ser homo-
logados pela juíza Maria Rita Rebello Pinho Dias, da 3ª 
Vara de Recuperações Judiciais e Falências de São Pau-
lo, para que depois seja autorizado o pagamento.

O passivo da Manchete é estimado em pelo menos 
R$ 115,7 milhões – a conta inclui apenas os credores 
que se habilitaram no processo de massa falida da em-
presa, que começou em 2002. O valor deve servir para 
pagamento de uma parcela de créditos trabalhistas de 
ex-funcionários da Manchete que estão habilitados na 
massa falida da emissora carioca.

Para especialistas em história da televisão, os ar-
quivos de fitas arrematados nesta quinta possuem valor 
histórico “inestimável”. Os arrematantes levaram mais 
de 25 mil volumes de fitas analógicas contendo progra-
mas como Documento Especial e Bar Academia, jornalís-
ticos e novelas como Pantanal, Dona Beija, A História de 
Ana Raio e Zé Trovão e Kananga do Japão. Novelas exibi-
das pela Manchete após 1995, como Xica da Silva e Tocaia 
Grande, não foram arrematadas no leilão desta quinta-
feira porque pertencem à outra empresa do Grupo Bloch, 
a Bloch Som e Imagem, uma das poucas empresas que 
sobreviveu à débâcle do conglomerado.

O arquivo de imagens da Manchete foi a leilão em 
outras oportunidades, sempre sem interessados. Em 
maio, havia sido leiloado com preço de avaliação de R$ 
3,8 milhões. Problemas jurídicos acerca dos direitos au-
torais das produções da emissora, valores altos e o es-
tado das fitas – todas analógicas e em más condições de 
preservação – explicariam o desinteresse no material.

Em janeiro, a juíza pediu mais celeridade ao advoga-
do Manuel Angulo Lopez, administrador da massa falida, 
para a quitação de créditos do processo, que se arrasta 
há duas décadas. Vários funcionários morreram sem re-
ceber salários e direitos trabalhistas atrasados.

Projeto milionário do gráfico Adolpho Bloch, a Rede 
Manchete foi fundada em 1983 para ser o espelho televi-
sivo da Bloch Editores, que publicou revistas como Man-
chete, Amiga e Ele Ela e faliu em 2000. Apesar de vários 
sucessos no campo artístico, a emissora acumulou pro-
blemas administrativos e dívidas crescentes desde que 
nasceu. No período em que esteve no ar, a Manchete che-
gou a ser vendida e retomada pela família Bloch em duas 
oportunidades, agravando a situação do canal.

Quando encerrou suas atividades, em maio de 1999, 
devia mais de seis meses de salários a mais de 1,5 mil 
funcionários, além de um grande passivo trabalhista e 
fiscal. As concessões da Manchete foram transferidas 
para a Rede TV!, dos empresários Amilcare Dallevo Jr. e 
Marcelo de Carvalho, que foi inaugurada em novembro 
de 1999. Durante as negociações com Dallevo e Carva-
lho, a empresa TV Manchete – equipamentos, arquivo 
de fitas e passivos – foi vendida à Hesed Participações, 
do empresário Fábio Saboya, que esperava renegociar 
dívidas e vender debêntures no mercado. O projeto não 
deu certo e a Manchete faliu.

Ações na Justiça passaram a correr contra a Rede 
TV!, defendendo que a emissora era sucessora legal da 
Rede Manchete e deveria se responsabilizar pelos débi-
tos da antecessora. Em 2009, a 2ª Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça decidiu que a Rede TV! não poderia ser 
considerada sucessora do canal da família Bloch, estando 
isenta de dívidas trabalhistas, mas as disputas ainda se-
guem em outras varas do Judiciário.

 Será que somente a vocação de 
professora e o amor pelos alunos 

darão o suporte para ela no plano, 
inclusive, emocional? 

Foto: Divulgação

Nasrudin, das histórias árabes, possivelmente deu origem a Malasartes 

Italo Bertão Filho
Agência Estado

Erramos

Na matéria de capa (página 9) da edição de ontem 
(dia 15) sobre a criação do Museu da Cidade de João Pes-
soa, a sigla do estado de Pernambuco (PE) foi grafada erro-
neamente com a da Paraíba (PB); ainda na mesma edição, 
em matéria da página 12 sobre o ‘Cinema Comentado’ na 
FCJA, a realização da sessão se deu ontem e não hoje, como 
foi informado no texto. Nossas sinceras desculpas.



Cultura

As praças centrais da Rainha da Borborema são 
espaços de sociabilidade por excelência, mesmo a mais 
arborizada de nossos dias, a Clementino Procópio, se dá 
mais ao ritmo intenso da urbe do que a singela contem-
plação de sua formação vegetal. Praças são seres vivos 
que se transformam a todo o momento. A municipali-
dade dá novo conceito, reforma, muda, mas são os seus 
frequentadores que dão o sentido de lugar elegendo seus 
palcos em uma cartografia toda peculiar, são poetas, 
boêmios, artistas, estudantes, políticos, moradores de 
rua, gente ocupada e também desocupada, cada grupo 
preenchendo seu recanto. Hoje, quem senta em seus ban-
cos, nem imagina as inúmeras transformações.

Em Campina Grande, ao longo da história, as mudan-
ças foram muitas e o marco que divide as maiores trans-
formações foi a quadra cronológica entre 1935 e 1945, a 
conhecida grande reforma urbana de Vergniaud Borbo-
rema Wanderley, que transformou sensivelmente a área 
urbana motivada no que disse o saudoso professor Fábio 
Gutemberg: “Em ideais burgueses modernos, que haviam 
transformado os centros de muitas cidades em exemplos 
do que concebiam como civilização e progresso”, sempre 
atendendo a fins estéticos e sanitaristas, próprios daque-
les tempos, Haussmann em Paris (o artista demolidor), 
Pereira Passos no Rio de Janeiro e Vergniaud por aqui.

Antes da reforma urbana, tínhamos os largos, espa-
ços abertos no rosto da cidade onde as pessoas se en-
contravam. O largo da Matriz e o largo do Rosário eram 
supremos, apesar da existência do largo da Luz e da Pra-
ça Epitácio Pessoa, que se abria na frente do Pavilhão 
Epitácio (que ainda existe), nela havia um coreto para 
concorridos discursos, palco para bandas nas festivida-
des. Entre o largo da Matriz e a Rua Grande (hoje Maciel 
Pinheiro), havia um largo chamado de Praça Municipal, 
onde foram realizadas algumas feiras, principalmente 
na década de 1920.

Em 1934, a Usina de Força e Luz foi demolida (se 
mudando para as margens do Açude Velho), assim 
como a segunda cadeia da cidade (construída em 1877) 
e, nesse espaço, foi inaugurada em 1936 a Praça Cle-
mentino Procópio, em comemoração ao aniversário de 
primeiro ano da gestão Argemiro de Figueiredo. É co-
mum se ver referência a uma Praça da Luz, a mudança 
de nome é sempre demorada em sua adaptação, é como 
afirmou Cristino Pimentel que mudar o nome de uma 
rua é o mesmo que mudar um destino. Por falar em 
mudança, em 1964, o prefeito Newton Rique fez uma 
homenagem às mães da cidade com uma estátua, inau-
gurada solenemente denominada de Mãe da Ternura, 
uma madona com seu bebê no colo. Como havia uma 
praça de táxi cortando a Praça Clementino Procópio, o 
canto onde está a estátua, defronte a 1ª Igreja Batis-
ta, passou a ser denominado e ainda hoje se vê quem 
chame de Praça da Ternura. Atualmente, com árvores 
frondosas é tida como a pracinha dos hippies, dos lava-
dores de carro e moto e dos camelôs na lateral do Cine 
Capitólio. Nela há o abrigo Maringá, construção em Art 
Déco com lanchonetes, engraxates, boxes e o tradicio-
nal sebo O Cata Livros, de Ronaldo Andrade.

A Praça da Bandeira de hoje já teve o nome de Ín-
dios Cariris, quando era limitada pelo antigo prédio 
dos Correios e o Largo do Rosário. Essa igreja cortava 
boa parte do que hoje é a maior avenida, a Floriano Pei-
xoto. Nem Correios, nem Igreja do Rosário. Também já 
foi Praça José Américo, quando a Av. Getúlio Vargas a 
cortava até a altura da Casa do Colegial. Assim como 
a Clementino Procópio, a Praça da Bandeira da década 
de 1940 harmonizava seu art déco com todo o casario 
ao seu redor. Nos anos 1980 ambas foram transforma-
das, inserção de pedras portuguesas, os lagos extintos 
e a pérola da Praça da Bandeira, a estátua Samaritana, 
feita pelo artista Abelardo da Hora saiu de cena. Onde 
está a Samaritana? Por falar em ausência, a Praça Fé-
lix Araújo, no início da Rua João Pessoa (seguindo para 
o Alto do Monte Santo), foi inaugurada em 1957 e não 
tem mais seu homenageado em bronze. Bustos de Rai-
mundo Asfora (que deveria estar na entrada da cidade), 
estátua de José Américo, Luiz Gonzaga, dentre outras, 
sumiram dos olhos do povo. A antiga Praça do Algodão 
virou Praça João Pessoa, depois Ponto Central, e hoje é 
a Praça João Rique. 

Uma curiosidade está na antiga Praça da Indepen-
dência, no início da Rua 7 de Setembro, hoje Praça Alfredo 
Dantas. Ela era um terreno pertencente à Maçonaria e, 
sabendo que ali seria construída a sede da instituição um 
cidadão da família Borborema, morador de um palacete 
em sua frente (que existiu até a década de 1980, hoje é o 
banco Santander) fez a proposta de trocar um terreno seu 
na Rua Vidal de Negreiros, próximo à casa de Argemiro de 
Figueiredo por este. Após a troca, ele doa o terreno à mu-
nicipalidade para a construção de uma praça por gostar 
daquela visão que tinha de sua varanda.

A última criada, derradeira homenagem, foi a Pra-
ça Edvaldo do Ó, aproveitando um canteiro nas Boni-
nas. Você sabe onde foi a Praça do Cata-Vento? E a Apol-
lo XI? Em qual praça houve uma chacina? Contaremos 
futuramente...

Campina e 
suas praças

em destaque
Crônica
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Audiovisual

Através de uma parceria firmada 
recentemente com a Rede Centerplex, 
localizada no Mag Shopping, em João 
Pessoa, o aplicativo ‘Club Hoje Tem’ está 
oferecendo 50% de desconto todos os 
dias para as sessões de cinema.

O usuário que for associado do app 
poderá pagar meia-entrada diariamente, 
podendo usar o desconto uma vez por 
dia. O aplicativo oferece descontos em 
vários estabelecimentos comerciais da 
capital paraibana, além de informações 
gratuitas sobre gastronomia, entreteni-
mento, praias e passeios no Litoral pa-
raibano, bem como a programação das 
redes de cinema.

O app pode ser baixado de forma gra-
tuita, disponível para celulares Android e 
iPhone (iOS).

Cinépolis
Durante as próximas duas quarta-

feiras, dias 20 e 27, todos os filmes em 
cartaz nos complexos da Cinépolis (lo-
calizado no Manaíra e Mangabeira Sho-
pping, em João Pessoa) terão como pre-
ço único de seus ingressos, com o valor 
fixo de R$ 10.

A Cinépolis fará parte da campanha 
‘Cinema é 10’ idealizada pela Associação 
Brasileira das Empresas Exibidoras Ci-
nematográficas Operadoras de Multiplex 
(Abraplex) e com apoio da Abrasce, que 
tem o objetivo de incentivar o público a 
ir aos cinemas. 

“Como diversas pesquisas reali-
zadas nos últimos meses mostraram, 
programas culturais e especialmente 

cinemas são as atividades que o público 
mais sentiu falta durante a pandemia e 
agora com a campanha ‘Cinema é 10’, a 
Cinépolis espera incentivar ainda mais 
a volta segura do público aos cinemas.”, 
afirma Juliano Russo, diretor comercial e 
de marketing da Cinépolis Brasil. 

A promoção é válida para todas as 
sessões nos dias 20 e 27, incluindo as 
estreias como Halloween Kills: O Terror 
Continua (desta semana) e Duna (estreia 
no dia 21), além de filmes em cartaz 
como Venom: Tempo de Carnificina, 007 – 
Sem Tempo para Morrer, O Último Duelo,  
e Amarração do Amor, entre outros.

Cinemas estão oferecendo 
descontos nos ingressos

Foto: Divulgação

Aplicativo oferece 50% de desconto todos 
os dias para as sessões de cinema da rede 
Centerplex, em João Pessoa

Da Redação

Através do QR Code acima, 
acesse para baixar o

aplicativo ‘Club Hoje Tem’

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.

Com Cacau Protásio, comédia nacional ‘Amarração do Amor’ está em cartaz com sessões na capital paraibana

Foto: Divulgação

Em cartaz

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

Serviço
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‘Eu-Casa’ inicia 
3a temporada
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Hoje, grupo Parahyba Mulher volta com espetáculo 
virtual que envolve debate presencial com escolas

Um debate presencial 
com alunos é a novidade da 
terceira temporada do ex-
perimento cênico Eu-Casa, 
uma performance inteira-
mente virtual multiplata-
forma e interativa que o 
grupo Parahyba Rio Mulher 
inicia hoje, a partir das 20h, 
com transmissão gratuita 
pelas redes sociais do co-
letivo no WhatsApp, Insta-
gram e Zoom.

A quantidade de in-
gressos é limitada a 70 uni-
dades por sessão e, por isso, 
se faz necessário garantir 
a reserva com até 1h de 
antecedência, através do 
número (83) 99104-3669. 
O evento vai continuar nes-
te domingo e nos próximos 
dias 23 e 24 (sábado e do-
mingo), sempre no mesmo 
horário, e tem o apoio do 
edital de chamada pública 
nº 005/2020 do Fundo Mu-
nicipal de Cultura (FMC), da 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope), através 
da Lei Emergencial Aldir 
Blanc.

Uma das integrantes 
do grupo, Kassandra Bran-
dão informou que, após as 
exibições da performance, 
o público terá a oportunida-
de para conversar ao vivo, 
de maneira virtual, com as 
atrizes, quando poderão 
conversar e formular per-
guntas sobre a produção. 
“Durante esse período, es-
tudantes do segundo grau 
da Escola Municipal Fran-
cisca Ascensão Cunha, lo-
calizada no bairro dos Ban-
cários, em João Pessoa, e 
também alunos de ativida-
des oferecidas pelo Coletivo 
Maracastelo, que está como 

parceira nessa atividade, 
assistirão ao experimento 
cênico e, no dia 30, partici-
parão de debate presencial 
nessa mesma escola, a par-
tir das 16h”, disse a atriz, 
confessando estar animada 
por poder voltar a ter con-
tato com o público, mesmo 
que de maneira remota. 

“A iniciativa de incluir 
esse debate com alunos 
partiu do próprio grupo 
Parahyba Mulher, pois o 
nosso objetivo, com isso, 
é divulgar e levar a nossa 
arte para a sala de aula. Du-
rante o debate presencial, 
os alunos terão oportuni-
dade de perguntar sobre o 
experimento cênico, como 
se dá o trabalho de fazer a 
transmissão utilizando as 
plataformas digitais, entre 
outros aspectos. E outro 
objetivo é formar público 
entre os estudantes, apro-
veitando para a troca de 
ideias com eles”, afirmou 
Kassandra Brandão. 

Criado por Natália Sá, 
Kassandra Brandão, Jinarla, 
Gabriela Arruda, Cely Farias 
e Débora Gil Pantaleão, que 
também assina a drama-
turgia, a qual construiu, em 
parte, através do seu livro 
de contos Nem uma vez uma 
voz humana, o experimento 

cênico Eu-Casa consiste na 
iniciativa do elenco condu-
zir a plateia por um jogo 
virtual através de uma visi-
ta à casa das atrizes, percor-
rendo os espaços do lar e os 
espaços de suas próprias 
histórias. 

Nesse sentido, o ex-
perimento cênico leva o 
público a realizar uma jor-
nada às residências das 
atrizes, através de um jogo 
interativo convidando-o a 
mobilizar as memórias e 
a relação entre o corpo e 
casa, a própria história de 
cada participante e seu es-
tar no mundo. A interação 
por vídeo não é obrigató-
ria a quem assiste, mas o 
elenco se revela e, ao com-
partilhar sua intimidade, 
provoca cada pessoa da 
plateia a um passeio pelo 
tempo-espaço dos aplica-
tivos digitais, dos cômodos 
da casa e do seu próprio 
corpo-casa-mundo.

Como a performance é 
totalmente interativa, o pú-
blico ora assiste, ora intera-
ge e tem uma participação 
efetiva, seja quando inter-
fere diretamente nas cenas, 
seja na escolha das próxi-
mas cenas ou motes. Por 
meio de enquetes, algumas 
escolhas são postas a cargo 
do público, que acaba por 
determinar os rumos do es-
petáculo e sua própria tra-
jetória neste passeio. Além 
disso, o trabalho possui 
configurações que variam 
a cada apresentação, pos-
sibilitando várias versões 
do espetáculo, exatamente 
como num jogo. Por isso, 
mesmo quem já assistiu 
as temporadas anteriores, 
pode participar novamente, 
porque as possibilidades 
variam a cada sessão.

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br  Durante o debate 

presencial, os alunos terão 
oportunidade de perguntar 

sobre o experimento 
cênico e como se dá o 
trabalho de fazer a 

transmissão utilizando as 
plataformas digitais 

Fotos: Divulgação

Baseado no livro de contos ‘Nem uma vez uma voz humana’, produção cênica possui configurações que variam a 
cada apresentação virtual, possibilitando diversas versões do próprio espetáculo, exatamente como em um jogo

Teatro infantil

‘Espantaram o Espantalho’ entra em cartaz neste 
final de semana no Teatro Ednaldo do Egypto

Primeiro espetáculo de 
uma trilogia, a peça Espanta-
ram o Espantalho, dirigida por 
Letícia Rodrigues, que tam-
bém assina o roteiro e a trilha 
sonora, será apresentada com 
nova roupagem hoje e ama-
nhã, sempre às 17h, no Teatro 
Ednaldo do Egypto, localizado 
na cidade de João Pessoa, den-
tro da programação do ‘Outu-
bro das Crianças’.

Os ingressos antecipa-
dos custam R$ 10 e podem 
ser adquiridos pelo número 
(83) 98625-5220, ou pelo 
perfil no Instagram da dire-
tora (@leticiaatrizpb). Ou, 
ainda, de forma presencial, 
na bilheteria, a partir das 
16h. Em ambos os dias, após 
a encenação, será lançado 
o disco contendo todas as 
canções do espetáculo, cujo 
valor é R$ 10. 

Baseado no clássico in-
fantil O Mágico de Oz, escri-

to pelo norte-americano L. 
Frank Baum (1856-1919) 
e publicado originalmente 
em 1900, Letícia Rodrigues 
informou que escreveu o es-
petáculo Espantaram o Es-
pantalho há mais de 16 anos. 
“A peça está mais atualizada, 
feita para a Cara Dupla Cole-
tivo de Teatro”, disse ela.

O elenco de Espantaram 
o Espantalho é formado por 
Max Ryan, que interpreta o 
protagonista, além de Robson 
Oliver, Alexsandra Oliveira e 
Bruno Delfino. A maquiagem 
é de Romilson Rodrigues. 

“Escrevi o texto com 
base nas minhas vivências 
quando era uma criança. Na-
quela época, eu considerava 
a sociedade como sendo um 
corvo, porque me bloqueava, 
por causa do meu jeito de 
ser, enquanto eu me sentia 
um espantalho, por ser alvo 
daquilo que atualmente se 
denomina de bullying. Só 
que tudo isso é apresentado 
de forma leve, muito lúdi-

ca e poética para o público 
infantil. A mensagem que 
quero passar é a de que é 
necessário haver respeito 
ao próximo e respeito às di-
ferenças que existem entre 
as pessoas”, disse Letícia 
Rodrigues, que também é a 
diretora do Teatro Ednaldo 
do Egypto, localizado na Ave-
nida Maria Rosa, nº 284, no 
bairro de Manaíra. 

Espantaram o Espanta-
lho integra trilogia de auto-
ria de Rodrigues, que inclui 
os espetáculos Meu Boneco 
de Lata e O Cordel do Leão 
Medroso, os quais pretende 
produzir para apresentá-los 
no mês de janeiro de 2022, 
no mesmo Teatro Ednaldo 
do Egypto, aproveitando o 
período de férias. Antes, em 
novembro, a atriz, produtora 
e diretora informou que a 
programação no equipamen-
to terá como tema “A cena 
preta”, quando deverão ser 
encenadas peças apenas com 
atores negros.

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Foto: Divulgação

Peça baseada no clássico infantil 
‘O Mágico de Oz’ está dentro 
da programação do ‘Outubro 
das Crianças’
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Conselhos de usuários de operadoras também confirmam participação na reunião da próxima segunda-feira 

A empresa concessio-
nária de energia elétrica 
na Paraíba Energisa e os 
conselhos de usuários das 
operadoras Claro e Vivo con-
firmaram a participação na 
reunião da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI), 
que investiga a qualidade 
da prestação de serviços 
de internet banda larga na 
capital (CPI da Banda Lar-
ga), na próxima segunda-
feira, às 11h. Ainda foram 
convidados a participarem 
da reunião os conselhos das 
operadoras Oi e Tim.

Segundo a presidente 
da CPI da Banda Larga, ve-
readora Eliza Virgínia (Pro-
gressistas), a presença dos 
conselhos de usuários é de 
grande importância para a 
apuração. “Eles detém mui-
tas informações precisas 
sobre a pouca ou nenhuma 
atenção que as operadoras 
têm para com os clientes. 
Vamos saber quais as princi-
pais reclamações e quais as 

principais cláusulas que as 
operadoras descumprem”, 
adiantou a parlamentar.

Já com relação à Ener-
gisa, a vereadora destacou 
que vai solicitar explicações 
sobre cabeamentos, muitas 
vezes de internet, que são 
rompidos frequentemente 

na capital. “Todas as opera-
doras precisam dos postes 
para fazer o cabeamento da 
internet e vemos, além da 
desorganização, fios soltos 
que podem causar danos às 
pessoas nas ruas. Se a Ener-
gisa é detentora dos postes, 
por que ela não resolve o 

problema dos fios soltos, 
que ocasionam até na inter-
rupção dos serviços pres-
tados pelas operadoras?”, 
questionou Eliza Virgínia.

Para a parlamentar, é 
preciso saber exatamente 
até onde vai a responsabi-
lidade da Energisa na ques-
tão dos cabos soltos e onde 
começa a responsabilidade 
das operadoras em solucio-
nar tais problemas. “Vamos 
pedir informações e escla-
recimentos para que haja 
a devida regulamentação a 
respeito desse problema”, 
afirmou a vereadora salien-
tando que tem um projeto 
de lei em tramitação na Casa 
que dispõe sobre a obriga-
ção da empresa concessio-
nária de energia elétrica 
realizar o alinhamento ou 
a retirada dos fios, cabos 
e demais equipamentos fi-
xados em postes, que não 
tenham mais utilidade ou 
estejam em mau estado de 
conservação.

CPI da Banda Larga recebe 
representantes da Energisa

Foram convidados 
a participarem da 

reunião os conselhos 
das operadoras 

Oi e Tim

Eliza quer uma decisão sobre o emaranhado de fios em alguns postes, que podem representar perigo para a população

Foto: Olenildo Nascimento, Reproduçao

Tribunal inovador
Tribunal de Justiça comemora 130 anos de fundação com proposta 
inovadora de atendimento à população, ao optar pela modernização 
tecnológica, com a digitalização em todos os setores. Página 14
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MP recorre contra aumento para prefeito e vereadores
O Ministério Público da 

Paraíba (MPPB) ajuizou uma 
ação civil pública pedindo a 
inconstitucionalidade da Lei 
Municipal, de Juarez Távora, 
que aumentou os salários do 
prefeito, vice-prefeito, secre-
tários e vereadores. A ação 
foi ajuizada ontem, pelo 1º 
promotor de Justiça de Ala-
goa Grande, João Benjamim 
Delgado Neto. 

De acordo com o pro-
motor, a ação tem por base 
o Inquérito Civil Público ins-
taurado a partir de denúncia 
anônima relatando a publica-
ção de lei no final do exercí-
cio anterior, aumentando os 
subsídios dos prefeito, vice
-prefeito, secretários e verea-
dores de Juarez Távora para a 
legislatura 2021/2024. 

Com a lei, proposta pela 
mesa diretora da Câmara 
Municipal de Juarez Távo-
ra, os valores dos subsídios 
mensais fixados passaram, 
formalmente, a ser de R$ 20 
mil, para o prefeito; R$ 10 
mil para o vice-prefeito; R$ 
3.900 para os vereadores; e 
de R$ 3 mil para os secretá-
rios; desde janeiro de 2021. 

Conforme o promotor, a 
Lei Municipal foi publicada 
em 13 de outubro de 2020, 
o que fere a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, que veda 
expressamente a prática de 
ato administrativo de que 
resulte aumento da despesa 
com pessoal nos 180 dias an-
teriores ao final do mandato 
do titular de poder ou órgão. 

Além disso, a Lei Com-

plementar 173/2020 (Pro-
grama Federativo de Enfren-
tamento ao Coronavírus) 
proíbe, até 31 de dezembro 
deste ano, algumas ações 
como o aumento de despesa, 
especialmente as de nature-
za remuneratória (pessoal).

“O que se observa no 
caso em análise, porém, é 
que o ato legislativo é invá-
lido desde a sua origem, vez 
que nasceu em período ve-
dado (últimos 180 dias do 

mandato) e sem qualquer 
amparo em estudo prévio 
de impacto orçamentário-
financeiro. No caso em co-
mento, portanto, tendo os 
atos (aprovação pela Câmara 
Municipal do Projeto de Lei 
02/2020) se dado durante a 
pandemia de covid-19, com 
a nova redação dada à LRF 
pela LC 173/2020, faz-se 
mister concluir pela invia-
bilidade da implementação 
do aludido aumento de sub-

sídios”, destaca o promotor 
na ação.

Inicialmente, a Promo-
toria requisitou da Câmara 
Municipal  e da Prefeitura 
toda documentação refe-
rente ao procedimento que 
originou a lei. Em respos-
ta, o presidente da Câma-
ra encaminhou o processo 
legislativo que resultou na 
aprovação da Lei Municipal 
372/2020 e apresentou suas 
argumentações. 

Segundo o MPPB, a Câ-
mara Municipal informou 
que não foi encontrado do-
cumento referente ao estudo 
de impacto orçamentário-fi-
nanceiro, não havendo como 
dizer se existe adequação 
orçamentária e financeira, 
com a Lei Orçamentária 

Anual, tampouco compati-
bilidade com o Plano Pluria-
nual, com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, bem como 
com a Constituição Estadual 
e Federal.

O presidente da Câma-
ra afirmou, por fim, que a 
lei não foi aplicada, uma vez 
que ela fere o artigo 7º da Lei 
Complementar 173/2020, 
e que continua praticando 
os valores  dos subsídios vi-
gentes até 31 de dezembro 
de 2020.

Já o município de Juarez 
Távora encaminhou relató-
rio das receitas e transferên-
cias relativas ao exercício de 
2020, bem como informou 
que não localizou qualquer 
parecer fazendo referência 
ao projeto de lei.

 O que se observa no caso em análise, porém, é 
que o ato legislativo é inválido desde a sua origem, 

vez que nasceu em período vedado (últimos 180 dias 
do mandato) e sem qualquer amparo em estudo 
prévio de impacto orçamentário-financeiro  

 Isso porque há um evidente descompasso entre a 
aquisição dos produtos, aferida a partir de notas 
fiscais de entrada e saída do estoque da empresa 

Everton Barbosa Falcão, e a venda aos entes públicos 
que com ela firmaram avença  

Justiça mantém bloqueio de recursos do 
gestor de Princesa Isabel e de empresário

A Justiça manteve valo-
res bloqueados do prefeito 
do município de Princesa 
Isabel, no Sertão da Paraíba,  
Ricardo Pereira do Nasci-
mento, além da secretária 
municipal de Saúde, o em-
presário e a empresa Ever-
ton Barbosa Falcão, acusa-
dos de irregularidades na 
aquisição de testes rápidos 
contra a covid-19 e másca-
ras. A decisão, da 11ª Vara 
da Justiça Federal, foi divul-
gada ontem pelo Ministério 
Público Federal (MPF). 

Os suspeitos foram 
acusados pelo MPF em 
Monteiro, mas recorreram 
ao Tribunal Regional Fede-
ral (TRF) da 5ª Região, por 
meio de agravo de instru-
mento. No entanto, o rela-
tor do caso negou a liminar.

De acordo com ação ci-
vil pública do MPF, o muni-
cípio comprou 5 mil testes 

rápidos e 40 mil máscaras 
descartáveis à empresa 
Everton Barbosa Falcão, no 
valor de R$ 420 mil, com 
dispensa de licitação. A em-
presa é alvo da Operação 
Select, deflagrada no mês 
passado.

S e g u n d o  o  Tr i b u -
nal de Contas da Paraíba 
(TCE-PB), há indícios de 
sobrepreço no valor de R$ 
268,5 mil nas aquisições. 
Já a Controladoria-Geral da 
União (CGU) apontou que 
supostamente a empresa 
contratada não forneceu 
os materiais adquiridos em 

sua integralidade, de ma-
neira a potencializar o dano 
ao erário causado.

“Isso porque há um evi-
dente descompasso entre 
a aquisição dos produtos, 
aferida a partir de notas 
fiscais de entrada e saída do 
estoque da empresa Ever-
ton Barbosa Falcão, e a ven-
da aos entes públicos que 
com ela firmaram avença”, 
destacou a Justiça na deci-
são de primeira instância.

Ainda de acordo com 
a decisão da 11ª Vara Fe-
deral da Paraíba, “chama a 
atenção a ausência de es-

pecificidade mercadológica 
da empresa para fornecer 
material médico quando 
do início da crise pandêmi-
ca. Isso porque, da análise 
do manancial probatório, a 
empresa cuidou de acres-
centar a especificidade aci-
ma apenas para o fim de 
firmar o acordo com o mu-
nicípio de Princesa Isabel”.

 Assim,  em análise 
preliminar, o prefeito, na 
condição de gestor do mu-
nicípio de Princesa Isabel 
e autoridade responsável 
pela ratificação do certame 
licitatório, a então secre-
tária de Saúde e autorida-
de responsável por ates-
tar a contratação, além da 
empresa Everton Barbosa 
Falcão e seu proprietário, 
beneficiários de verbas fe-
derais, estão sendo acusa-
dos por improbidade admi-
nistrativa. 

A Prefeitura de Cam-
pina Grande divulgou on-
tem a abertura de 50 vagas 
para concurso público da 
Guarda Civil Municipal. O 
salário e a gratificação es-
tabelecidos no edital, é de 
R$ 2.200,00 entre salário e 
gratificação. As inscrições 
começam na próxima se-
gunda-feira (18). 

Segundo o prefeito 
Bruno Cunha Lima (PSD), 
com base no edital lançado 
nesta sexta-feira, as inscri-
ções já começarão na pró-
xima segunda-feira, dia 18. 

A primeira fase de 
provas será realizada no 
dia 19 de dezembro, en-
quanto a segunda fase 
está marcada para 12 e 13 
de fevereiro de 2022. Já 
a terceira fase vai acon-
tecer no dia 12 de março 
de 2022. Por fim, a quarta 
fase acontecerá dia 25 de 
março de 2022. O resulta-

do final deverá ser divul-
gado até o dia 20 de abril 
do próximo ano.

De acordo com o pre-
feito de Campina Grande, 
Bruno Cunha Lima (PSD), 
a expectativa é que a partir 
de abril de 2022, haverá o 
curso de formação para os 
novos guardas municipais 
de Campina Grande. “Esta-
mos, com esta iniciativa, 
dobrando o tamanho da 
guarda e dando a efetiva 
contribuição do governo 
municipal à segurança pú-
blica local”, destacou.

Prefeitura de Campina 
anuncia novo concurso

A expectativa é que, 
a partir de abril de 

2022, haverá o curso 
de formação para os 

novos guardas



Políticas

Tramitação processual totalmente eletrônica torna mais rápido e eficiente o atendimento aos que procuram a Justiça
O Tribunal de Justiça da 

Paraíba comemorou ontem 
130 anos de fundação em-
penhado em promover uma 
Justiça que visa a eficiência, 
com tramitação processual 
totalmente eletrônica, por 
meio do sistema PJe, e já in-
corporada ao Juízo 100% 
Digital, que possibilita ao ci-
dadão se valer de tecnologia 
para ter acesso ao Judiciário 
sem precisar comparecer 
fisicamente nos fóruns.

“É com muita alegria 
que comemoramos os 130 
anos do Tribunal, que tem 
relevantes serviços presta-
dos à população. O acesso à 
Justiça se expandiu, o Poder 
Judiciário melhorou e entra-
mos na era digital”, afirmou 
o presidente desembarga-
dor Saulo Benevides.

Em sua trajetória, o Tri-
bunal de Justiça saiu do bico 
de pena, quando possuía 
cinco desembargadores, à 
máquina de datilografia, ao 
computador e ao sistema 
eletrônico, com a internet, 
nos dias atuais. Possui, ago-
ra, 19 desembargadores, dos 
quais três compõem a Mesa 
Diretora, formada no biênio 
2021/2022 pelo presidente, 
desembargador Saulo Be-
nevides, a vice-presidente, 
desembargadora Maria das 
Graças Morais Guedes, e o 
Corregedor-geral de Justiça, 
desembargador Frederico 
da Nóbrega Coutinho.

Ao assumir a Presidên-
cia em fevereiro deste ano, 
o desembargador Saulo 
Benevides assegurou 
investimentos na 
área de tecnologia, 
principalmente 
em ferramentas 
que ampliassem 
o atendimento ao 
público, até mesmo 

para superar as restrições 
impostas pela pandemia 
da Covid-19. O presidente 
determinou a instalação, 
nas comarcas, do Balcão de 
Atendimento Virtual, esti-
mulou o diálogo dos magis-
trados com os jurisdiciona-
dos e advogados por meio 
das redes sociais e instalou 
novos equipamentos de in-
formática. 

Salas Virtuais de Aten-
dimento a Distância (SATJ) 
passaram a funcionar em di-
versos fóruns. Ao inaugurar 
o Balcão Virtual, por exem-
plo, o presidente do Tribunal 
afirmou que era preciso ter 
um olhar social e criar al-
ternativas que garantissem 
às pessoas mais humildes 
formas de buscar a Justiça 
nesse tempo de pandemia 
da Covid-19.

A Justiça não parou. 
Modernizou-se ainda mais 
para garantir o atendimento 
à população. Juízes passa-
ram a usar redes sociais na 
prestação de serviço, devido 
à impossibilidade do compa-
recimento aos fóruns. Celu-
lares de magistrados, de juí-
zes-diretores e de gerentes 
de unidades judiciais foram 
amplamente divulgados.

Tribunal Pleno e Câma-
ras Cíveis e Criminal, além 
das Especializadas, realizam 
sessões virtuais e por video-
conferência, enquanto juízes 
promovem audiências, tam-
bém, por plataformas eletrô-
nicas. Resolução aprovada 
pelo Tribunal autorizou, 

ainda, a realização de 
oitiva de réu preso 

em ambiente vir-
tual nas unidades 
prisionais da Pa-
raíba. O TJPB do 
século XXI rom-
peu com o modelo 

TJPB comemora 130 anos 
com modernização digital
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antigo de trabalho e entrou 
em novo paradigma, origi-
nado pela revolução digital.

Até o final deste ano, o 
TJPB deve descartar e enviar 
para reciclagem mais de 70 
mil processos físicos, que 
foram digitalizados e inse-
ridos no sistema do Proces-
so Judicial eletrônico (PJe). 
A cultura da conciliação foi 
estimulada, na atual gestão, 
com a instalação de novos 
Centros Judiciários de Solu-
ção de Conflitos e Cidadania 
(Cejuscs), formação de con-
ciliadores e a instituição do 
Gabinete Virtual, criado para 
auxiliar a prestação juris-
dicional nas unidades judi-
ciárias com grande volume 
processual.

História
O Tribunal de Justiça da Paraíba 

foi criado a 30 de setembro de 1891, 
pelo Decreto nº 69, com o nome de 
Superior Tribunal de Justiça. O De-
creto foi assinado pelo governador 
do Estado, Venâncio Neiva. Pelo mes-
mo decreto foi designado o dia 15 
de outubro daquele ano para sua 
instalação. Antes, porém, no dia 9 
de outubro, o governador Venâncio 
Neiva nomeava os cinco primeiros de-
sembargadores e demais integrantes 
da magistratura paraibana.

A primeira composição do TJPB 
foi formada pelos desembargadores 
Manoel da Fonseca Xavier de Andra-
de, Augusto Carlos de Amorim Garcia, 
Francisco de Gouveia Cunha Barreto, 
Amaro Gomes Carneiro Beltrão e Vi-
cente Saraiva de Carvalho Neiva. Ao 
longo dos anos, o Tribunal foi sendo 
ampliado, chegando à composição 
atual, com 19 desembargadores.

Construído entre 1917 e 1919 e 

inaugurado em 30 de março de 1979, 
na antiga Praça Comendador Feli-
zardo, hoje Praça João Pessoa, o Pa-
lácio da Justiça possui características 
neoclássicas. O prédio já pertenceu 
à Escola Normal. Em 1939, passou 
por reforma para sediar o Tribunal de 
Justiça. Antes, funcionou no prédio 
do Tesouro Estadual, do Palácio do 
Governo e do Liceu Paraibano.

Localiza-se no prédio, no hall de 
entrada, desde 23 de maio de 1965, 
a cripta em que repousam os restos 
mortais do ex-presidente da Repúbli-
ca, Epitácio Pessoa, e de sua esposa. 
O local é aberto à visitação pública e 
recebe, inclusive, grande número de 
turistas.

Tombado pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico do Estado 
da Paraíba (Iphaep), desde 26 de 
agosto de 1980, atualmente, o Palá-
cio da Justiça encontra-se em ampla 
reforma. 

Galeria construída no Tribunal de Justiça  do Estado da Paraíba conta parte da história da instituição em fotos que homenageiam os ex-presidentes

Para o presidente do TJPB, acesso 
à Justiça foi ampliado e o Poder 

Judiciário presta melhores serviços  
ao entrar na era digital

Fotos: TJPB

Em sessão especial

ALPB premia professores por projetos inovadores
Uma manhã inteira de-

dicada àqueles que formam 
todas as profissões existen-
tes no mundo: os profes-
sores. Assim foi a Sessão 
Solene da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba, reali-
zada ontem, no auditório 
do Shopping Sebrae. Além 
de homenagear os profes-
sores paraibanos, a sessão 
marcou a última etapa do 
projeto ‘Inova Professor’, de 
autoria do deputado Chió, 
que desde setembro sele-
ciona projetos inovadores 
adotados nas escolas públi-
cas paraibanas, durante a 
pandemia.

Na ocasião, troféus, mo-
ção de louvor na Assembleia 
Legislativa da Paraíba e kits 
multimídia foram entregues 
aos professores, que terão 
suas técnicas inovadoras di-

vulgadas permanentemente 
em um banco de novas prá-
ticas. As escolas-sede dos 
três melhores projetos tam-
bém foram premiadas com 
R$ 50 mil, R$30 mil e R$ 20 
mil reais, respectivamente, 
em Emendas Parlamentares 
Impositivas do deputado 

estadual Chió.
“Foi a forma encontra-

da por nós, em nome da 
ALPB também, para valo-
rizar aqueles que formam 

todas as outras profissões, 
que é o professor. Isso é 
um compromisso do nosso 
mandato que também não 
deixa de ser um compro-
misso da Assembleia Legis-
lativa”, pontuou o deputado 
Chió, também vice-presi-
dente da Comissão de Edu-
cação, Cultura e Desportos 
da Casa de Epitácio.

Para o deputado Anísio 
Maia, que também esteve 
presente na sessão, a valo-
rização do professor é o pri-
meiro passo para as nações 
que querem se desenvolver. 
“Nós já desenvolvemos um 
trabalho de valorização do 
magistério, por meio da co-
missão de educação, cultura 
e esportes da Assembleia, 
visando melhorar as condi-
ções de ensino na Paraíba. 
A luta pela valorização e re-

conhecimento não termina 
nunca, porque nós precisa-
mos valorizar o magistério 
para oferecer uma educa-
ção pública de qualidade 
no Brasil. Essa sessão, não 
por coincidência marcada 
para hoje, tem o objetivo de 
reconhecer essa importan-
te profissão, essencial para 
qualquer nação que queira 
se desenvolver”, destacou o 
parlamentar.

Além dos deputados e 
membros da Comissão de 
Educação, Cultura e Despor-
tos da Assembleia Legislati-
va da Paraíba, participaram 
do evento representantes 
da Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e 
Tecnologia, da Associação 
Paraibana de Imprensa, pre-
feitos, professores e gesto-
res escolares.

Além de homenagear 
professores paraibanos, 

a sessão marcou a 
última etapa do projeto 

‘Inova Professor’

1º lugar - Professor Fabiano 
Cassimiro dos Santos
Nome do projeto: Tem leitura, 
sim senhor!
Escola: Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Alcides 
Lourenço – Pilões
2º lugar - Professor Erlã Costa 
da Silva
Nome do projeto: Atletismo 
Sustentabilidade: Relato de 
Experiência com os alunos do 6° 
aos 9° anos da EMEF João Belo 
Alves
Escola: Escola Municipal Ensino 
de Fundamental João Belo Alves 
– Picuí
3º lugar - Professora Alecia Silva 
Barros
Projeto Coral e Cia da Voz
Escola: Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Estandeslau 
Eloy / Remígio
3º lugar - Professora Alecia Silva 
Barros
Projeto Coral e Cia da Voz
3º lugar - Professora Judite da 
Silva Ribeiro
Projeto Ensino do retorno 
Híbrido: Uma intervenção de 

empatia no processo de ensino 
aprendizagem para pessoas com 
deficiência.
Escola: Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Fernando 
Macena da Silva / Casserengue- 
PB
4º lugar - Professor Jailson da 
Silva Cardoso
Projeto Apenas um Click: Pilões na 
perspectiva dos adolescentes
Escola: Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Vereadora 
Neusa da Silva Cardoso/ Pilões
5º lugar - Professora Maria do 
Socorro Alves Tavares
Projeto Homenagem ao Nordeste
Escola: Escola Estadual de Ensino 
Médio Monsenhor Walfredo Leal/ 
Pirpirituba
5º lugar - Professora Osilene 
Leonardo da Silva
Projeto Crônicas que contam 
nossa história. Um projeto 
inspirado na Obra de José Lins 
do Rego: menino de engenho – 
uma leitura da Identidade cultural
Escola: Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Professora Iracema 
Marques de Lima/Princesa Isabel.

LiSTA dOS PREmiAdOS
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Charlatanismo, prevaricação e genocídio são algumas acusações apontadas pelo relator Renan Calheiros

O senador e relator da 
CPI da Covid, Renan Calhei-
ros (MDB-AL), afirmou que 
o relatório final do colegiado 
listou 11 crimes cometidos 
pelo presidente Jair Bolso-
naro durante a atuação de 
enfrentamento da pandemia. 
Segundo Renan, os crimes 
serão descritos e contextua-
lizados no documento final 
a partir da conduta do pre-
sidente. A afirmação foi feita 
em entrevista à CBN.

Segundo o relator, os cri-
mes pelos quais o presidente 
será indiciado são: epidemia 
com resultado morte; infração 
de medidas sanitárias; empre-
go irregular de verba pública; 
incitação ao crime; falsifica-
ção de documento particular; 
charlatanismo; prevaricação; 
genocídio de indígenas; cri-
mes contra a humanidade; 
crimes de responsabilidade; 
e homicídio por omissão. 
Esse último, em específico, 
refere-se “ao descumpri-
mento do dever legal do pre-
sidente de evitar a morte de 
milhares de brasileiros du-
rante a pandemia”, disse o 
senador.

Além do presidente, mais 
de 40 outras pessoas serão 
indiciadas pela CPI, de acordo 
com o senador. “São persona-
gens que tiveram óbvias par-
ticipações no enfrentamento 
da pandemia, (na produção) 
de fake news e no gabinete 
do ódio, que funcionou du-
rante a pandemia”, afirmou o 
senador.

O ex-ministro da Saúde, 

general Eduardo Pazuello, e 
o coronel Élcio Franco, ex-se-
cretário-executivo da pasta, 
responsável pelas aquisições 
de vacinas fazem parte des-
sa lista. Renan afirmou que 
Pazuello, ao assumir o cargo, 
levou para a pasta mais de 
60 militares sem nenhuma 
formação em saúde pública 
e que essa ausência de co-
nhecimento ocasionou di-
versos cenários como: “no 
experimento do Amazonas, 
em pessoas que foram trans-
formadas em cobaias, no ex-
perimento da Prevent Senior 
com patrocínio do presiden-
te da República e dos seus 
filhos, nos experimentos de 
cloroquina e ivermectina”, 
exemplifica.

O relatório vai acusar 
Pazuello de cometer 7 cri-
mes: de epidemia com re-
sultado em morte; incitação 
ao crime; emprego irregular 
de verbas públicas; prevari-
cação; comunicação falsa de 
crimes; genocídio indígenas 
e crimes contra humanidade. 
Já Élcio Franco pode ser indi-
ciado por crime de epidemia, 
improbidade, prevaricação, 
entre outros.

Renan Calheiros afirmou 
que, desde o início do traba-
lho da CPI, o general Pazuello 
não foi investigado em fun-
ção do cargo, como militar 
e representante do Exército 
Brasileiro, sendo impossível 
um atrito com o Exército. “Em 
todos os momentos, nós fize-
mos a separação das coisas. 
Uma coisa é o Ministério da 
Saúde, outra coisa é o Exérci-
to Brasileiro”, afirmou.

Agência Estado 

Relatório da CPI da Covid vai
indiciar Bolsonaro por 11 crimes

Filhos do presidente também podem ser indiciados
Sobre os outros indi-

ciados, Renan Calheiros não 
excluiu a possibilidade dos 
filhos do presidente Jair Bol-
sonaro serem indiciados por 
produção de notícias falsas 
envolvendo a pandemia. “A 
CPI está estudando as hipó-
teses e a comissão só apro-
vará a inclusão na medida 
que tenha caracterização 
óbvia de conduta e tipos pe-
nais. A tendência é que nós 
tenhamos”, disse.

A leitura do relatório 

final está prevista para a 
próxima terça-feira (19) e a 
votação está marcada para o 
dia seguinte, 20.

Propostas
Além dos indiciamen-

tos, o relatório final da CPI 
da Covid prevê a criação de 
uma pensão especial para 
órfãos de vítimas do novo 
coronavírus. Segundo o rela-
tor, a proposta é uma forma 
de responsabilizar o Estado 
pelas perdas. Jovens de até 

21 anos que tenham ficado 
órfãos durante a pandemia 
terão a possibilidade de re-
ceber esse auxílio. O impacto 
fiscal da medida ainda não 
foi divulgado.

Além disso, o relatório 
vai sugerir a inserção da co-
vid-19 na relação de doenças 
da Previdência Social que 
permite aposentadoria por 
invalidez, em específico para 
aqueles trabalhadores com 
sequelas irreversíveis.

Por meio de projeto de 

resolução, o senador infor-
mou que será aberto uma 
espécie de observatório da 
CPI da Covid que continuará 
a receber denúncias e cui-
dará das propostas legisla-
tivas. Além disso, o grupo 
também será responsável 
por acompanhar as trami-
tações das investigações na 
Procuradoria-Geral da Re-
pública, no Ministério Pú-
blico Federal, no Tribunal 
de Contas da União e em ou-
tros órgãos.

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), voltou a 
defender o projeto que muda 
a composição do Conselho 
Nacional do Ministério Pú-
blico (CNMP). O chamado 
“Conselhão” é responsável 
por fiscalizar a conduta de 
membros do MP.

De acordo com o parla-
mentar, o projeto visa apenas 
dar um “paridade” nos mem-
bros do Ministério Público 
com a sociedade civil.

“O Ministério Público 
é a única entidade do Bra-
sil que não tem um código 
de ética, ela fiscaliza todo 
mundo e não tem o seu pró-
prio código de ética”, desta-
cou Lira. “Não há nenhum 
objetivo, como se ventila, de 
amordaçar, tolher, extermi-
nar atividade funcional do 
MP”, esclareceu o parlamen-
tar, em entrevista ontem à 
Globo News.

Lira pontuou que a PEC 
não é novidade, mas afirma 
que a Casa está com vontade 
de discuti-la. “Chegou ao ple-
nário de maneira bem trans-
parente”, avalia.

Atualmente, não há um 
código de ética para o Mi-
nistério Público. De acordo 
com o texto, o CNMP deverá 
criar, em 120 dias, um Códi-

go Nacional de Ética e Disci-
plina para guiar a conduta 
de membros da instituição. 
A PEC também altera tanto a 
composição quanto a própria 
função do colegiado.

Entre os principais 
itens da proposta estão o 
aumento de assentos reser-
vados a indicações do Con-
gresso, que passam de dois 
para quatro, e a determina-
ção de que o membro indi-
cado pelo Legislativo passa 
a ser também o vice-presi-
dente do CNMP. Pelo proje-
to em análise, o órgão ainda 
ganha o poder de rever atos 
privativos de integrantes do 
MP, podendo inclusive anu-
lar portarias para instaurar 
investigações.

“Não é possível que no 
mundo em que nós estamos 
quem fiscaliza não tenha 
ninguém pra fiscalizar, não 
aceite um sistema de preço e 
contrapesos, e não tenha por 
exemplo o seu código de éti-
ca” criticou o presidente da 
Câmara.

Lira nega qualquer tipo 
de desentendimento na tra-
mitação do projeto. De acor-
do com o parlamentar, foi fei-
to um acordo nos pontos em 
que os procuradores-gerais 
de Justiça dos Estados soli-
citaram. Segundo ele, “o Mi-
nistério Público solicitou seis 
alterações, foram atendidas 
as seis alterações”.

Lira: MP fiscaliza, mas  
não tem código de ética 
Matheus de Souza e 
Sofia Aguiar
Agência Estado

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), voltou a mos-
trar otimismo sobre a vota-
ção da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) dos 
Precatórios, que, segundo 
ele, ocorrerá na próxima 
semana, primeiro na co-

missão especial e depois no 
plenário da Casa. Na ava-
liação de Lira, a proposta 
“está bem consolidada” e o 
texto final está “próximo do 
original”.

“Se chegou a um texto 
muito bom”, disse em en-
trevista à GloboNews nesta 
sexta-feira, 15, citando que 
o projeto propõe previsibi-
lidade dos pagamentos, as-
sim como estabelece a obe-

diência ao teto de gastos.
A expectativa do presi-

dente da Câmara é que na 
terça-feira, 19, o texto seja 
votado na comissão espe-
cial que analisa o tema e 
deve ser levado ao plenário 
da Casa na quarta-feira, 20, 
ou quinta-feira, 21.

“É um projeto impor-
tante que tem que dar uma 
resposta ao Orçamento, ao 
teto de gastos, à margem do 

orçamento, porque dentro 
dele estará o espaço para 
ser criado o Renda Brasil”, 
afirmou Lira, em referência 
ao novo programa social 
em estudo pelo governo e 
Congresso.

Para ser aprovada, a 
PEC precisa passar na co-
missão e, depois, em vota-
ção em dois turnos na Câ-
mara e no Senado, também 
em dois turnos.

Plenário da Câmara deve votar a PEC 
dos Precatórios na próxima semana 
Sofia Aguiar e 
Matheus de Souza
Agência Estado

Governo complementará com R$ 292 mi 
o orçamento do Censo Demográfico 2022

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
informou ontem que a Secre-
taria Especial do Tesouro e 
Orçamento autorizou a com-
plementação de cerca de R$ 
292 milhões ao orçamento 
do Censo Demográfico 2022. 
Com a emenda ao Projeto 
de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) de 2022, a pesquisa 
receberá R$ 2.292.907.087.

O PLOA 2022 foi envia-
do ao Congresso Nacional 
em 31 de agosto com a pre-
visão de R$ 2 bilhões para a 

realização da pesquisa, que 
é a mais completa executa-
da pelo IBGE e serve de base 
para outros estudos e índices 
calculados pelo instituto. O 
IBGE destacou na época que o 
valor não era suficiente, e que 
eram necessários os R$ 292 
milhões adicionais, valor que 
foi confirmado ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) no iní-
cio deste mês, em resposta a 
um pedido de informação do 
ministro Gilmar Mendes.

Na nota divulgada hoje, o 
instituto informa que a Secre-
taria do Tesouro considerou 
“possível” a ampliação do or-
çamento do censo nos termos 

esclarecidos pelo instituto ao 
Supremo. Os recursos com-
plementares sairão do Fun-
do de Garantia à Exportação 
(FGE), supervisionado pelo 
Ministério da Economia.

O instituto ressaltou que 
a adequação do PLOA-2022 ao 
detalhamento do projeto orça-
mentário do IBGE “demonstra 
a importância da sintonia en-
tre o Executivo, o Legislativo 
e o Judiciário no sentido da 
realização do Censo Demográ-
fico em 2022, beneficiando a 
população brasileira nas suas 
várias dimensões”.

O Censo Demográfico é 
uma pesquisa realizada em 

todo o país a cada 10 anos, 
e sua última edição foi em 
2010. Por causa da pande-
mia da covid-19, a pesquisa 
não foi realizada em 2020, e 
cortes no orçamento de 2021 
provocaram um novo adia-
mento neste ano.

O Projeto da Lei Orça-
mentária de 2021 chegou a 
prever R$ 2 bilhões para a 
realização da pesquisa, mas 
a verba foi reduzida durante 
a tramitação e restaram ape-
nas R$ 53,3 milhões. O corte 
de recursos levou o IBGE a 
cancelar a realização do cen-
so neste ano, já que a verba 
era insuficiente.

Vinícius Lisboa
Agência Brasil

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

No relatório da CPI da Covid, Renan 
Calheiros responsabiliza por sete 
crimes o ex-ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello
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Data foi anunciada ontem pela Casa Branca e vale para viajantes com imunização completa, em viagens aéreas e terrestres

EUA vão abrir fronteiras para 
vacinados dia 8 de novembro
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Agência Estado  

A Casa Branca anunciou, 
ontem, que estrangeiros com 
a vacinação contra a covid-19 
completa serão autorizados a 
entrar nos Estados Unidos a 
partir de 8 de novembro.

“A nova política de viagens 
dos EUA, que exige vacinação 
para viajantes estrangeiros nos 
Estados Unidos, começará em 
8 de novembro. Este anúncio e 
data se aplicam a viagens aéreas 
internacionais e terrestres. Essa 
política é pautada pela saúde 
pública, rigorosa e consistente”, 
afirmou Kevin Munoz, secretá-
rio de imprensa assistente da 
Casa Branca.

OMC
Já a diretora-geral da Or-

ganização Mundial do Comér-

cio (OMC), Ngozi Okonjo-Iwe-
ala, disse ontem que o acesso 
a vacinas contra a covid-19 é 
“determinante” para o tipo de 
recuperação que o comércio de 
diferentes regiões do mundo 
vivencia após os choques da 
pandemia.

Okonjo-Iweala, que falou 
durante evento on-line do Ins-
tituto de Finanças Internacio-
nais (IIF, na sigla em inglês), 
afirmou que a retomada do co-
mércio tem sido muito forte na 
Ásia e também significativa na 
Europa e nos EUA. Ressaltou, 
porém, que América do Sul, 
Oriente Médio e África estão 
ficando para trás nesse sentido.

“Não podemos ser com-
placentes em relação à re-
cuperação desigual”, disse 
Okonjo-Iweala, que assumiu o 
comando da OMC em fevereiro.

La Palma

Lava aumenta e especialistas temem 
a abertura de uma nova boca eruptiva
Agência Brasil/RTP 

Os escoamentos de lava 
do Vulcão Cumbre Vieja, em La 
Palma, atingiram ontem picos 
de alta velocidade. O Instituto 
Vulcanológico das Ilhas Ca-
nárias descreve-os como um 
“tsunami de lava”. Os sismos 
também aumentaram, tendo 
sido registrado um terremoto 
de 4,5 em La Palma, o maior 
até agora. Os especialistas te-
mem a abertura de uma nova 
boca eruptiva.

Segundo o Instituto Geo-
gráfico Nacional espanhol (IGN), 
a atividade sísmica aumentou 
na ilha, depois de na última 
quarta-feira ter diminuído li-
geiramente.

Só ontem, a ilha já sofreu 
mais de 20 terremotos, incluin-
do um de magnitude 4,5, o 

maior sentido até agora desde 
que começou a erupção do vul-
cão, há 26 dias. Um tremor da 
mesma magnitude já tinha sido 
sentido na última quinta-feira, 
dia em que foram registrados 
60 sismos no total.

No início da tarde de an-
teontem, a lava transbordou 
do cone principal do vulcão, 
formando um rio de lava que 
atingiu picos de grande velo-
cidade, colocando novos bair-
ros em perigo. Em publicação 
no Twitter, o Instituto Vulca-
nológico das Ilhas Canárias 
mostrou a velocidade do rio 
de lava, que descreve como 
“tsunami de lava”.

Os especialistas mostram-
se também preocupados com a 
deformação no terreno nas re-
giões de Jedey e Las Manchas, 
situadas mais ao sul do ponto 

eruptivo atual, que poderá in-
dicar a hipótese de abertura de 
nova boca eruptiva.

As autoridades determi-
naram anteontem a retirada 
dos moradores de um novo 
bairro no município de Los 
Llanos de Aridane, na ilha de 
La Palma, devido ao avanço 
do último fluxo de lava gera-
do pela erupção do Cumbre 
Vieja. Segundo fonte do go-
verno regional das Canárias 
citada pela agência espanhola 
Efe, estima-se que essa nova 
retirada afete cerca de 15 mo-
radores do local. Esta é a se-
gunda evacuação em apenas 
24 horas pelo avanço do novo 
deslizamento de terra que se 
formou, nos últimos, dias ao 
norte do principal, depois de 
cerca de 800 residentes do 
bairro de La Laguna terem 

sido orientados a abandonar 
suas casas na última terça-
feira à tarde.

“Estamos, com toda a 
certeza, perante o vulcão mais 
grave que a Europa sofreu nos 
últimos 100 anos”, declarou 
o presidente das Canárias, 
Ángel Víctor Torres. “A úni-
ca boa notícia é que até hoje 
não temos a lamentar danos 
pessoais”, acrescentou.

Os indicadores monito-
rados por cientistas no vulcão 
de La Palma, especialmente 
as de emissões de dióxido de 
enxofre, sugerem que o fim 
da erupção não vai acontecer 
a curto ou médio prazo, se-
gundo a porta-voz do comitê 
científico do Pevolca. A lava 
ocupa já área de quase 700 
hectares e destruiu mais de 
1,5 mil edifícios na ilha.

Agência Estado

O governo do México vai 
voltar a exigir vistos para brasi-
leiros que desejarem entrar no 
país, informou um documento 
publicado na última quinta-
feira pelo governo mexicano. 
Ainda não se sabe quando a 
medida entrará em vigor.

Essa exigência apareceria 
como forma de desestimular 
a ida de brasileiros ao Méxi-
co que tentem migrar para os 
Estados Unidos por terra - a 
fronteira entre os dois países 
norte-americanos vive uma 
crise migratória com alto fluxo 
de pessoas, incluindo cidadãos 
do Brasil.

O documento de um ante-
projeto com a medida foi pu-
blicado na última quinta-feira 
pela Comissão de Melhora Re-
gulatória (Conamer), órgão do 
governo mexicano.

A exigência será tempo-
rária, até que os fluxos mi-
gratórios estejam “seguros, 
ordenados e regulares”, diz o 
documento. O governo bra-

sileiro já foi comunicado da 
decisão.

“A Secretaria de Relações 
Exteriores comunicou o go-
verno da República Federa-
tiva do Brasil da decisão do 
Estado mexicano de suspen-
der de maneira temporária 
o acordo para supressão de 
vistos em passaportes ordi-
nários”, diz o texto. O acordo 
vigorava desde 2013.

O número de brasileiros 
que têm usado a fronteira com 
o México para entrar irregu-
larmente nos Estados Unidos 
aumentou neste ano. Até o final 
de setembro, 47.484 cidadãos 
do país foram detidos pela pa-
trulha de fronteira americana, 
segundo o Departamento de 
Segurança Interna dos EUA - 
um aumento de 400% em re-
lação ao ano passado, quando 
9.147 foram detidos no mesmo 
período. É bem mais do que o 
dobro do registrado em 2019, 
quando eram 18 mil. Entre os 
detidos pelos agentes de fron-
teira, os brasileiros são os sex-
tos mais numerosos.

México vai voltar a 
exigir visto de brasileiro

Agência Estado

Informações apuradas 
durante a manhã de ontem 
mostram que um atentado 
suicida em uma mesquita xii-
ta na cidade de Kandahar, sul 
do Afeganistão, deixou pelo 
menos 33 mortos e 74 feridos, 
informaram fontes médicas e 
do governo Talebã, conforme 
os dados atualizados até as 
10h05 (de Brasília) pela Re-
dação do jornal O Estado de 
S. Paulo. “Estes números não 
são definitivos”, disse à EFE 
um funcionário médico local, 
que solicitou o anonimato.

“Nossas informações 
iniciais mostram que um ho-
mem-bomba detonou seus 
explosivos dentro da mesqui-
ta”, afirmou à AFP uma fonte 
local do talebã, que pediu ano-
nimato. O ataque na mesquita 
de Iman Bargah, que fica no 
centro da cidade, aconteceu 
por volta das 13h (horário lo-

cal) durante a oração do meio-
dia de sexta-feira, dia de des-
canso para os muçulmanos 
e momento em que muitas 
pessoas se reúnem para rezar. 
Por este motivo, o número de 
mortos e feridos ainda tende 
a aumentar. O ataque acon-
teceu uma semana depois de 
um atentado suicida contra 
fiéis na cidade de Kunduz, no 
norte do país, reivindicado 
pelo Estado Islâmico Khora-
san (EI-K).

No caso do atentado em 
Kandahar, reduto histórico 
dos talebã, nenhum grupo 
reivindicou as explosões até o 
momento.

Um médico do hospital 
central Mirwais de Kandahar 
afirmou que “33 corpos e 74 
feridos foram transportados” 
para o estabelecimento. “Es-
tamos sobrecarregados”, de-
clarou o médico.

Uma testemunha contou 
à AFP que ouviu três explo-

sões, uma na porta principal 
da mesquita, outra na área 
sul e a terceira no local onde 
os fiéis se lavam. Outra teste-
munha também relatou três 
explosões na mesquita, locali-
zada no centro da cidade.

O porta-voz do minis-
tério do Interior, Qari Sayed 
Khosti, tuitou: “Estamos tris-
tes ao saber que houve uma 
explosão em uma mesquita 
da irmandade xiita no pri-
meiro distrito da cidade de 
Kandahar, na qual vários de 
nossos compatriotas foram 
martirizados e feridos.”

Muitos fiéis
De acordo com um jor-

nalista da AFP, a mesquita 
estava lotada de pessoas 
quando as explosões ocor-
reram e pelo menos 15 am-
bulâncias foram enviadas 
para o local.

No atentado da semana 
passada, dezenas de pessoas 

foram mortas. Foi o ataque 
mais mortal desde que as 
tropas americanas deixaram 
o país, em 30 de agosto.

O EI-K é um rival do mo-
vimento islâmico talebã, em-
bora ambos sejam sunitas. 
O EI-K considera os muçul-
manos xiitas como apóstatas 
merecedores da morte.

De acordo com a em-
presa de análise de conflitos 
ExTrac, com sede no Reino 
Unido, o ataque desta sexta-
feira seria o primeiro atenta-
do do EI-K em Kandahar.

O Talebã, que tem seu 
próprio histórico de perse-
guição aos xiitas, voltou ao 
poder no Afeganistão em 15 
de agosto e, desde então, fez 
da segurança sua priorida-
de, após 20 anos de guerra.

Os xiitas representam 
cerca de 10% da população 
afegã. Muitos deles são ha-
zaras, etnia perseguida há 
décadas no país.

Afeganistão: explosão em mesquita 
deixa pelo menos 33 pessoas mortas

Foto: Fotos Públicas

A lava ocupa já área de quase 
700 hectares e destruiu mais 
de 1,5 mil edifícios na ilha

Agência Brasil

Um parlamentar bri-
tânico foi morto a facadas 
por um agressor que se 
lançou sobre ele, duran-
te um encontro com seu 
eleitorado em uma igreja 
ontem, golpeando-o várias 
vezes. Políticos descreve-
ram o ato como um ataque 
à democracia.

David Amess, de 69 
anos, membro do Partido 
Conservador do primei-
ro-ministro Boris Johnson, 
foi atacado perto do meio-
dia na Igreja Metodista de 
Belfairs em Leigh-on-Sea, 
ao leste de Londres.

“David era um homem 
que acreditava fervoro-
samente neste país e em 
seu futuro, e perdemos 
hoje um servidor público 
notável e um amigo e co-
lega muito amado”, disse 
o premiê britânico, que 
voltou do oeste da Ingla-
terra a Londres, às pres-

sas, ao saber da notícia. 
Não havia detalhes sobre 
o motivo do assassinato, 
o segundo ataque fatal a 
um parlamentar britânico 
em sua zona eleitoral nos 
últimos cinco anos, o que 
provocou questionamen-
tos sobre a segurança dos 
políticos.

Policiais armados fo-
ram para a igreja, e para-
médicos se empenharam 
em salvar a vida de Amess 
no chão da igreja - onde 
uma inscrição diz: Todos 
são bem-vindos aqui: onde 
velhos amigos se encon-
tram e estranhos se sen-
tem em casa -, mas em vão.

“Lamentavelmente, 
ele morreu no local”, infor-
mou a polícia. “Um homem 
de 25 anos foi preso por 
suspeita de assassinato e 
está sob custódia no mo-
mento. Recuperamos uma 
faca no local e não esta-
mos procurando mais nin-
guém ligado ao incidente.”

Parlamentar britânico é 
assassinado a facadas
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Sem condições de arcar com novos reajustes, paraibanos mudam a forma de preparar os alimentos no dia a dia

Num canto de parede, na 
entrada da casa de quatro cô-
modos erguida entre os becos 
do bairro do Muçumagro, em 
João Pessoa, a manicure de-
sempregada Lúcia Maria Fer-
reira, de 40 anos, cozinha, em 
duas panelas, arroz e feijão 
para alimentar seus nove fi-
lhos no almoço. No ar, o cheiro 
que deveria ser apenas da co-
mida no fogo é de fumaça de 
madeira queimando. A família 
de Lúcia é uma das tantas no 
Brasil que não suportou os 
aumentos sucessivos no pre-
ço do gás de cozinha, que a 
partir de hoje passa a ser ven-
dido em média a R$ 119.

Com a missão de vida de 
alimentar nove bocas, filhos 
com idade entre 3 e 17 anos, 
Lúcia Ferreira, não consegue 
mais exercer seu trabalho de 
manicure por falta de condi-
ções de comprar os insumos 
para oferecer o serviço. Há 
quatro meses seu marido, 
com quem dividia as despe-
sas da casa, abandonou o lar 

por problemas decorrentes do 
alcoolismo. Desde então, tem 
sustentado a família com cer-
ca de R$ 360 do Bolsa Família 
e R$ 50 do cartão alimentação 
dado pelo Governo da Paraíba.

A dona de casa involun-
tária conta que começou a 
cozinhar com lenha há cerca 
de um mês. Renda baixa e au-
mentos sucessivos no valor 
do botijão de gás forçaram a 
mudança na forma de prepa-
rar as refeições de casa. “Eu 
consegui segurar comprando 
botijão de gás até quando o 
preço estava em R$ 70, R$ 
80. Depois que chegou perto 
de R$ 100 eu não tive mais 
condições e comecei a cozi-
nhar com lenha”, contou.

Ao todo, desde o início 
de 2021, foram dez aumentos 
sucessivos no valor do gás li-
quefeito de petróleo (GLP), 
nome técnico do gás de co-
zinha. O teste à paciência e 
ao bolso do consumidor, no 
entanto, não começou neste 
ano. Desde 2017, com a mu-
dança da política de preços 
da Petrobras, os reajustes no 
valor do botijão passaram a 

incidir toda vez que a cota-
ção do petróleo e do dólar 
subiam, assim como já fazia 
com a gasolina e o óleo diesel. 
Como a commodity se valori-
zou muito no ano passado, o 
GLP disparou no Brasil.

O resultado da disparada 
do preço do gás de cozinha já 
é visto no aumento percen-
tual de famílias que usam a 
lenha como principal meio 
de preparar suas refeições. 
Em 2020, o consumo de res-
tos de madeira em residên-
cias aumentou 1,8% frente a 
2019, segundo a Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE). 
As estatísticas de 2021 ainda 
não estão disponíveis.

Apenas neste ano, a Pe-
trobras já reajustou o preço 
do GLP em 47,53%. Desde o 
início de 2020, a alta acumu-
lada é de 81,5%. O aumen-
to mais recente, de 7%, foi 
anunciado no último dia 8, 
após 95 dias de estabilidade 
e forte pressão política para 
segurar o preço. A inflação, 
que pesa no bolso de todos 
os trabalhadores, massacra 
ainda mais os mais pobres.

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Gás de cozinha a R$ 119 força 
famílias a improvisar fogão

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Maradona

Opinião Horácio Forte
Presidente da H. Forte | Colaborador

O empreendedor no Brasil é um 
ser guerreiro, pois as dificuldades 
são inúmeras. Quem empreende o faz 
por necessidade, realização de um 
sonho ou busca por independência 
financeira. De acordo com a pesquisa 
Global Entrepreneurship Monitor 
divulgada pelo Sebrae, empreender 
é o quarto maior sonho entre os 
brasileiros, ficando atrás de comprar 
uma casa, um carro, ou viajar. Antes, 
esse cenário era movimentado, em 
sua maior parte por necessidade, mas 
atualmente existe também a crença 
em criarmos soluções para problemas 
emergentes, principalmente com o 
avanço das tecnologias, que trazem 
problemas diferentes e demandas 
antes inexistentes. Acredito até que 

a criatividade do brasileiro está mais 
exacerbada após a pandemia, pois 
cada dia vemos produtos e serviços 
diferentes no mercado.

Tirando os segmentos de 
oportunidade, como o delivery, o 
farmacêutico e material de construção, 
que cresceram sobremaneira na 
pandemia, iniciada em 2020, um dos 
segmentos que mais tem crescido nos 
últimos anos é o de aminais (Pet).

Embora o poder de compra 
do brasileiro tenha diminuído nos 
últimos anos, para esse segmento não 
existe crise. Hoje em dia os animais 
de estimação são considerados 
membros da família, recebendo um 
tratamento cada vez mais humanizado. 
Seguindo uma tendência mundial, 

temos visto muitas lojas abrirem 
em vários bairros da nossa região, 
nos segmentos de grandes lojas 
multisserviços, alimentação, higiene e 
estética. Plano de saúde também é um 
item importante. Ressaltando que os 
investimentos em e-commerce e home 
service são imprescindíveis. O Brasil 
é o segundo maior mercado Pet do 
mundo, com previsão de faturamento 
em torno de 46,5 bilhões de reais em 
2021, segundo o instituto Pet Brasil.  

 E você, já pensou em 
transformar o amor pelo seu animal 
em negócio? Saiba que o setor está 
muito profissionalizado com muitos 
cursos e informações disponíveis, 
e que se você se preparar, poderá ir 
muito mais longe!

Empreendedorismo Fo
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Inflação piora rotina dos mais pobres
O peso da inflação para os mais po-

bres nos gastos do dia a dia é 32% maior 
do que para os mais ricos, segundo o 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), com base no Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA), calculado pelo 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). A alta do gás foi 
um dos principais fato-
res para que os menos 
favorecidos sintam mais 
o peso da inflação.

Na prática, na vida 
da paraibana Lúcia Fer-
reira o aumento vertiginoso do combustível 
ofereceu duas opções: comprar o gás ou 
comprar a comida. “Com o que eu recebo, 
mesmo com a ajuda das pessoas, eu preci-
sava escolher. E nessa escolha, é claro que 

eu teria que comprar comida, porque é o 
básico para sobreviver. E assim a gente vai 
levando um dia de cada vez”, lamentou.

A substituição da lenha pelo gás não 
prejudica somente o meio 
ambiente, afeta também a 
saúde. Matheus, de 5 anos, 
um dos nove filhos que mo-
ram com Lúcia, sofre com 
asma. Desde que a mãe 
precisou adotar o fogão a 
lenha o menino passou a 
lidar com crises de falta de ar 
com mais frequência. Todos 
os dias, a dona de casa acen-
de o fogo de manhã cedo e 
só apaga no início da noite, 

após preparar o jantar para todos. A família 
convive com a fumaça diariamente. A papa 
de aveia que Lúcia prepara para os filhos 
mais novos passou a ser indigestamente 
defumada.

Bombeiros alertam para acidentes
Nenhum problema na substituição 

forçada do combustível para cozinhar 
é maior do que conviver com o risco 
iminente de um acidente. Lúcia Ferreira 
comenta que com tantas crianças em 
casa, precisa estar alerta para evitar uma 
tragédia. “Eu não deixo os pequenos che-
garem perto. Peço ajuda dos mais velhos. 
Mas é uma preocupação a mais, porque 
um descuido meu, a casa pode pegar 
fogo ou alguém se queimar”, comentou.

O tenente Ricardo, bombeiro militar 
lotado na Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT), lamenta o uso do fogão a lenha 
como item doméstico, mas recomenda 
que as famílias evitem qualquer tipo 
de combustível inflamável para criar a 
chama. “O correto é improvisar o fogão 
do lado de fora da residência, deixar iso-
lado, e afastar qualquer tipo de fonte de 

combustível, como armários e madeiras 
em geral”, alertou o bombeiro.

Dados do setor de estatística do 
Hospital de Emergência e Trauma de 
João Pessoa indicam que, até setembro 
deste ano, 694 pessoas foram vítimas de 
queimaduras, cerca de 81% do total de 
pacientes do ano passado. 

Em meio ao fogo e à fumaça, en-
quanto confere o ponto do feijão no 
fogão improvisado, Lúcia Ferreira não 
perde o otimismo. Com um bom humor 
inexplicável, daqueles que só habitam os 
que vivem de fé, ela afirma: “Enquanto 
o preço não baixar, eu vou seguir aqui, 
ligando e desligando o ‘botão’ do meu 
fogão, catando lenha e torcendo que não 
chova pra não molhar ela, com fé de que 
as coisas vão melhorar. Até lá a gente vai 
levando, a gente não tem escolha”.

Meio ambiente e saúde 
são afetados pelo uso de 

lenha para cozinhar

Prejuízo

Lúcia Maria Ferreira usa um fogão improvisado na frente de casa para cozinhar o almoço e o jantar dos nove filhos

Foto: Evandro Pereira
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Atualmente, há cerca de 1,8 milhão de solicitações de benefícios no país aguardando uma resposta do órgão

O Governo Federal não 
previu recursos para uma 
eventual redução da fila do 
INSS em suas projeções de 
despesas no Orçamento de 
2022. Hoje, há cerca de 1,8 
milhão de pedidos aguardan-
do uma resposta do órgão. A 
proposta enviada ao Congres-
so tem zero espaço dentro do 
teto de gastos (a regra que 
limita o avanço das despesas 
à variação da inflação) e uma 
imensa “lista de espera” por 
mais recursos, que inclui a 
correção adicional de benefí-
cios devido à alta da inflação, 
com custo estimado em R$ 19 
bilhões, a ampliação do Bolsa 
Família e emendas para abas-
tecer redutos de parlamenta-
res em ano eleitoral.

Simulações obtidas pelo 
Estadão/Broadcast apontam 
que a despesa adicional po-
deria chegar a R$ 11 bilhões 
no ano que vem, conside-
rando o valor médio dos be-
nefícios deferidos, uma con-
cessão média de 50% e uma 
redução gradual da fila.

O governo tem um acor-
do com Supremo Tribunal 
Federal (STF), Ministério 
Público Federal e órgãos de 
controle para regularizar os 
prazos de análise dos pedi-
dos de benefício. Por causa 
disso, técnicos avaliam que 
seria “prudente” considerar 
o “desrepresamento” da fila 
no Orçamento de 2022, o que 
não foi feito. Os ministérios 
envolvidos não fornecem 
nenhuma projeção oficial de 

despesa com a regularização 
dos pedidos.

Enquanto isso, brasilei-
ros seguem na espera. Um 
deles é o gerente de loja Joel 
Moraes Pessoa, de 57 anos, 
morador de Valparaíso de 
Goiás. Ele ingressou com o 
pedido de aposentadoria por 
tempo de contribuição em 2 
de julho e, até agora, não teve 
resposta. Atingido pela sus-
pensão de contrato durante 
a pandemia de covid-19, pre-
cisou trabalhar mais tempo 
que o inicialmente planeja-
do para fechar os 35 anos de 
contribuição exigidos em lei 
e cumprir também os seis 
meses de “pedágio” devido 
à reforma da Previdência. 
“Não consigo entender por 
que essa demora toda. A gen-
te tem o direito de se aposen-
tar. Tenho amigos que estão 
esperando há seis meses”, 
afirma.

O requerimento de Se-
bastião Rolim, de 63 anos, de 
Ubatuba (SP), vem de mais 
tempo. Deficiente visual e de 
baixa renda, ele pediu aces-
so ao Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) em 22 de 
maio deste ano. Passou pela 
avaliação social, em agosto, 
e por perícia médica no fim 
de setembro, mas até agora 
não teve resposta. O bene-
fício, que seria de um salá-
rio mínimo (R$ 1,1 mil), faz 
falta. Sem renda alguma, ele 
recebe ajuda de amigos, vizi-
nhos e familiares para comer 
e pagar contas. “Hoje mesmo 
uma vizinha me deu dois qui-
los de feijão e um pacote de 
carne seca”, conta.

Idiana Tomazelli 
Agência Estado

Orçamento de 2022 ignora fila 
de espera em pedidos do INSS
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Considerada uma refe-
rência na produção de cacha-
ça no Nordeste brasileiro, a 
Paraíba vai sediar, no dia 29 
deste mês, um dos primeiros 
eventos presenciais do seg-
mento desde o início da pan-
demia de covid-19. Trata-se 
do Seminário de Cachaças 
da Paraíba, promovido pelo 
Sebrae, em parceria com a 
Fecomércio-PB e com a em-
presa Fernanda Melo Con-

sultoria. O evento será reali-
zado em João Pessoa, das 8h 
às 13h, no Sesc Cabo Branco. 
Na mesma data, também 
será realizada a Feira de Ca-
chaças da Paraíba, das 14h 
às 21h.   

Conforme a organiza-
ção, o objetivo dos eventos 
é valorizar e contribuir para 
a divulgação dos produtores 
de cachaça, bebida genui-
namente brasileira, estimu-
lando o mercado através de 

um consumo responsável e 
qualitativo. De acordo com 
a programação, durante o 
seminário serão realizadas 
palestras que abordarão os 
temas análise sensorial, car-
bamato de etila, blendagem 
e inovação.  

Também durante o 
evento, será realizada uma 
mesa-redonda, que vai dis-
cutir as potencialidades da 
cachaça no mercado exter-
no. Para esse debate, foram 
convidados o presidente do 
Instituto Brasileiro da Ca-
chaça (Ibrac), Carlos Lima; 
o coordenador da Câmara 
Paraibana de Comércio Ex-
terior, Marcelo Abrantes; e a 
consultora Kênia Cristina.

As inscrições para os in-
teressados estão sendo efe-
tuadas no site do Sebrae Pa-
raíba, no endereço https://
loja.sebraepb.com.br/loja/
evento/202207680-1-semi-
nario-das-cachacas-da-pa-
raiba. Já a Feira de Cachaças 
da Paraíba, que também vai 
ocorrer no Sesc Cabo Bran-
co, tem entrada gratuita e 
não demanda inscrição pré-
via. Durante o evento, que 
está sendo planejado de 
acordo com todos os proto-
colos de prevenção ao coro-
navírus, os empreendedores 
e demais interessados no 
segmento poderão conhecer 
e degustar os principais pro-
dutos fabricados na Paraíba.

Seminário de cachaça 
reúne segmento em JP

Sebrae faz campanha para auxiliar 
pequenos negócios a reduzir custos

Entre os gastos que 
preocupam os donos de pe-
quenos negócios em todo o 
país está o com a conta de 
energia elétrica que, em de-
corrência da crise no setor, já 
sofreu, nos últimos 12 meses, 
um reajuste de 21% no valor 
das tarifas. Somente entre 
os empresários paraibanos, 
conforme a 12ª edição da 
pesquisa “O impacto da pan-
demia de coronavírus nos 
pequenos negócios”, realiza-
da pelo Sebrae em parceria 
com a FGV, 13% dos entrevis-

tados apontaram a energia 
elétrica como um dos custos 
que mais tem pressionado as 
finanças das empresas. Neste 
sentido, o Sebrae preparou 
uma campanha nacional com 
orientações on-line sobre 
como reduzir os custos com 
o item e aumentar a eficiên-
cia energética. 

Estudos feitos pela ins-
tituição apontam que os seg-
mentos mais diretamente 
atingidos pela alta das tarifas 
de energia são aqueles com 
uso mais intenso de máqui-

nas e equipamentos, como 
indústria de alimentos frios 
e bebidas geladas; panifica-
doras, restaurantes, bares e 
comércio de alimento perecí-
vel; farmácia, UTI home-care, 
academia, centro de idosos; 
locais de hospedagem; gráfi-
ca, serralheria, marcenaria; 
lavanderias e indústria da 
moda em geral. A campanha 
do Sebrae pode ser acessada 
em: https://sebrae.com.br/
eficienciaenergetica. 

O reajuste das tarifas 
acaba gerando um aumento 

no preço dos produtos e ser-
viços ao consumidor e uma 
perda de competitividade. 
Para o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, é muito difícil 
para as empresas suporta-
rem esse aumento. “Em tem-
pos de economia aquecida, 
repassar esse custo para os 
clientes já seria complicado, 
em razão da concorrência. 
Mas, nesse momento em que 
as empresas ainda não se re-
cuperaram das perdas pro-
vocadas pela pandemia, isso 
pode ser fatal”, comentou.

Sine-PB oferece mais de 500 vagas de 
emprego em sete municípios do Estado

O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine-PB) está ofe-
recendo, a partir da próxi-
ma segunda-feira (18), 513 
vagas de emprego em sete 
municípios paraibanos. João 
o Pessoa detém a maioria 
das oportunidades com 465 
vagas, das quais 300 são para 
atendente em telemarketing 
(trabalho remoto). Também 
há 15 vagas para motorista 
carreteiro, sendo que três 
deles tem como exigência o 
curso de Movimentação de 
Produtos Perigosos – MOPP. 

Já em Campina Grande 

há 125 vagas disponíveis. O 
setor da construção civil é 
destaque, oferecendo 30 va-
gas para servente de obra e 
11 vagas para pedreiro. As 
demais vagas estão distribuí-
das nas cidades de Cajazei-
ras (3) Conde (4), Guarabira 
(12), Mamanguape (1) e São 
Bento (4).

Atualmente, o Sine-PB 
possui 12 postos de atendi-
mento em funcionamento, 
dos 15 existentes. Estão em 
funcionamento as unidades 
dos municípios de João Pes-
soa, Campina Grande, Caja-

zeiras, Mamanguape, Mon-
teiro, Pombal, Sapé, Bayeux, 
Conde, Guarabira, Itaporan-
ga e São Bento. 

O atendimento no pos-
to Sine localizado na Duque 
de Caxias, em João Pessoa, 
acontece de segunda a sex-
ta-feira, das 8h30 às 16h30, 
por ordem de chegada. São 
distribuídas 150 fichas para 
consulta de emprego e 50 
para seguro desemprego. Os 
horários dos postos Sine pre-
sentes nas Casas de Cidada-
nia seguem o horário de fun-
cionamento destas unidades.

O Sine-PB realiza o re-
crutamento de pessoal para 
empresas instaladas ou que 
irão se instalar no Estado. 

Confira as ofertas de emprego do 
Sine-PB na próxima semana

Cerca de 70% dos 
pontos comerciais da 
bandeira Extra Hiper no 
Brasil foram vendidos à 
rede Assaí de atacarejo 
pelo Grupo Pão de Açú-
car (GPA). O percentual 
representa 71 lojas da 
rede de hipermercados 
e existem outras 32 que, 
apesar de não terem sido 
vendidas, passarão por 
mudanças. 

Dos pontos restan-
tes, 28 deles serão trans-
formados nas bandeiras 
Pão de Açúcar e Mercado 
Extra; os outros quatro 
serão fechados. Ainda 
não se sabe se e quais 
lojas paraibanas serão 
afetadas pelos resultados 
das negociações.

Segundo o GPA, a 
transação girou em torno 
de R$5,2 bi, sendo cerca 
de R$4 bi pagos pelo As-
saí de forma parcelada a 
partir de dezembro até 
janeiro de 2024. A parte 
restante de mais de um 
bilhão de reais será paga 
ao Grupo Pão de Açúcar 
através de um fundo imo-
biliário que possui garan-
tia da rede de atacarejos.

Grupo Pão 
de Açúcar 
vende lojas 
do Extra

Cooperativismo

Evento vai debater a 
produção de leite na PB

O Sistema Faepa/Senar
-PB vai realizar, no próximo 
dia 30, o IV Cooleite - Semi-
nário da Cadeia Produtiva 
do Leite e Cooperativismo. 
O evento terá formato hí-
brido, com atividades pre-
senciais em Itabaiana, no 
Agreste paraibano, e trans-
missão ao vivo pelo canal 
Faepa Senar no YouTube. 

“O Cooleite tem o 
objetivo de incentivar o 
cooperativismo como um 
parceiro do agropecuaris-
ta na comercialização dos 
produtos agrícolas, neste 
caso específico, dos deri-
vados de leite. Trabalhare-
mos com atenção ao Vale 

do Paraíba, mas também 
voltados aos produtores de 
todo o Estado”, explicou o 
assessor técnico do Senar, 
Domingos Lélis.

Nesta edição, o evento 
contará com três palestras 
que tratarão de aspectos 
como manejo alimentar 
dos rebanhos, administra-
ção das propriedades ru-
rais e o papel das coopera-
tivas na venda do leite, com 
convidados da Paraíba, 
Pernambuco e do Pará.

O evento é itineran-
te e retorna a Itabaiana, 
onde surgiu em 2010, de-
pois de ter passado por 
Campina Grande (2012) e 

Piancó (2014). A retoma-
da do seminário tem com a 
parceria do Sistema OCB/
Sescoop-PB, do Sebrae Pa-
raíba e da Cooperativa dos 
Produtores de Leite e De-
rivados do Vale do Paraíba 
(Coopervale).  

Além das palestras, 
esta edição do evento con-
tará com estandes para ven-
da e divulgação de produtos 
de cooperativas do segmen-
to agro. As atividades pre-
senciais serão realizadas no 
Finesse Gril, com participa-
ção de cerca de 50 pessoas, 
respeitando os protocolos 
de biossegurança por conta 
da pandemia da covid-19.

Foto: Wenderson Araujo/Trilux

Cooleite terá formato híbrido, com atividades presenciais em Itabaiana e transmissão ao vivo pelo YouTube

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Evento terá entrada 
gratuita e não precisa 

de inscrição para 
assegurar a presença

Feira
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Selo atesta o engajamento dos estados em aprimorar a governança migratória e busca dar visibilidade a boas práticas
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria da 
Mulher e da Diversidade 
Humana e da Secretaria do 
Desenvolvimento Humano, 
cumpriu mais uma etapa 
do processo de certificação 
do programa MigraCidades, 
sob a Coordenação da Orga-
nização Internacional para 
as Migrações (OIM)/ONU. 
Nesse estágio, intitulado de 
priorização, é realizada a 
análise e categorização dos 
prazos para as resoluções 
dos pontos diagnosticados 
para cumprimento em curto, 
médio e longo prazos.

O “MigraCidades: Apri-
morando a Governança Mi-
gratória Local no Brasil” é 
uma plataforma que tem 
como objetivo contribuir 
para a construção e gestão 
de políticas migratórias de 
forma qualificada e planeja-
da, ao encontro da Meta 10.7 
dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável das Na-
ções Unidas, que prevê uma 
migração ordenada, segura, 
regular e responsável. A Pa-
raíba e outros nove estados, 
além de 36 municípios, par-
ticipam do processo de cer-
tificação para receber o selo 
MigraCidades, que certifica 
o engajamento dos governos 
em aprimorar a governança 
migratória e busca dar vi-
sibilidade às boas práticas 
identificadas nos estados e 
municípios brasileiros ao 
longo do processo de certi-
ficação.  

O MigraCidades é rea-
lizado em parceria entre a 
Organização Internacional 
para as Migrações (OIM), a 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e a 
Escola Nacional de Adminis-
tração Pública (ENAP).

O Governo do Estado 
da Paraíba está executan-
do várias ações, cumprindo 
o compromisso assumido. 
Uma dessas ações, realizada 

Projeto MigraCidades avança 
no processo de certificação

Céu da política: 
inferno econômico

O excesso da burocracia estatal contribuiu para a debi-
lidade das instituições no Brasil. A fragilidade do Estado foi 
e continua sendo um fator preponderante para que tanto 
o liberalismo como o retro liberalismo (neoliberalismo) 
tenham se espraiado em nossa terra feito fogo em rastilho 
de pólvora, no dizer do historiador José Murilo de Carvalho 
quando escreveu sobre os tortuosos caminhos da cidadania 
no Brasil.

O Brasil sempre foi o paraíso dos liberais por uma série 
de razões. Uma delas, a premeditada separação entre a polí-
tica e a economia. Os liberais clássicos, na Europa, contaram 
com a obra de Adam Smith, marco da velha economia polí-
tica britânica, escrita em 1776, sob o título de a Riqueza das 
Nações, como base no argumento de que todas as liberdades 
se fundem numa só, ou seja, a liberdade individual. A partir 
de então a igualdade passou a ser considerada somente 
nos campos civil e político, afirmando-se as desigualdades 
econômicas como algo normal e justificável pelo conceito 
econômico da “mão invisível”.

O senso de justiça para os burgueses liberais deveria 
ser buscado no direito e não na liberdade. O filósofo Hegel 
idealizou e sintetizou o pensamento liberal levando em 
conta a apresentação das esferas de vivência da sociedade 
burguesa, como sendo a família, a sociedade civil e o Estado. 
Tal síntese fora criticada pelo pensamento social de Marx, 
em meados do século XIX.

Entretanto, a síntese hegeliana favoreceu a separação 
entre sociedade civil e Estado. Este último ente, com a sua 
idealidade neutra deveria se portar como mínimo (legado de 
Locke) para que não interferisse nos interesses econômicos 
das classes dirigentes, qual seja o Estado como instância 
política máxima não poderia de forma alguma interferir na 
economia.

Ao tempo em que se consolidava este pensamento 
nas sociedades dos países centrais do Ocidente (Inglaterra, 
França e EUA), o Brasil era um país escravocrata, com eco-
nomia agroexportadora com bases assentadas no latifúndio 
e de sistema político monárquico já precocemente caduco 
e incapaz de cortar os privilégios das classes dominantes 
patriarcais que se apropriavam da coisa pública em nome 
de um liberalismo tupiniquim voraz e concentrador de 
renda e riqueza.

Neste diapasão, a sociedade brasileira se manteve até 
Revolução Liberal de 1930. Com efeito, a marca da distinção 
entre a política e a economia se mantém até os dias atuais. A 
estrutura partidária bipolarizada no Império, entre conser-
vadores e liberais, continuou na República com o mesmo 
agravante: a instituição partidária sempre esteve aquém 
do nome do político. Ou seja, a pessoa do político (agente) 
sobrepõe-se ao do sistema partidário ou do partido ao qual 
pertence como se está vendo ainda hoje no panorama político 
contemporâneo. 

A sociedade brasileira ao dissociar a política da econo-
mia criou dois reinos: o reino da felicidade e do pode tudo da 
política e o reino das adversidades alheias da economia, este 
sendo um inferno para os menos favorecidos, produzindo um 
verdadeiro darwinismo socioeconômico. Ora, mas podemos 
indagar se tal comportamento não é comum nas economias 
de mercado da grande maioria dos países democráticos. Por 
certo que a essência é a mesma, a desejabilidade de manter 
intacta a ideologia da primazia dos mercados também. 
Acontece que estes países também avançaram pelos ditames 
do pensamento social. Neles, houve a construção de “freios 
e contrapesos” que puderam barrar a fúria dos interesses 
meramente econômicos, mesmo com guerras e, tudo o mais, 
o Estado de Bem-estar social foi criado. Com a queda do Esta-
do de Bem-estar social e do socialismo real (anos 1980/90) 
– que substantivaram o final das ilusões utópicas, no dizer 
de Habermas – as falhas de Estado foram demonstradas e a 
Teoria da Escolha Pública providenciou o fortalecimento do 
Constitucionalismo Financeiro.

Com a evidência das falhas de governo, na condução 
das políticas orçamentária, fiscal e financeira do Estado, 
instrumentos como a Lei de Responsabilidade Fiscal foram 
criados nos países civilizados. Porém, quem opera estes ins-
trumentos são os tribunais de conta, como órgãos auxiliares 
do Poder Legislativo. 

No Brasil, o Poder Legislativo, nas três esferas, passou 
a ser o castelo encantado do reino da política em total iso-
lamento da economia e, sobretudo, das finanças públicas.

Alberto Madeira Neto
Acilino

amadeiraneto@gmail.com

Foto: Facebook/Reprodução

pela  Secretaria da Mulher 
e da Diversidade Humana 
(Semdh), em parceria com a 
Escola de Serviço Público do 
Estado da Paraíba (Espep), 
é a formação de servidores 
das Secretarias de Estado da 
Saúde, do Desenvolvimento 
Humano, da Educação, Ciên-
cia e Tecnologia e da pró-
pria Semdh sobre direitos da 
população migrante e como 
melhor atender essas popu-
lações.

 O curso, iniciado neste 
mês de outubro com dura-
ção até novembro, tem carga 
horária de 50 horas e visa 
capacitar os servidores para 
um atendimento qualificado, 
humanizado, pautado nos 
Direitos Humanos e, desse 

modo, alcançar integralmen-
te a população migrante do 
estado.

 De acordo com a secre-
tária da Mulher e da Diver-
sidade Humana, Lídia Mou-
ra, várias secretarias estão 
envolvidas nesse processo. 
“A interface entre os órgãos 
e suas várias políticas são 
o melhor modelo para bem 

atender e acolher a popula-
ção migrante”. 

 “Além de compor a 3ª 
etapa de Certificação junto à 
ONU do programa MigraCi-
dades, que é o compromisso 
do Governo do Estado da Pa-
raíba na efetivação dos direi-
tos e garantia das Políticas 
Públicas para a população 
migrante, este curso opor-
tuniza a todos servidores 
estaduais uma qualificação 
em Direitos Humanos e prin-
cipalmente a possibilidade 
de unir teoria e prática no 
atendimento qualificado a 
toda população em territó-
rio paraibano.”, explica Lean-
dra Cardoso, gerente execu-
tiva de Equidade Racial da 
Semdh.

A Paraíba e outros nove 
estados, além de 36 

municípios, participam do 
processo de certificação para 
receber o selo MigraCidades

Mudança de agenda leva ministra da 
Mulher a cancelar visita, ontem, à PB

A ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Huma-
nos, Damares Alves, cancelou 
sua vinda a João Pessoa, on-
tem, onde faria a entrega de 
três veículos destinados à 
Defensoria Pública do Estado 

(DPE-PB) e participaria da 
inauguração de dois Núcleos 
Especializados para o aten-
dimento a pessoas idosas, 
crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade.

Segundo a assessoria da 
ministra, a visita foi suspensa 
porque houve necessidade 
de reprogramação da agenda 

institucional. Para represen-
tá-la, a secretária nacional de 
Proteção Global, Mariana Ne-
ris, participou da solenidade.

Além do evento promo-
vido pela (DPE-PB), Damares 
Alves também foi convidada 
para prestigiar a inauguração 
do ambulatório multifuncio-
nal do Nordeste para Crian-

ças com Síndrome de Down 
– do qual é madrinha – no 
Hospital Universitário Lauro 
Wanderley (HULW–UFPB/
Ebserh).

Em nota, o HULW infor-
mou que anunciará, poste-
riormente, uma nova data 
para entrega do equipamen-
to à população da Paraíba. 

Ítalo Arruda
Especial para A União

Foto: Agência Brasil

Damares participaria 
da inauguração de dois 
núcleos especializados 

no atendimento 
a pessoas idosas, 

crianças e adolescentes 
em situação de 

vulnerabilidade, e 
faria a entrega de três 

veículos destinados à 
Defensoria Pública 

do Estado

Segundo a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, várias secretarias estão envolvidas nesse processo 
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Alvos de maus-tratos dentro da própria casa, eles acabam sendo agredidos por filhos e outros parentes

Seu Geraldo, de 91 anos, 
chegou ao hospital junto 
com o filho como vítima de 
um acidente doméstico: caiu 
da cama. Entretanto, os he-
matomas espalhados pelo 
corpo indicavam uma outra 
situação. O idoso era, possi-
velmente, vítima de maus-
tratos e agressões dentro 
da própria casa e o filho era 
o principal suspeito. Mes-
mo sem o paciente querer 
denunciar, a equipe médi-
ca criou um espaço seguro 
e conseguiu fazer com que 
Geraldo se sentisse à vonta-
de para se abrir e confirmar 
que o filho o agrediu (e que já 
havia feito de outras vezes) 

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Idosos são vítimas da 
“violência silenciosa”

e que a última vez o motivo 
teria sido o esquecimento do 
idoso em relação ao cartão 
da aposentadoria.

“Infelizmente é isso que 
a gente tem assistido todos 

os dias aqui no hospital”, 
desabafou o padre Egídio 
de Carvalho, diretor presi-
dente do Hospital Padre Zé, 
local que realiza o acolhi-
mento de pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade so-
cial e idosos que são vítimas 
de violência. O caso de Seu 
Geraldo é apenas um que, 
mesmo com o nome fictício, 
se trata de uma história real 
e mais comum do que se 
pode imaginar.

Localizado na região 
central da capital paraiba-
na, mais precisamente no 
bairro de Tambiá, o Hospital 
Padre Zé é responsável por 
cuidar das vítimas da cha-
mada “violência silenciosa”. 
Esse tipo de violência é cha-
mada assim por acontecer 

em um processo silencioso, 
geralmente dentro de casa e 
partindo de familiares, com-
panheiros e/ou pessoas que 
deveriam cuidar e garantir o 
bem-estar da vítima. A vio-
lência considerada silencio-
sa acomete, principalmente, 
idosos, crianças e mulheres.

Denúncias
A velhice é uma fase da 

vida que requer cuidados e 
atenções, bem como acon-
tece no período da infância. 
O idoso, com o passar dos 
anos, se torna mais frágil e, 
por vezes, dependente de 
filhos, companheiros, netos 
ou cuidadores em geral. No 
cenário de vulnerabilidade, 
muitas vezes onde este de-
veria encontrar amparo e 

carinho, existem agressões e 
negligências. 

De acordo com dados 
do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos, somente em 2021 
o Brasil já registrou mais 
de 50 mil denúncias e 190 
mil violações referentes à 
violência contra a pessoa 
idosa. No mesmo período, a 
Paraíba contabilizou 1.012 
denúncias e 4.249 trans-
gressões ao mesmo grupo, 
sendo 302 e 1.242 dessas, 
respectivamente, em João 
Pessoa. Em 2020, o número 
de violações no Estado foi 
de 7.086 e 1.611 denúncias 
relativas à violência contra 
idosos, onde uma denúncia 
pode conter um ou mais atos 
violentos.

Número de casos aumentou no período da pandemia 
O período de pandemia 

acentuou o número de casos 
recebidos pelo Hospital Padre 
Zé, de acordo com padre Egí-
dio. “[Foram] muitos casos de 
negligência com a pessoa ido-
sa, muitos casos de violência 
contra a pessoa idosa… Essa 
pandemia escancarou diante 
de nós todos essa violência si-
lenciosa que termina chegando 
de uma forma muito cruel às 
portas do Hospital Padre Zé”, 
destacou o gestor.

Segundo ele, o acolhimento 
acontece tanto através de enca-
minhamentos vindos dos mu-
nicípios quanto por demanda 
espontânea. “São pessoas que, 
mesmo vivendo dentro de casa, 
estavam abandonadas, sabe-
mos pelo estado que chegam, 
com escaras, com pancadas, 
então se percebe logo”, expli-
cou. Em casos de desconfiança 
de que o paciente foi vítima 
de agressão física ou violência 
psicológica, o hospital entra em 
contato com o Ministério Públi-

co da Paraíba que, através da 
Promotoria, faz uma visita junto 
com uma equipe da Delegacia 
de Atendimento ao Idoso.  

A delegada da Pessoa Ido-
sa, Vera Soares, expôs que 
recebe inúmeros casos cruéis 
de situações de violência em 
relação à terceira idade, prin-
cipalmente em que os parentes 
são os culpados – e a relação 
afetiva inibe o idoso de fazer a 
denúncia antes que algo mais 
grave aconteça ou da interfe-
rência de terceiros. Segundo 
ela, é um dos ambientes de 
trabalho mais sofridos, por 
conta das coisas que acaba pre-
senciando. “Você sofre, porque 
você vê o idoso e o que o pa-
rente faz com esse ser humano. 
Você vê um idoso maltratado, 
sem apoio nenhum da família, 
se acabando, eles deixam nas 
instituições, sem visitas. São ca-
sos absurdos que chegam aqui 
na delegacia”, pontuou.

Na última semana, de acor-
do com a delegada, chegou 

até a Delegacia Especializada 
no Atendimento ao Idoso uma 
vítima, diagnosticada com Al-
zheimer, que foi violentada se-
xualmente pelo próprio genro. 
“Você vê que que é uma coisa 
animalesca, que é uma coisa 
que você não sabe por que 
acontece, por que uma pessoa 
parte para fazer isso”, afirmou. 
Além deste caso, Vera Soares 
ressaltou que é constante tam-
bém o recebimento de vítimas 
de agressões físicas, assim 
como o caso de Seu Geraldo.

“Uma vez a gente foi cha-
mado já no final do expediente 
em um bairro, pois uma se-
nhora estava sendo espancada 
e gritando. Determinei que os 
agentes fossem até a casa dessa 
idosa e lá realmente ouviram 
os gritos, mas ninguém abriu o 
portão. Então eu disse que os 
agentes pulassem o muro para 
ver, quando pularam a idosa 
estava numa sala sendo espan-
cada pela filha, nua, e pasme, 
essa idosa era que pagava 

aluguel, era quem fazia feira e 
quem sustentava essa filha com 
a aposentadoria”, observou 
Vera. Em situações como essa, é 
feita a voz de prisão e o flagran-
te do crime, a pessoa acusada é 
encaminhada para o presídio e, 
em casos como desta senhora, 
que não possuía família, ela foi 
direcionada a uma Instituição 
de Longa Permanência.

O procurador de Justiça 
do Ministério Público da Paraí-
ba (MPPB) e coordenador do 
Núcleo de Políticas Públicas, 
Valberto Cosme Lira, ressaltou 
que a violência silenciosa é, 
além de física, também psicoló-
gica e que termina por “deixar 
marcas profundas  nas vítimas, 
difíceis de serem apagadas. 
As sequelas dela resultante 
são, geralmente,  emocionais 
e irreversíveis”. Lira ainda 
mencionou os principais canais 
para denunciar casos ou sus-
peitas desse tipo de violência: 
o Disk 100 e o Disk 123, aqui 
na Paraíba.

Foto: Arquivo pessoal

Para o padre Egídio de Carvalho, 
diretor presidente do Hospital 
Padre Zé, a pandemia acabou 
escancarando a negligência e a 
violência silenciosa contra os idosos

denúncias e 190 mil 
violações referentes 
à violência contra 

a pessoa idosa 
aconteceram em 
2021 no Brasil

50 mil



O Campinense entra em 
campo hoje para realizar 
um sonho, que já dura 10 
anos, o do acesso à Série C 
do Campeonato Brasileiro. A 
Raposa enfrenta o América 
de Natal, a partir das 17h30, 
no Estádio Amigão, em Cam-
pina Grande. O rubro-negro 
depende unicamente de si, 
basta vencer para garantir 
presença nas semifinais da 
Série D e consequentemen-
te confirmar a vaga para a 
terceira divisão em 2022. 
A arbitragem será toda do 
Paraná, comandada pelo 
árbitro Paulo Roberto Alves, 
com os assistentes Victor 
Hugo dos Santos e Sidmar 
dos Santos Meurer. O árbi-

tro de vídeo será Adriano 
Milczvski. Esta será a segun-
da e decisiva partida entre 
Campinense e América pe-
las quartas de final da Série 
D. Na primeira, disputada na 
semana passada, em Natal, 
houve um empate em 0 a 0, 
na Arena das Dunas. Após a 
partida, torcedores do Amé-
rica apedrejaram o ônibus 
do Campinense e agrediram 
jogadores no hotel, onde es-
tava a delegação.

O jogo desse sábado vai 
marcar a volta da torcida 
rubro-negra ao estádio e 
a expectativa da diretoria 
é que todos os ingressos 
colocados à venda sejam 
comprados. O zagueiro Ítalo, 
com três acessos à Série C, 
buscando o quarto, espera 
que a torcida compareça em 

bom número, e incentive a 
equipe que está tão perto da 
Série C, sem violência.

“Olha, os incidentes com 
alguns torcedores do Amé-
rica em Natal não podem 
se repetir aqui e eu tenho 
certeza que a torcida rubro-
negra vai dar o seu exem-
plo. Venham torcer na paz 
e empurre o time para uma 
grande vitória. Que vença o 
melhor dentro de campo e 
nós vamos dar tudo por esta 
vitória”, acrescentou. 

Campinense e América 
já jogaram entre si 21 ve-
zes e o América leva grande 
vantagem sobre a Raposa. 
Nesses encontros, o time 
de Natal venceu oito vezes, 
houve nove empates e ape-
nas quatro vitórias do Cam-
pinense. Porém, quando se 

fala nos confrontos pela a 
Série D, acontece o contrá-
rio. O América nunca venceu 
o rubro-negro. Ao todo, fo-
ram disputados cinco jogos, 
com quatro empates e uma 
vitória do Campinense. No 
campeonato atual, as equi-
pes se enfrentaram três ve-
zes, com dois empates em 
zero a zero e uma vitória do 
rubro-negro por três a zero.

Apesar dessa vantagem 
atualmente nos confrontos, 
não existe confiança exage-
rada entre os jogadores e 
muito menos na comissão 
técnica. O treinador Raniel-
le Ribeiro espera um jogo 
de muita dificuldade, assim 
como foi em Natal.

“As duas equipes são 
muito parelhas e se respei-
tam muito, ambas têm uma 

pegada forte e espero um 
grande jogo neste sábado. 
Nós vamos buscar este re-
sultado para alcançar nosso 
grande objetivo e uma vi-
tória viria a coroar o belo 
trabalho de todos durante a 
temporada”, disse.

A  ú l t ima vez  que  o 
Campinense disputou uma 
Série C foi em 2011, quando 
acabou sendo rebaixado 
para a Série D. Em 2009, o 
clube disputou a Série B, 
foi rebaixado, e em seguida 
disputou a terceira divisão 
durante dois anos. De lá 
para cá, o clube nunca con-
seguiu voltar.

América
Pelo lado do América, 

existe um temor em rela-
ção a um revide da torcida 

do Campinense às agres-
sões de alguns torcedores 
do América aos jogadores 
do Campinense, no jogo 
passado. A pedido do clu-
be, a Secretaria de Segu-
rança do Rio Grande do 
Norte pediu o apoio do 
Governo da Paraíba para 
garantir a segurança da 
delegação, no hotel, e no 
trajeto ao Estádio Amigão 
e vice-versa.

Com relação ao time e 
à comissão técnica, o am-
biente é de confiança. To-
dos lamentam o fato de 
não ter feito o dever de 
casa em Natal, mas o téc-
nico Renatinho Potiguar 
está confiante e se baseia 
na boa campanha do clube 
nos mata-matas e sobretu-
do jogando fora.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Botafogo-PB
Botafogo faz o segundo jogo pelo quadrangular 
decisivo do Campeonato Brasileiro da Série C, hoje, 
contra o Criciúma, em Santa Catarina. Página 22
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Esportes

Hoje é dia
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 Campinense x américa/RN 

Decisão acontece no Estádio Amigão e o time rubro-negro tenta 
realizar o sonho de voltar à Série C, que já dura 10 anos

Jogadores do Campinense vão 
fazer, hoje, a partida mais 
importante do ano, que vale o 
acesso para a Série C do Brasileiro

n Campinense:
Caucaia  3 x 3 Campinense
Campinense 3 x 0  américa-RN
Sousa 3 x 2 Campinense
Central 0 x 1 Campinense
Campinense 0 x 0  Treze
atlético-Ce 2 x  3 Campinense
Campinense  0 x 1 aBC
aBC  2 x 0 Campinense
Campinense 3 x 0 atlético-Ce
Treze 0 x 0 Campinense
Campinense 2 x 1 Central
Campinense 1 x 0 Sousa
américa-RN x 0 x 0 Campinense
Campinense 5 x 0 Caucaia

n América:
américa-RN 1 x 0 Central 
Campinense 3 x 0  américa-RN
américa-RN  2 x 3 aBC
Caucaia 2 x 2 américa-RN
américa-RN  2 x 0 atlético-Ce
Treze 2 x 2 américa-RN
américa-RN  4 x 1 Sousa
Sousa  0 x 2 américa-RN
américa-RN 2 x 2 Treze
atlético-Ce  0 x  2 américa-RN
américa-RN  4 x 2 Caucaia
aBC 3 x 1 américa-RN
américa-RN x 0 x 0 Campinense
Central  2 x 1  américa-RN

n 2ª fase:
Sergipe 2 x 2 Campinense
Campinense  1( 4 x 2 ) 1 Sergipe
américa-RN  1 x 1 itabaiana
itabaiana  0 x 2 américa-RN
oitavas-de-final
américa-RN 1 x 0 Moto Club
Moto Club  2 x  4 américa-RN
Campinense 2 x 1 Guarany de Sobral
Guarany de Sobral 0 x 2 Campinense

n Quartas de final:
américa-RN 0 x 0 Campinense

 CAmPAnhAs 

n Todos os torcedores precisam apresentar o 
cartão de vacina + documento oficial com foto. 
 
n Torcedores que têm a vacinação completa 
apresentam apenas o cartão e o documento 
oficial com foto. 
 
n Quem recebeu o tipo de vacina que necessita 
mais de uma dose e tomou apenas uma, este 
precisa apresentar o teste negativo para co-
vid-19 (testes do tipo RT-PCR ou antígeno). 
 
n o torcedor que não recebeu nenhuma dose 
da vacina, infelizmente não pode ter acesso, 
mesmo que apresente os testes.
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Belo faz o segundo jogo fora de seus domínios contra o Criciúma pelo quadrangular decisivo do Brasileiro

Vindo de um empate 
contra o Paysandu-PA, no 
último fim de semana, o Bo-
tafogo encara um embate que 
pode ser definitivo, contra o 
Criciúma, para as suas pre-
tensões de acesso à Série B. A 
partida será no Estádio Heri-
berto Hulse, na cidade homô-
nima ao adversário, hoje, às 
19h. O time catarinense, é o 
atual líder do grupo e, busca 
em casa ser primeiro nas va-
gas de acesso para a segunda 
divisão nacional, enquanto 
isso, o time paraibano busca 
se manter vivo na disputa, 
podendo, em caso de vitória 
retornar em grande estilo.

No Grupo C da segunda 
fase do Campeonato Brasileiro 
da Série C, de 2021, o Botafogo 
está com um ponto somado, 
em dois jogos. O quantitativo 
deixa o Belo na quarta e úl-
tima colocação da chave. No 
entanto, o time tem apenas um 
ponto a menos que o Paysandu 
(3º), dois em relação ao Ituano
-SP (2) e três de diferença para 
o Criciúma. Sendo assim, caso 
consiga vencer a partida de 
logo mais, o Belo pode, depen-
dendo de outros resultados, 
assumir até mesmo a liderança 
da competição. 

A principal dificuldade 
do Botafogo, hoje, vem sendo 
o sistema ofensivo. O melhor 
atacante do time na tempora-
da, Welton Felipe, é o artilheiro 
do Belo, em toda a temporada, 
com apenas quatro gols. Na Sé-
rie C, a equipe marcou apenas 
17 gols em 20 jogos e não ven-
ce há três partidas. Por outro 
lado, o trunfo segue sendo a 
defesa que só sofreu 12 tentos 
e, por isso, é a melhor de toda 
a competição. Contudo, mes-
mo com um sistema defensivo 
sólido, se não marcar gols, não 
há como vencer. Sem vencer, o 
time paraibano, ainda que não 
perca nenhum jogo dos quatro 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Botafogo tem mais uma
decisão hoje pela Série C
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Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

Ele nasceu na então pacata e arborizada 
cidade de João Pessoa, precisamente no dia 
11 de outubro de 1935, teve o privilégio de 
crescer e morar até hoje no bairro de Cruz 
das Armas, antigo celeiro de bons jogadores 
de futebol. Os seus pais o registraram como 
Pedro Carlos de Macedo, mas para o mundo 
da bola ele ficou conhecido como “Pedrinho 
do Central”.

Quando criança, Pedro jogou no antigo 
time da Cruzada, na posição de half direito, ex-
pressão inglesa que designava o antigo lateral 
direito que hoje é chamado de ala. Quem o viu 
jogar lembra que ele era um defensor esfor-
çado e leal, e que jogava para a equipe. Mas a 
sua história só seria escrita a partir do dia 31 
de março de 1973, quando ele trabalhava no 
Mercado Central e resolveu criar a Sociedade 
Esportiva Central, equipe amadora de futebol 
que viria a ser o alicerce e o caminho para 
várias gerações de crianças e adolescentes de 
nossa capital.

Com as cores preta e branca e com a sua 
sede funcionando na rua São Luiz, nº 219, 
Cruz das Armas, em sua própria residência, 
Pedro tratou logo de regularizar o clube pu-
blicando os seus estatutos no Diário Oficial do 
Estado e em seguida registrando-o na Fede-
ração Paraibana de Futebol, então presidida 
pelo honrado Genival Leal de Menezes. Ao 

lado da sede do clube, havia um enorme ter-
reno plano pertencente à fábrica de cimento 
ali instalada. E foi nesse local onde o abnega-
do Pedro marcou, gramou, colocou as traves 
e instalou o campo - com dimensões oficiais 
- que foi por muitos anos utilizado pelas equi-
pes infantil, juvenil e amador do então temido 
Central de Cruz das Armas.

Em 1975, a Sociedade Esportiva Central 
participou do Esportes para Todos, uma com-
petição infantil organizada pela Rede Globo de 
Televisão, realizada no campo do 1º Grupa-
mento de Engenharia, quando brilhantemente 
conquistou o título de campeão invicto.  Já em 
1977, o Central conquistou o disputado título 
de campeão juvenil patrocinado pela Fede-
ração Paraibana de Futebol, em uma época 
em que as nossas equipes juvenis eram de 
excelente qualidade e tinham no Botafogo, no 
Santos de Tereré, no Íbis de Dimas e no Central 
de Pedrinho as equipes de destaques.

Uma peculiaridade da equipe do Central, 
era o fato de jogar todos os finais de semana, 
mesmo quando não havia competição oficial, 
participando de torneios e realizando jogos 
amistosos em vários campos existentes na 
outrora João Pessoa. O seu ferrenho adversário 
era a equipe do Estudantes, equipe que tam-
bém existia no bairro de Cruz das Armas. Seu 
Pedrinho era fundador, presidente e treinador 

dos quadros juvenil e amador, já o seu amigo 
Zé Otávio treinava as crianças e o time infantil. 
A filosofia era jogar bola, sempre na bola, nun-
ca no adversário. Jogadas desleais não eram 
incentivadas e nem permitidas no Central de 
Pedrinho. Mais de oitocentas crianças passa-
ram por aquela escola da bola e da vida, meni-
nos de todos os bairros da cidade procuravam 
o campo do Central, ali ocupavam a mente, 
o tempo, e recebiam variados ensinamentos 
para observarem por toda uma vida.

E como não poderia deixar de ser, onde a 
terra é semeada com amor e devoção, os bons 
frutos brotam de suas entranhas. Ali chegaram 
crianças como Shell, que poste-
riormente foi centroavante do 
Botafogo Futebol Clube. Ivan, 
centroavante que defendeu as 
cores do Santa Cruz do Reci-
fe, Ferroviário de Fortaleza e 
que jogou em Portugal. Car-
linhos Paraíba e Yrlan Mota, 
zagueiros. Por último cita-
remos os excelentes profis-
sionais e seres humanos que 
jogavam no meio de campo 
Washington Lobo e Betinho, 
que vestiram as camisas das 
grandes equipes da Paraíba e 
de outros estados.

Quando foi na década de oitenta, o campo 
foi extinto e a Sociedade Esportiva Central 
também. Hoje, com mais de oitenta e cinco 
anos de idade, Pedrinho senta em uma cadeira 
de balanço, pega recortes e fotografias para 
relembrar com saudade daquela época em 
que se vivia para o futebol, diferentemente dos 
dirigentes de hoje que vivem do futebol.

Para nós torcedores, cronistas e desportis-
tas paraibanos, ficou a certeza de que o senhor 
Pedro Carlos de Macedo, o popular “Pedrinho 
do Central”, escreveu o seu nome com tintas 
douradas e perpétuas na brilhante história do 
futebol paraibano.

Você se lembra do abnegado Pedrinho do Central?

Tsunami tem presença assegurada 
no time botafoguense no jogo de 
logo mais, contra o Criciúma pelo 
quadrangular decisivo da Série C

que lhe restam, não somará 
pontos suficientes para bus-
car o acesso. Em 2020 - quan-
do o atual formato de disputa 
foi implementado -, as equi-
pes que subiram somaram, no 
mínimo, 9 pontos.

Diretor Executivo de Fu-
tebol do Botafogo, Francisco 

Sales, conhece bem 
o adversário do Bo-

tafogo, neste sábado. Ele traba-
lhou na equipe de Santa Catari-
na, na mesma função que hoje 
exerce no Belo, até dezembro 
de 2020. Por isso, entendendo 
o funcionamento do clube cata-
rinense e suas potencialidades, 

Sales espera um jogo complica-
do, mas onde o time paraibano 
tem todas as condições para 
arrancar um resultado positivo, 
fora de casa.

“O Criciúma é um clube 
que possui uma estrutura aci-
ma da média para a divisão 
que está. É uma equipe que dá 

todas as condições para os seus 
atletas, mas o Botafogo não fica 
atrás disso. Esperamos um jogo 
muito difícil, jogar contra eles, 
no Heriberto Hulse, é sempre 
muito complicado, contudo, 
acho que temos condições de 
chegarmos lá para lutar por 
um resultado positivo. O gru-

po está muito focado e tra-
balhando forte para somar 
pontos fundamentais que vão 
ser importantes para o nosso 
acesso”, comentou.

Tendo perdido na pri-
meira rodada para o Itua-
no e faltando apenas qua-
tro partidas para o término 
do quadrangular, o Botafogo 
agora precisa correr atrás do 
prejuízo e conquistar sua pri-
meira vitória na competição. 
Por outro lado, não pode se 
arriscar a perder o jogo de 
hoje, pois, caso isso ocorra, o 
time pode terminar a rodada 
com até cinco pontos de des-
vantagem em relação aos dois 
primeiros colocados - caso o 
Ituano vença o Paysandu, na 
partida que ocorre um pouco 
mais cedo, às 17h, em Itu-SP.

Em contrapartida, em 
caso de vitória botafoguense, 
no jogo de logo mais, o cam-
peonato pode ficar bastante 
embolado, especialmente se 
Ituano e Paysandu empata-
rem, pois nessa configuração, 
um ponto será a maior dife-
rença entre todas as equipes. 
Além disso, nas próximas duas 
partidas do Belo, os jogos se-
rão no Almeidão, com a pre-
sença do torcedor do Botafogo 
nas arquibancadas. Por isso, 
segurar, ao menos um empate, 
pode ser vital para manter a 
equipe paraibana viva na com-
petição e no sonho de subir 
para a Série B. 

No atual estágio da dis-
puta, os dois melhores, de 
cada agrupamento, sobem de 
divisão e o melhor por cha-
veamento, faz a final, valendo 
o título da terceira divisão. No 
outro grupo, estão Ypiranga
-rS - que soma duas derrotas 
e está na última colocação -, 
Novorizontino-SP - terceiro 
colocado com três pontos -, 
Tombense - vice-líder com 
quatro somados na tabela - e 
o Manaus - que está na ponta 
do grupo, também com qua-
tro pontos acumulados.

Foto: Nadya Araújo/Botafogo

Foto: Di Lorenzo Serpa
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Competição na capital começa às 6h45 de amanhã e reúne provas de natação, ciclismo e corrida em três categorias

O Circuito Ôxe de Tria-
tlo está de volta em João 
Pessoa. Amanhã, a cidade 
vai sediar a prova que reú-
ne competições de nata-
ção, ciclismo e corrida. A 
largada para o evento está 
prevista para acontecer às 
6h45, na Praia do Seixas. 
A competição contará com 
três categorias: olímpica 
(1.500m de natação, 40km 
de ciclismo e 10km de cor-
rida), sprint (750m de na-
tação, 20km de ciclismo e 
5km de corrida) e o mini
-sprint (400m de natação, 
10km de ciclismo e 2,5km 
de corrida).

O circuito nasceu em 
2018, em Maceió. Em João 
Pessoa, a competição che-
gou no ano seguinte. Em 
2019, foram realizadas 
três provas na capital pa-
raibana e, em 2020, ainda 
antes da pandemia, houve 
uma etapa do Campeona-
to Brasileiro de Duatlo. 
Agora,  com a l iberação 
para o retorno das ativi-
dades esportivas, a com-
petição volta à Paraíba 
com força total. 

Luiz Horácio, organiza-
dor do evento, explica que, 
já nesse retorno, a prova 
terá um recorde de parti-
cipantes em João Pessoa. 
Serão mais de 300 compe-
tidores disputando as três 
categorias da competição. 

Diante do sucesso de par-
ticipação já confirmado, 
mesmo antes da largada ser 
dada, ele já projeta novas 
competições do circuito 
para a capital paraibana, a 
partir de 2022.

“Após esse longo pe-
ríodo de espera para o re-
torno das atividades, por 
conta da pandemia, vemos 
uma grande demanda por 
competições. Isso fez com 
que essa prova se tornasse 

uma das maiores dispu-
tas de triatlo já vistas na 
Paraíba. São 300 atletas 
inscritos e confirmados 
para esse domingo, nun-
ca houve um volume tão 
grande. Realmente, vemos 

um crescimento desse es-
porte e, de um modo ge-
ral, da cultura esportiva 
na cidade. Esperamos que 
essa volta do Ôxe Triatlo 
para João Pessoa, seja um 
grande evento. Inclusive, 

já projetando o futuro, 
mantendo-se as condições 
sanitárias favoráveis, esta-
mos trabalhando para tra-
zer, no ano que vem, uma 
grande etapa nacional aqui 
para a Paraíba”, explicou.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Largada do Circuito Ôxe de 
Triatlo será na Praia do Seixas

E-Sports reúne, no Unipê, 32 equipes com 60 jogadores
A Secretaria de Juven-

tude, Esporte e Recreação 
(Sejer) da Prefeitura de 
João Pessoa está apoian-
do, pela primeira vez, uma 
competição de jogos ele-
trônicos. O E-Sports João 
Pessoa começou, ontem, e 
será concluído hoje no Uni-
pê, reunindo 32 equipes, 
num total de 160 jogado-
res. O jogo escolhido para 
a competição foi League of 
Legends.

“O E-Sports João Pessoa  
é o primeiro passo do fomen-
to do e-Sports na capital. É 
de fundamental importância 
esse apoio da Prefeitura por 
saber que atualmente a in-
dústria dos games possui um 
movimento maior hoje do 
que o cinema e a música, por 
exemplo, além do poder de 
inclusão social. É o que a gen-
te almeja depois com esse 
projeto. Queremos mostrar 
para os jovens que existe um 

caminho dentro da indústria 
dos games, seja como des-
portista, empreendedor ou 
desenvolver de software. É 
fundamental a parceria com 
a Prefeitura para desenvol-
ver o mercado dos jogos em 
João Pessoa”, concluiu um 
dos organizadores Odilon 
Queiroz.

De acordo com a organi-
zação, o campeão vai receber 
um prêmio de R$ 800,00, uma 
medalha, além de um unifor-

me padronizado. Já o segundo 
colocado recebe R$ 400,00 e 
o terceiro R$ 300,00, além de 
uma medalha.

O secretário da Sejer, 
Kaio Márcio, destacou que 
“ p o u c a s  p re fe i t u ra s  n o 
Brasil” incentivam os jo-
gos eletrônicos e que esta 
competição será um marco 
para o desenvolvimento do 
esporte na cidade.

“João Pessoa é uma das 
poucas prefeituras do Brasil 

que está fazendo e partici-
pando ativamente de uma 
competição de jogos eletrô-
nicos, que é uma das moda-
lidades que mais crescem 
no país. Hoje tem jogadores 
profissionais e que se dedi-
cam apenas para isso parti-
cipando de grandes equipes 
e recebendo um bom salário. 
É um esporte que a gente já 
vem abraçando e está prestes 
a entrar nos Jogos Olímpicos. 
Talvez não dê em Paris-2024, 

mas quem sabe na Olimpíada 
de 2028. A modalidade vem 
crescendo muito e estamos 
prontos para fazer essa pri-
meira etapa”, finalizou Kaio 
Márcio.

O Tornei de Comunidade 
League of Legends em João 
Pessoa é uma realização do 
Passei de Level, com apoio da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa através da Secretaria 
de Juventude, Esporte e Re-
creação (Sejer).

Foto: Roberto Guedes

A prova de natação vai ser 
disputada em três categorias: 
1.500m, 750m e 400m

Vasco tem partida decisiva em casa

Brasileirão com apenas dois jogos

Sousa brilha na
Copa do Nordeste

Seleção a uma vitória da classificação para a Copa do Catar

O jogo entre Vasco e Coritiba, hoje, às 
16h30, terá o maior público de São 
Januário desde a volta dos torcedores 
ao estádio, com 7.700 torcedores , que 
vão empurrar o time a conquistar uma 
expressiva vitória na luta para retornar 
à primeira divisão do futebol nacional. 
Uma vitória ainda não o coloca no G4, 
mas deixa muito próximo, faltando 
ainda oito jogos após esse confronto. 
O adversário de hoje é o mais com-

plicado por se tratar não só do líder, 
mas da regularidade da equipe curi-
tibana que tem 54 pontos contra 43 
do cruz-maltino. Sobre a partida, o 
lateral Zeca afirmou de se tratar de 
mais uma final. Segundo ele, todas 
as partidas daqui para frente serão 
encaradas dessa maneira. “A nossa 
motivação é maior a cada jogo. Tem 
que aumentar a cada jogo. Aqui só 
falamos em acesso”, disse.

O sábado reserva apenas dois jogos 
na abertura da 27ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro da Série A.  Na 
Arena Condá, às 19 horas, a Cha-
pecoense, lanterna da competição 
com apenas 13 pontos em 26 jogos 
recebe o Fortaleza, terceiro colocado 
que, na última quarta-feira, derro-
tou o Grêmio por 1 a 0. Já a Chape 
conseguiu a proeza de empatar sem 
gols contra o Athletico-PR, em casa e 

dificilmente deixará de disputar a Se-
gunda Divisão em 2022. As chances 
matemáticas de rebaixamento são 
de 99%. No outro jogo de hoje, o 
América Mineiro recebe o Bahia, às 
21 horas, no Estádio Independência, 
em Belo Horizonte. O “Mecão” per-
deu para o Inter na rodada passada 
fora de casa e luta para se distanciar 
do Z4. Já o Bahia está na zona da 
degola e todo jogo é decisão.

O Sousa conquistou uma expres-
siva vitória na fase preliminar da 
Copa do Nordeste ao eliminar o 
ASA, em Arapiraca, por 2 a 1 e 
assim avançar a mais uma fase 
de mata-mata, agora na próxima 
terça-feira, em Aracaju, diante 
do Confiança, equipe que está 
disputando a Série B do Campe-
onato Brasileiro. Apesar da clas-
sificação, o desgaste do elenco é 
grande porque viajou mais de mil 
quilômetros (ida e volta) na via-
gem  para cumprir o compromisso 
e agora fará nova viagem para 
Aracaju, mais de 700 km, só de 
ida. Os gols da vitória diante do 
ASA foram marcados por Arthur, 
com Joanderson descontando. Se 
passar pelo Confiança, o Sousa 
ainda irá disputar mais uma fase 
preliminar, agora com jogos de 
ida e volta e o adversário só sai 
na próxima semana.

Tite planejou virar o ano com a vaga para a Copa do Mundo do Catar garantida e está a um passo de concretizar sua missão. Basta 
ganhar o próximo jogo, diante da Colômbia, na Neo Química Arena, casa onde ele se destacou no comando do Corinthians e na qual já 
havia levado a seleção ao Mundial da Rússia, após 3 a 0 no Paraguai. Líder com tranquilidade com 31 pontos depois da vitória de 4 a 1 
sobre o Uruguai, a Seleção Brasileira necessita de apenas mais uma vitória na atual edição das Eliminatórias para confirmar ao menos o 
quarto lugar, suficiente para a vaga. O jogo é um confronto direto e serviria para o Brasil não ser mais alcançado pelos colombianos, o que 
garantiria ao menos a quarta colocação. Ganhar significa abrir 18 pontos sobre a Colômbia restando somente cinco rodadas.

Curtas
Foto: Lucas Figueiredo/CBF
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Etnia e causa da morte da mulher permaneceram sem respostas por quase 200 anos após seu corpo ser desembrulhado

Mistérios e curiosidades sobre 
a saga da múmia de Takabuti

Embora tenha sido des-
coberta há quase 200 anos, a 
múmia de Takabuti guardou 
uma série de incógnitas que 
só puderam ser reveladas com 
pesquisas realizadas através 
de técnicas modernas. O im-
pressionante corpo mumifica-
do ainda possui uma trajetória 
curiosa, que envolve a compra 
de seu cadáver e sarcófago por 
um irlandês rico, dominado 
pela moda da egiptomania do 
século XIX.

Levando-se em conta a 
saga curiosa, a jornalista Isa-
bela Barreiros, do site Aven-
turas da História, pesquisou, 
registrou e separou algumas 
curiosidades sobre a história 
da múmia Takabuti. A primei-
ra delas aponta que o inglês 
Thomas Greg, da Ballymenoch 
House, adquiriu a múmia e seu 
sarcófago em 1834. A egipto-
mania havia se tornado a nova 
moda entre os ricos depois das 
guerras napoleônicas, a partir 
do final de 1815, com aquisi-
ções de itens do Egito Antigo. 
Embora muitas permaneces-
sem apenas em coleções priva-
das, Takabuti foi estudada.

No ano seguinte, ela foi 
desenrolada e avaliada pelo 
egiptólogo irlandês Edward 
Hincks no Museu de História 
Natural de Belfast, na Irlanda 
do Norte. Ele foi o responsável 
por obter as mais importan-
tes informações sobre o corpo 
mumificado, principalmente a 
partir dos inscritos no caixão.

A partir dos estudos preli-
minares realizados por Edward 
Hincks, foi possível chegar à 
conclusão de que se tratava de 
uma mulher que viveu durante 
a 25ª Dinastia do Egito Antigo, 
na cidade de Tebas. Segundo 
as interpretações do estudio-
so das inscrições no sarcófago, 
ela também teria sido dona de 
uma grande casa em Tebas e 
filha de Taseniric e de um dos 
sacerdotes de Amon, deus do 
Sol. Outra informação impor-

tante foi a de que a mulher 
provavelmente morreu entre 
os 20 e 30 anos de idade.

O egiptólogo irlandês foi 
pioneiro no estudo de Takabuti, 
mas, na época, os recursos ainda 
eram limitados e não possibi-
litavam análises aprofundadas 
no corpo conservado há tanto 
tempo. Por isso, em 2020, pes-
quisadores decidiram retomar a 
pesquisa e descobrir mais sobre 
a mulher. O projeto foi idealiza-
do pela Universidade de Queens, 
no Canadá, em parceria com os 
Museus Nacionais da Irlanda do 
Norte. Foram realizados testes 
de DNA e tomografias, acompa-
nhados de uma série de outros 
exames realizados ao longo da 
história da múmia, desde que 
ela foi desembrulhada em 1835.

Uma das informações obti-
das pelos cientistas a partir do 
novo estudo foi a possível cau-
sa da morte da moça, algo que 
Edward Hincks não conseguiu 
descobrir há 200 anos. A to-
mografia revelou que Takabu-
ti teria morrido após ter sido 
esfaqueada nas costas de ma-
neira brutal. Foi possível per-
ceber marcas de facas na parte 
superior das costas do corpo, 
perto do ombro esquerdo da 
múmia; tudo isso por meio da 
tomografia realizada na múmia. 
Eles também perceberam que o 
coração continuava no corpo, 
diferente das técnicas observa-
das em outros egípcios mumifi-
cados já descobertos.

Os especialistas também 
perceberam, por meio dos exa-
mes de DNA feitos na múmia, 
que Takabuti não era egípcia, 
como poderia ser assumido 
apenas pelo fato de ela ter mo-
rado no Egito durante grande 
parte de sua vida. Na verdade, 
ela provavelmente era europeia, 
aspecto importante que foi de-
finido por meio dos resultados 
dos testes de DNA que apontam 
que a mulher tinha genes mais 
semelhantes a características da 
Europa do que do Egito.

Artigo Vanderley de Brito
vanderleydebrito@gmail.com

No último 11 de outubro, enquanto a 
cidade de Campina Grande estava em festa, 
comemorando seu 157º ano de aniversário, 
eu estava profundamente mergulhado em 
mim mesmo, pois foi o dia do aniversário de 
32 anos da morte de meu pai. Ele morreu 
em Campina Grande, exatamente no dia da 
cidade.

Meu pai foi um homem humilde e 
trabalhador, cuja única ambição era manter 
limpo o nome que legaria aos filhos. Mas era 
indômito às inclemências da vida. Na segunda 
metade da década de 1960, com cinco filhos 
menores para criar e vendo as estiagens 
mortificando a terra, insensível às ilusões, se 
tomou de coragem e, a bordo de um pau-de-
arara, foi buscar meios de dar sobrevivência à 
família no Sudeste do país. Só levou o dinheiro 
da passagem, pois o restante que conseguiu 
levantar da venda do que pôde vender (a 
preço injusto), deixou para que minha mãe 
pudesse cuidar da subsistência do dia a dia 
até que ele encontrasse meios de enviar 
algum dinheiro daquele universo incerto para 
o qual se aventurou.

Quase dois anos se passaram com ele 
enviando a cada fim de mês um dinheirinho 
para minha mãe (naquele tempo se mandava 
dinheiro dentro das cartas) e sempre 
querendo saber se a chuva, que faz a erva 
brotar súbita e milagrosamente do solo, tinha 
dado o ar da graça, mas a negativa insistia. 
Desse modo, tomou outra decisão corajosa 

e ousada, arranjou algum empréstimo e 
orientou por carta para que minha mãe 
cuidasse de registrar as crianças no cartório e 
comprasse passagens para que toda a família 
fosse para junto dele.

Eu tinha apenas dois anos na época, 
não lembro de nada, mas imagino o martírio 
que foi para minha mãe seguir numa viagem 
de três dias, em ônibus, com cinco filhos 
pequenos e recursos minguados. A primeira 
imagem que guardo da vida na lembrança 
foi a nossa chegada na Cidade Maravilhosa, 
lembro nitidamente o táxi que tomamos na 
rodoviária, era um fusca, cujo forro do teto 
interno era uma napa branca infestada de 
bolinhas miúdas pretas, fiquei maravilhado 
com aquela estampa, pra mim aquele 
momento ficou eterno. Também lembro da 
paisagem do Aterro do Flamengo, aquela 
luminosidade litorânea, o ar salobro da 
maresia e a vista do Pão de Açúcar, foram de 
marcante a impressão.

Nessa selva de pedra meu pai nos criou, 
com dificuldades, é claro, humilhações e 
limitações econômicas. Ele trabalhava o 
dia inteiro, mas toda noite nos levava para 
brincar no Jardim de Alá. Ele ficava sentado 
num banco enquanto a gente corria na grama, 
gostava de nos ver em diversão, e quase 
toda manhã, antes de pegar no trabalho, nos 
acordava cedinho pra irmos juntos à praia, 
onde, no frescor de um sol tímido, o rito se 
repetia, ele em vigília, com olhar de ternura, e 

nós eufóricos nos quebrares das ondas. O que 
será que ele ficava pensando?

Meu pai era um cosmopolita. Desde os 
13 anos viveu no Rio de Janeiro, teve até de 
mudar o nome para aumentar a idade em 
sua primeira viagem, mudou de José Cosme 
de Brito para José Cosme de Farias (isso 
era muito comum na época). Numa dessas 
muitas idas e vindas casou com minha mãe 
e tentou viver aqui de agricultura, mas não 
teve sucesso. Sua escolaridade era pouca, mas 
tinha muita perspicácia, elegância, um bigode 
bonito e gostava da vida. Nunca me esqueço 
da expressão que ele fazia quando conversava 
com os amigos, quando saboreava um chopp 
à beira-mar ou quando executava uma peça 
de Dilermando Reis no violão (meu pai era 
um exímio violonista). Era como se o mundo 
parasse pra ele naqueles momentos.

À vista do Cristo Redentor, ele criou 
seus cinco filhos e ainda teve mais um. 
Com a aposentadoria, nos anos de 1980, 
veio morar em Campina Grande conosco, 
sobretudo para satisfazer o desejo que minha 
mãe acalentava em todos esses anos. Mas o 
mundo pode surpreender, e foi em Campina 
que ele encontrou a morte muito antes do 
limite imposto pelo prazo normal de uma vida 
humana, pois, sem que soubesse, um câncer já 
lhe corroía por dentro.

De modo pormenorizado, lembro 
daquele fatídico dia 11 de outubro de 1988. 
Depois de convalescer por meses, a sua hora 

chegou, e ele 
soube disso. 
Mandou 
chamar 
todos os 
filhos à 
margem de 
seu leito, 
e, com sua 
voz grave e 
comedida, 
recomendou 
um a um 
para que 
vivêssemos 
bem a 
vida e que 
cuidássemos 
uns dos 
outros. 
Depois, disse a minha mãe o quanto a amava 
e, enfim, deu seu último suspiro. Morreu como 
um passarinho.

Ainda sinto um aperto na garganta e 
umedeço os olhos toda vez que me vem à 
lembrança o instante em que ele se despediu, 
parece que ainda vejo e ouço o desespero de 
minha irmã mais velha, chorando, socando 
seu peito e lhe suplicando que voltasse à vida.

(Vanderley de Brito é historiador, 
arqueólogo, pesquisador e presidente do 
Instituto Histórico de Campina Grande – IHCG)

O aniversário da morte de meu pai: José Cosme de Brito

1333 — Nicolau V, antipapa de Roma
1591 — Papa Gregório XIV
1755 — Gerardo Majella, santo italiano
1791 — Gregório Alexandrovich Potemkin, 
general e político russo
1793 — Maria Antonieta, 
rainha consorte da França e Navarra
1920 — Alberto Nepomuceno, 
compositor clássico brasileiro
1956 — Jules Rimet, empresário francês
1959 — George Catlett Marshall, 
militar norte-americano
2014 – Joacir Rocha de Oliveira (Cabeção), 
radialista, jornalista e advogado (PB)
2018 — Gil Gomes, 
jornalista, advogado e repórter policial brasileiro

Mortes na História

Obituário

Aforismo
“Por que fala-se tanto da 

morte se nunca viremos a 
conhecê-la? Ora, quando 

ela chega, a vida já se foi!”

(Marco Aurélio)
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Felipe Moreira dos Santos
12/10/2021 – Aos 32 anos, em 
Santos (SP), de um câncer raro. Ficou 
conhecido nas redes sociais como o 
pai do bebê que fez um ‘V de vitória’ 
durante uma ultrassonografia.

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Reprodução

Michael “KiXSTAr” Stockley
13/10/2021 – Aos 24 anos, após um 
acidente de carro. Comentarista e ex-
jogador de Rainbow Six (videojogo). 
Ele estreou no cenário competitivo de 
Rainbow Six Siege em 2016, quando 
jogava pela extinta Team Orbit. Cam-

Foto: Divulgação

Emani 22
14/10/2021 – Aos 22 anos, de causa 
não revelada. Cantora revelação no gê-
nero musical R&B. Ficou conhecida por 
seus singles ‘Feelings’, ‘Close’ e ‘Inside’, 
em parceria com Trippie Redd, além de 
conquistar mais de 150 mil seguidores 
no Instagram. De acordo com o The New York Post, ela 
teria se envolvido em um acidente de carro, mas a infor-
mação não foi confirmada.

Foto: Istoé Gente

Gustavo Lima
14/10/2021 – Aos 27 anos, em Campo 
Grande (MS), por suicídio. Cirurgião 
dentista vítima de homofobia que 
comoveu o Brasil no mês de agosto. 
Ele se tratava contra a depressão. Ele 
era residente da UBS do Coophavilla II 
na capital sul-mato-grossense e voluntário dos pontos 
de vacinação contra a covid-19. No dia 21 de agosto, em 
um drive thru, uma mulher recusou o atendimento dele, 
alegando que a filha adolescente não seria vacinada “por 
esse tipo de gente: um viado”.

Foto: Redes Sociais

Mara MacDowell
14/10/2021 – Aos 84 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ), em decorrência de uma 
embolia pulmonar. Designer e estilista 
que se dedicou décadas à moda. Era Cha-
mada de a “Chanel brasileira”. Gaúcha de 
Santana do Livramento, era ex-jornalista 
formada pela PUC.

Foto: Ana Branco

peão de três edições da Pro League da América do Norte, 
encerrou a carreira de jogador cedo, ainda em 2016, para se 
tornar apresentador de R6. Em cinco anos, esteve presente 
nas principais competições da modalidade.

Breves & Curtas
# Morre a elefanta Beré em Belo Horizonte
A elefanta Beré morreu no último dia 14 no zoológi-
co de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Aos 46 
anos, ela era um dos animais mais velhos do local e 
foi vítima de uma infecção generalizada, resultante 
de infecções uterina e pulmonar. Ela estava sob tra-
tamento médico veterinário desde 5 de julho deste 
ano. Acabou não resistindo, vindo a morrer. O Jardim 
Zoológico de Belo Horizonte é o único do país que 
já reproduziu elefantes africanos, espécie ameaçada 
de extinção. Além de Axé, filha de Beré, o zoológico 
também abriga o macho Jamba.
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Seleção, que irá contratar 560 propostas, recebeu 1.729 inscrições válidas de todas as Regionais de Cultura da Paraíba

Edital da Lei Aldir Blanc divulga 
resultado preliminar amanhã

VTO COMERCIO FARMACÊUTICO LTDA, CNPJ 04.211.357/0002-50, torna público que requereu 
a SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente arenovação da Licença Ambiental, para a atividade de 
comercio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas,situado na Av. Flávio 
Ribeiro Coutinho,152 – Manaíra - João Pessoa-PB. 

VTO COMERCIO FARMACÊUTICO LTDA, CNPJ 04.211.357/0003-31, torna público que requereu 
arenovação da SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente a Licença Ambiental para a atividade de 
comercio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas, situado na Av. Pres. 
Epitácio Pessoa, 1016 – Torre - João Pessoa-PB. 

VTO COMERCIO FARMACÊUTICO LTDA, CNPJ 04.211.357/0004-12, torna público que requereu 
a SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente arenovação da Licença Ambiental para a atividade de 
comercio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas, situado na Av. Poeta 
Targino Teixeira, 251 – Altiplano - João Pessoa-PB. 

GOLDFARB EMPREENDIMENTOS LTDA.torna público que requereu aSEMAM–SecretariadeMeio-
AmbienteaRenovação da Licença de Instalação 008/2020, para Construção de Residencial Multifa-
miliar – Elo 360 situadona Rua Acácias, Setor 12, Quadra 063, Lote 0354, Miramar, João Pessoa/PB.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA = AC: 
115M² = NE: 06 = L/ATV: TAVARES-PB. Processo: 2021-008143/TEC/LO-3059.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, LP/LI/LO = ABASTECIMENTO DE ÁGUA = IT: SISTEMA EXISTENTE HÁ MAIS DE 
20 ANOS = AC: 70M² = NE: 05 = L/ATV: MUNICÍPIO: SÃO DOMINGOS DO CARIRI/PB. Processo: 
2021-008125/TEC/LO-3052.

O Edital Corrinha Men-
des foi o primeiro a encer-
rar o período de inscrições 
na 2ª fase da Lei Aldir Blanc 
na Paraíba. Foram recebidas 
1.974 inscrições na platafor-
ma eletrônica até às 23h59 da 
segunda-feira (11/10), entre-
tanto as válidas são 1.729, já 
que 245 estavam em duplici-
dade e foram eliminadas.

A professora Bia Caglia-
ni, gerente de Dança na Se-
cretaria de Estado da Cultura 
(SecultPB) e coordenadora 
do edital de credenciamento, 
explica que esses números 
são de uma primeira análi-
se, mas é possível que ainda 
haja duplicidades. A equipe 
encarregada de análise segue 
no trabalho.

De acordo com o cro-
nograma do Edital Corri-
nha Mendes, o resultado 
preliminar, com a lista de 
classificados e não classi-
ficados, será divulgado na 
noite de amanhã, após às 
22h, no hotsite da Lei Aldir 
Blanc – 2ª Fase.

“Portanto, todos os ins-
critos devem ficar atentos, 
porque esse primeiro resul-
tado só será publicado nesse 
local. Para quem for classifi-
cado, basta esperar e seguir 

as demais etapas do crono-
grama, mas para quem teve 
a proposta preliminarmente 
rejeitada, abre-se um período 
de recurso e é preciso que es-
sas pessoas ou grupos saibam 
o que fazer. Junto a lista, nós 
informaremos as pendências, 
e é isso que vai orientar os re-
cursos”, detalhou Bia Cagliani.

Como a coordenação da 
LAB não enviará comunica-
ção aos inscritos, são eles que 
precisam verificar a situação 
de sua proposta após a lista 
preliminar. Os pré-habilitados 
esperam os próximos passos 
e os que não foram precisam 
saber das exigências para 
montar seu recurso.

Bia Cagliani disse que a 
grande procura pelo Edital 
Corrinha Mendes foi come-
morada por toda equipe da 
SecultPB: “Houve inscrições 
em todas as Regionais de Cul-
tura, o que nos mostra bom 
alcance”, avalia.

O que prevê o Edital
Contratação de 560 pro-

postas de apresentação, exi-
bição e ação formativa para a 
internet. Serão pagos cachês 
que variam de R$ 2 mil a R$ 
9 mil, distribuídos em cinco 
categorias.

Instituto da Mulher receberá 200 pacotes de absorventes 

Sousa: Pedal Cooperativo 
vai beneficiar entidades

Foi realizado na tarde da 
quinta-feira (14), no complexo 
Heron Marinho, no Mirante, o 
Encontro Solidário das Mulhe-
res de Campina Grande, com a 
presença de mais de 50 mulhe-
res advogadas, que debateram 
diversos temas importantes para 
a categoria, além de arrecadar 
absorventes para o Instituto da 
Mulher. Estiveram em pauta a 
valorização da mulher na socie-
dade, necessidades enfrentadas 
na pandemia e o crescimento da 
pobreza menstrual.

De acordo com a presidente 

da Comissão da Mulher Advoga-
da e também organizadora do 
evento, Mirna Sarmento, a ideia 
surgiu da necessidade de discutir 
a representatividade do público 
feminino. “Debater a valorização 
e as necessidades sociais enfren-
tadas, como a pobreza menstrual 
é fundamental. Várias mulheres 
não têm acesso a esse item de 
higiene, e observando essas difi-
culdades, arrecadamos mais de 
200 pacotes de absorventes que 
ajudarão o Instituto da Mulher 
na Paraíba”.

A pré-candidata à presidên-

cia da OAB-PB, Maria Cristina 
Santiago (Kiu), esteve presente 
no evento e falou da importância 
da representatividade da mulher 
advogada, mas lembrou que em 
90 anos de história, a Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seccional 
da Paraíba nunca teve uma mu-
lher como presidente.

“É muito estranho se parar-
mos para pensar que em 90 anos 
de existência, apesar da mulher 
ser a maioria na advocacia, ain-
da não tivemos uma presidente 
mulher. Homens e mulheres são 
diferentes, porém a cidadania 

deve ser exercitada de maneira 
igualitária”, completou a advoga-
da Maria Cristina Santiago (Kiu).

A Subseção da OAB Cam-
pina Grande é composta em sua 
maioria por mulheres, e fortale-
cer essa comissão é considerado 
essencial, é como faz questão de 
ressaltar o presidente da OAB-
CG, Jairo Oliveira.

“Incentivar com uma co-
missão inclusiva e participa-
tiva, que discute a problemá-
tica feminina, que tem tripla 
jornada como mãe, advogada 
e mulher, isso nos estimula, 

orgulha e nos fortalece”, de-
clarou Jairo.

Alberto Jorge, pré-candida-
to à presidência da Subseção de 
Campina Grande, enfatizou a im-
portância de ouvir os relatos das 
mulheres advogadas e suas su-
gestões para construção de uma 
OAB inclusiva e plural. “Aprovei-
tamos para apresentar as mulhe-
res que compõem a nossa chapa, 
mas, principalmente para ouvir 
as colegas advogadas, garantindo 
a participação feminina na OAB. 
Saio daqui muito grato por es-
cutar o reconhecimento da atual 

gestão. Me tranquiliza ao saber 
que nós já temos um caminho a 
seguir e em cima de um alicerce 
forte e bem firmado”.

Cerca de 22% das mulhe-
res no Brasil não têm acesso ao 
absorvente.Uma a cada quatro 
meninas já faltaram à aula pela 
falta do item. Os pacotes de ab-
sorventes arrecadados no even-
to, serão doados para o Instituto 
da Mulher Paraíba, que trabalha 
com causas sociais de apoio e 
proteção à mulher que não tem 
condição para comprar esse item 
de higiene pessoal essencial.

Estão abertas as inscrições 
para o Pedal Cooperativo – Edi-
ção Sousa. Com percursos de 
20km e 40km, o Pedal aconte-
ce no próximo dia 24, com con-
centração a partir das 5h30, em 
frente à sede da Unimed Sousa e 
chegada no Centro de Convivên-
cia da cooperativa. As vagas são 
limitadas e as inscrições podem 
ser feitas  até o dia 20 de outubro. 
Para confirmar a inscrição, é ne-
cessário doar 3kg de alimentos 
não perecíveis. Os alimentos se-
rão entregues na Unimed Sousa, 
nos dias 22, das 14h às 18h, e 23, 
das 8h às 12h. A arrecadação será 
destinada ao GAPC – Grupo de 
Apoio a Pessoas com Câncer e ao 
CAV - Centro de Amparo à Velhice 
Jesus, Maria e José. Ao entregar 

os alimentos, os inscritos recebe-
rão kits com camiseta, sacochila, 
squeeze e viseira. No dia do Pe-
dal, também haverá entrega de 
lanche saudável individual para 
os participantes. 

O Pedal Cooperativo - Sousa 
é uma iniciativa do Sistema OCB/
PB, em parceria com as coope-
rativas Sicredi Alto Sertão parai-
bano e Unimed Sousa.  Os orga-
nizadores do evento lembram 
aos participantes que é preciso 
usar máscara durante o percur-
so e manter o distanciamento 
necessário no atual contexto de 
pandemia.

Além do evento em Sousa, o 
Pedal Cooperativo terá em 2021 
mais duas edições, em Campina 
Grande e  João Pessoa.

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS 

AvISO DE AuDIêNCIA PúBlICA Nº 004/2021
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 15/04/2009, 
comunica aos usuários e demais interessados que realizará AuDIêNCIA PúBlICA, com o objetivo de 
dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público de distribuição de gás 
canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de novembro de 2021.
A audiência será realizada de forma virtual no dia 20 de outubro de 2021, às 10h, e qualquer interessado 
poderá participar através do link de acesso que será disponibilizado no site da PBGÁS (www.pbgas.
com.br).

A DIRETORIA

• Período de inscrições....................................................11/09 a 11/10/2021 (30 dias corridos)

• Resultado preliminar.....................................................17/10/2021 (6 dias corridos)

• Período para interposição de recurso...........................18 a 22/10/2021 (5 dias úteis)

• Resultado após a interposição dos recursos..................29/10/2021 (7 dias corridos)

• Data de divulgação dos credenciados.............................29/10/2021 --

• Data prevista para o sorteio............................................1o/11/2021 --

• Período para envio dos contratos pela Comissão aos (às) credenciados(as)........3 a 12/11/2021 (5 dias corridos)

• Prazo final para envio do Contrato assinado pelo(a) proponente.....5 (cinco) dias úteis após o recebimento do contrato

• Prazo para apresentação ou exibição da proposta......8 a 30 de novembro (30 dias corridos)

• Envio das comprovações de realização, nota fiscal e comprovante de pagamento de ISS.....5 dias corridos após a execução do serviço

• Período de pagamento................até 30 dias corridos após o envio do Relatório de execução e Nota Fiscal

OutrOS EdItAIS

Outros quatro editais de premiação continuam com inscrições abertas até o dia 26 de outubro. São eles:

• Prêmio Parrá - Seleção e premiação de 193 projetos culturais e pagamento de prêmios de R$ 10 mil, R$ 20 mil e R$ 30 mil

• Prêmio Mãe Maria do Peixe - Seleção e premiação de 116 vídeo-biografias apresentadas por iniciativas coletivas. 

Serão pagos prêmios em duas categorias: R$ 25 mil e R$ 55 mil

• Prêmio Wills Leal - Seleção e premiação de 300 vídeo-biografias apresentadas por iniciativas individuais. Prêmio de R$ 5 mil

• Prêmio Hermano José - Seleção e a premiação de 730 obras físicas. Prêmios de R$ 5 mil e R$ 10 mil

 

CrONOgrAMA - Secult



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00028/2021
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado: A empresa JOURDANA DAVILA COSTA BENICIO DINIZ 
CONSULTORIA MÉDICO LTDA, cadastrada no CNPJ nº 28.896.275/0001-74, apresentou proposta 
com o valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e valor global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil 
reais) para o ITEM 02, a Srª. RAISSA PEREIRA SUASSUNA LAUREANO, cadastrada no CPF nº 
094.266.754-93, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais) e valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o ITEM 05. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, I “b” da Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da 
decisão da comissão, não interposição de recurso por parte dos interessados, será encaminhado 
ao ordenador de despesas para fins de homologação e adjudicação.

Aguiar-PB, 15 de Outubro de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Sexto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00002/2021, em 03.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa POSTO DIESEL SÃO JOSÉ - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de com-

bustíveis destinados aos veículos para abastecimento em trânsito, durante o exercício de 2021. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 15 de Outubro de 2021
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
DESPACHO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
A Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Santa Ana, s/nº - Centro - Alagoa Nova 

- PB, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, certifica a suspensão do Pregão Presencial nº 
00006/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES 
LABORATORIAIS PARA ATENDER O SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, em virtude de deter-
minação judicial de suspensão concedida por medida liminar. Diante disso, ficam temporariamente 
suspensos todos os atos de condução do procedimento até decisão final pelo Juízo competente.

Alagoa Nova, 21 de Julho de 2021.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RESULTADO

CHAMADA PÚBLICA
Nº 00004/2021

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar 
rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Município de 
Alcantil – PB. PROPONENTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores totais das 
contratações: IDILMAR CARTER NASCIMENTO SANTOS - Valor: R$ 18.165,00; INÁCIO GER-
VAL DA SILVA - Valor: R$ 19.165,00. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. 

Alcantil - PB, 06 de Outubro de 2021
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE APOSTILAMENTOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO POR VIAGENS DE CARRO PIPA PARA O FORNECIMENTO DE 
ÁGUA POTÁVEL DE SEGUNDA A SÁBADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE 
ALCANTIL - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DP00028/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25097/2021 - Ricardo Jose da Silva - Apostila 01 - acréscimo 
de 13,66%. CT Nº 25098/2021 - Francisco Jose da Silva - Apostila 01 - acréscimo de 13,66%. CT Nº 
25099/2021 - José Oscar de Oliveira - Apostila 01 - acréscimo de 13,66%. CT Nº 25100/2021 - José 
João de Araujo - Apostila 01 - acréscimo de 13,66%. ASSINATURA: 15.10.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2021
OBJETO: Aquisições parceladas de material esportivo destinado a eventos, campeonatos e 

outros realizados pelas secretarias deste município. A Pregoeira convoca o comparecimento dos 
participantes: HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDA; LRG COMERCIO 
EIRELI; META COMERCIO E SERVICOS EIRELI; PAULO LUIZ SOBRINHO, para a fase de lances 
verbais, que será realizado no dia 21 de outubro de 2021 às 14:00 horas. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licita-
caoaracagipma@gmail.com.

Araçagi - PB, 15 de outubro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 28 de Outubro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de Móveis e eletrodoméstico 
diversos, destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 15 de Outubro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

00002/2021, para o dia 25 de Outubro de 2021 às 09:10 horas; e do início da fase de lances para o dia 
25 de Outubro de 2021 às 09:20 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB. Telefone: (83) 
99167–0794. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Araçagi - PB, 07 de Outubro de 2021
GESSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.comprasnet.gov.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Veículo O KM ano 
2021/2022, tipo MINIVAN, 7 lugares, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, em 
suas ações públicas, conforme contrato de repasse Nº.11383.748000/1200–04. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 01 de Novembro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. 
Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.comprasnet.gov.br. 

Assunção - PB, 15 de Outubro de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Outubro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
ou pessoa física para prestação de serviços de transporte escolar, para o atendimento dos alunos 
residentes na zona rural do Município de Assunção matriculados nas Escolas da Rede pública de 
ensino Municipal e Estadual. Conforme Termo de Referência. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/15; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.
pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 14 de Outubro de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 263/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, através 

da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 14:30 horas do dia 18 
de novembro de 2021, CONCORRÊNCIA, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por Pre-
ço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCLUSÃO 
DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA REGIÃO DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA 
DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO 
DE REPASSE N°: 222.916-56/2007 CEF/MINISTÉRIO DAS CIDADES. O Edital está à disposição 
na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: 
(https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.
tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.
pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 15 de outubro de 2021.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00016/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 09.00 SEC DE TURIS-
MO, CULTURA, DESPO 04.122.0014.2043 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
0010000.01 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 05.00 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 12.361.0023.2023 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 
25% 111.000001 – Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto – Educação 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO 12.361.0036.2024 – MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALA-
RIO–EDUCAÇÃO 120.000001 – Transferências do Salário–Educação 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO 08.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 08.244.0007.2040 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 001.000001 – Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO 3.3.90.32.01 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas 
e: CT Nº 11601/2021 - 13.09.21 - ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE - R$ 4.225,00; CT Nº 
11602/2021 - 13.09.21 - HOT DIGITAL COMERCIO E SERVI??O DE IMPRESS??O LTDA - R$ 
6.769,45; CT Nº 11603/2021 - 13.09.21 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO - EIRELI - EPP 
- R$ 13.103,93; CT Nº 11604/2021 - 13.09.21 - TECBOL LTDA - R$ 14.594,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Reforma do Cemitério (Distrito de Barreiras). FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 06.00 – 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E 15.452.0040.1032 – CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E 
RECUPERAÇAO DE CEMITERIOS PUBLICOS 0010000.01 – Recursos Ordinários 4.4.90.51.01 
OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 15/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Caraubas e: CT Nº 20401/2021 - 15.10.21 - IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL 
EIRELI - ME - R$ 120.818,79.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DA 3º. IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2021
A Prefeitura Municipal de Conceição/PB, através de sua Pregoeira, torna público para conheci-

mento dos interessados o resultado do julgamento da IMPUGNAÇÃO impetrada pela empresa M.K.R. 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 31.499.939/0001-76 ao Edital 
do Pregão Eletrônico Nº 00052/2021. Objeto: aquisição de insumos do tipo material permanente 
para atender a demanda dos órgãos e programas da secretaria municipal de saúde do Município de 
Conceição - PB. Com fundamento na decisão da pregoeira, CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO, uma vez 
que presente os requisitos de admissibilidade e, no mérito, com lastro nos posicionamentos levan-
tados, julgo pela sua improcedência, mantendo-se os termos do edital pelos motivos mencionados.

Conceição/PB, 14 de outubro de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Conceição/PB, torna público para conhe-

cimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 00006/2021 
a Abertura dos Envelopes de Habilitação da referida licitação, que tem como objeto: Contratação de 
empresa especializada para reforma e revitalização do Centro de Cultura no Município de Conceição/
PB, conforme planilha orçamentária e o contrato de repasse Nº. 887709/2019/MTUR/CAIXA. Assim 
a sessão para Abertura dos Envelopes de Habilitação será realizada no dia 20 de Outubro de 2021, 
ás 10:00hs.  Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, no 
horário 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3453-2486.

Conceição, 15 de Outubro de 2021.
ALYSON DE SOUSA PEREIRA

Presidente/Suplente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021
O Pregoeiro torna público que fará realizar às 10:00 horas do dia 03 de Novembro de 2021, 

licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de óculos de grau (lente 
e armação) para atendimento da demanda do Município de Conceição/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiarias. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão João Miguel - Centro 
Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, no horário 08h00min as 12h00min dos 
dias úteis. Telefone: (83) 3453-2486. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 15 de outubro de 2021.
FRANDSON LUAN VIEIRA LEITE

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para co-

nhecimentos dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 
004/2021. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de 
pavimentação em paralelepípedo (Rua Gledson Aldo Garrido Gomes) no município de Coremas-PB, 
conforme planilha orçamentária de custo. Licitantes habilitados: Ametista Contruçoes E Serviços 
Eireli, CNPJ: 29.828.673/0001-16; Jhonatan andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48; 
Pombal Construtora e Locadora Eireli, CNPJ: 19.493.224/0001-00; Haya Construtora Eireli, CNPJ: 
37.628.430/0001-62; S M Serviços de Construções Eireli, CNPJ: 07.177.669/0001-00; Motiva 
Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 31.381.604/0001-59; Sabugi Construções Eireli-EPP, CNPJ: 
42.354.190/0001-95; José Romerson Felismino da Silva Construtora Eireli-ME (RF Construções), 
CNPJ: 36.158.514/0001-17; Torres e Andrade Construções, Pré-Moldados e Serviços Ltda, CNPJ: 
21.933.413/0001-07. Licitantes inabilitados: Conobre Engenharia Construção e Comercio Ltda, CNPJ: 
04.934.819/000-87 (Motivo: Não atendeu o item 8.4 letra “a”); Silvacon Construções e Serviços Eireli, 
CNPJ: 31.900.447/0001-40 (Motivo: Não atendeu os itens 8.5 letras “a”, “e”, 8.10 letras “a”, “b”, “h”, 
“i”); F J Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 20.284.072/0001-15 (Motivo: Não atendeu os itens 
8.5 letra “b”, “e”, 8.6 letra “a”, 8.7 letra “a”, 8.8 letra “a”, 8.9 “a”, 8.10 “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, 
“i”, “j”); 4M Construtora e Serviços Ltda, CNPJ: 37.421.729/0001-41 (Motivo: Não atendeu os itens 
8.5 letra “d”, “e”). Notificação dos licitantes: O Presidente da CPL convida todos os interessados 
para participarem da Sessão pública para abertura dos envelopes proposta de preços dos licitantes 
habilitados, que será às 11h:00min (onze horas) do dia 25/10/2021 (Mesmo local da 1º Sessão). 
Cópia da ata e demais peças: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. E-mail da CPL 
só para recebimentos de recursos: coremascpl.recurso@gmail.com. 

Coremas-PB, 14 de outubro de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para 

conhecimentos dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços 
Nº 005/2021. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia 
na Reforma da Escola Municipal Antônia Maria da Conceição, localizada sede do município de 
Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Licitantes habilitados: Jhonatan andrade da 
Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48; S M Serviços de Construções Eireli, CNPJ: 07.177.669/0001-
00; Motiva Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 31.381.604/0001-59; José Romerson Felismino 
da Silva Construtora Eireli-ME (RF Construções), CNPJ: 36.158.514/0001-17; Torres e Andrade 
Construções, Pré-Moldados e Serviços Ltda, CNPJ: 21.933.413/0001-07. Licitantes inabilitados: 
Haya Construtora Eireli, CNPJ: 37.628.430/0001-62 (Motivo: Não atendeu o item 8.10  letra “b”); 
Ametista Contruçoes E Serviços Eireli, CNPJ: 29.828.673/0001-16 (Motivo: Não atendeu os itens 
8.7 letra “a”, 8.10 letra “e”); Sabugi Construções Eireli-EPP, CNPJ: 42.354.190/0001-95 (Motivo: 
Não atendeu o item Não atendeu o item 8.7 letra “a”); Concreta Construção e Serviços Ltda, CNPJ: 
22.057.226/0001-61 (Motivo: Não atendeu o item  8.10 letra “g”); Conobre Engenharia Construção 
e Comercio Ltda, CNPJ: 04.934.819/000-87 (Motivo: Não atendeu o item 8.7 letra “a”); Silvacon 
Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 31.900.447/0001-40 (Motivo: Não atendeu os itens 8.4 
letra “a”, 8.5 letras “d”, “e”, 8.10 letras “a”, “b”, “h”, “i”); F J Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 
20.284.072/0001-15 (Motivo: Não atendeu os itens 8.5 letras “b”, “d”, “e”, 8.6 letra “a”, 8.7 letra “a”, 
8.8 letras “a”, 8.9 “a”, 8.10 “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”); 4M Construtora e Serviços Ltda, CNPJ: 
37.421.729/0001-41 (Motivo: Não atendeu os itens 8.5 letras “d”, “e”, 8.7 letra “a”). Notificação dos 
licitantes: O Presidente da CPL convida todos os interessados para participarem da Sessão pública 
para abertura dos envelopes proposta de preços dos licitantes habilitados, que será às 11h:00min 
(onze horas) do dia 26/10/2021 (Mesmo local da 1º Sessão). Cópia da ata e demais peças: www.
coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. E-mail da CPL só para recebimentos de recursos: 
coremascpl.recurso@gmail.com. 

Coremas-PB, 14 de outubro de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: on-
tratação de empresa do ramo pertinente para executar Reforma geral/recuperação das 16 escolas 
ativas da Rede Municipal de Educação de Dona Inês e das suas áreas de recreação; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DEA CONSTRUCOES E 
LOCACOES EIRELI - R$ 694.050,11.

Dona Ines - PB, 14 de Outubro de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
CONVOCAÇÃO 

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00003/2021. OBJETO: ontratação de empresa do ramo 

pertinente para executar Reforma geral/recuperação das 16 escolas ativas da Rede Municipal de 
Educação de Dona Inês e das suas áreas de recreação. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte 
empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores: Dea Construcoes e Locacoes Eireli - CNPJ 38.374.079/0001-93. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, 
no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33771025.

Dona Ines - PB, 14 de Outubro de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00030/2021, que objetiva: Aquisição de 
equipamentos e material permanente destinados as Unidades Básicas de Saúde deste Município, 
conforme Proposta MS nº 12011.984000/1210–01 – Emenda Parlamentar nº 41410006; ADJUDI-
CO o seu objeto a: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 1.320,00; ELBER INDUSTRIA DE 
REFRIGERA????O LTDA - R$ 44.500,00; INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SER-
VIÇOS EIRELLE - R$ 26.730,00; LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA EPP - R$ 33.180,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA–ME - R$ 39,96; PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 2.159,10.

Esperança - PB, 14 de Outubro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00030/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00030/2021, que objetiva: Aquisição de equipamentos e 
material permanente destinados as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Proposta 
MS nº 12011.984000/1210–01 – Emenda Parlamentar nº 41410006; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 1.320,00; ELBER 
INDUSTRIA DE REFRIGERA????O LTDA - R$ 44.500,00; INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPA-
MENTOS E SERVIÇOS EIRELLE - R$ 26.730,00; LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA EPP - R$ 33.180,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA–ME - R$ 39,96; PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 2.159,10.

Esperança - PB, 14 de Outubro de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00030/2021. OBJETO: Aquisição de equipamentos e material 

permanente destinados as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Proposta MS 
nº 12011.984000/1210–01 – Emenda Parlamentar nº 41410006. 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: Alexandre R Barbosa da Silva - CNPJ 40.295.063/0001-
37. Elber Industria de Refrigera????o Ltda - CNPJ 81.618.753/0001-67. Inteligencia Comercio 
de Equipamentos e Serviços Eirelle - CNPJ 08.060.934/0001-20. Lumiar Health Builders Equipa-
mentos Hospitalares Ltda EPP - CNPJ 05.652.247/0001-06. Odontomed Comercio de Produtos 
Medicos Hospitalares Ltda-me - CNPJ 09.478.023/0001-80. Promedi Distribuidora Ltda - CNPJ 
27.672.644/0001-82. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - 
Esperança - PB, no horário das 08h00min Às 14h00min dos dias úteis. Telefone: (083) 3361-3801.

Esperança - PB, 15 de Outubro de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

08h30min (horário de Brasília) do dia 29 de Outubro de 2021, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa no ramo pertinente para aquisição de Kits para retorno escolar conforme 
termo de referência, mediante edital e seu termo de referência. Recursos previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais 
legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Email: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.comprasnet.gov.br.

Guarabira - PB, 14  de Outubro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00099/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00099/2021, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar para os alunos matriculados 
e assistidos pelo Ensino Fundamental e demais setores da Administração Municipal de acordo com 
os itens que tiveram seus quantitativos esgotados; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: HUMBERTO LIMA DA SILVA - R$ 33.655,00; KLEBER DEYVID DA SILVA - R$ 
95.575,00; LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 - R$ 9.600,00.

Guarabira - PB, 13 de Outubro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB

ATO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 108.2021.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h30min, do dia 29 de Outubro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de reparos / manutenção dos equipamentos instalados nas Unidades 
de Saúde da Administração. Recursos: Próprios . Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira/PB, 14  de Outubro  de 2021.
DEBORAH  NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00099/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00099/2021, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar para os alunos matriculados 
e assistidos pelo Ensino Fundamental e demais setores da Administração Municipal de acordo com 
os itens que tiveram seus quantitativos esgotados; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: HUMBERTO LIMA DA SILVA - R$ 33.655,00; KLEBER DEYVID DA SILVA - R$ 
95.575,00; LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 - R$ 9.600,00.

Guarabira - PB, 13 de Outubro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usando 

de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00007.2021, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 13/10/2021, 
respectivamente, no valor total de R$ 1.091.170,94 –Hum Milhão noventa e hum mil cento e setenta 
reais e noventa e quatro Centavos), em favor da empresa DIT CONSTRUÇÕES, IMOB E SERVIÇOS 
EIRELI – inscrita no CNPJ sob o nº 18.574.219/0001-70, que tem como objetivo, Contratação de 
empresa no ramo pertinente Para Conclusão dos serviços de construção do   Parque Municipal de 
Eventos- Poeta Ronaldo Cunha Lima no Município de Guarabira/PB conforme Contrato de Repasse 
n° 1023.538-40/2015.Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do ins-
trumento de contrato nos termos do instrumento convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE 
PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 14  de Outubro de 2021.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SORTEIO DA SUBCOMISSÃO 
TÉCNICA DA CONCORRÊNCIA 01.2011

RELAÇÃO DOS MEMBROS CADASTRADOS PELA ASSESSORA DE COUNICAÇÃI DA PRE-
FEITURA MUNICPAL DE GUARABIRA, PARA SORTEIO DOS NOMES QUE COMPORÃO A SUB-
COMISSÃO TÉCNICA QUE ANALISÁRÁ A PROPOSTA TÉCNICA DA CONCORRENCIA 01.2021 
CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CONFORME LEI FEDERAL 12.232/2010 

ALCIDES PEREIRA CORDEIRO
IVANILDO DOS SANTOS
RANIERY JOSÉ DOS SANTOS
ADELSON SOUZA DE LIMA
DOUGLAS NOBREGA GOMES
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
RODOLPHO RAPHAEL DE OLIVEIRA SANTOS
RAYSSA ARANHA DA CRUZ
ROBERIO SANTOS ARNAUD
LEVI RAMOS BARACHO
CARLOS MADSON DE LIMA SANTOS
A sessão pública para sorteio ocorrerá dia 25.10.2021 ás 8:00 h na sala da comissão perma-

nente de licitação.
Foram citados na presença de todos, onde não houveram questionamentos, nada mais ha-

vendo a tratar dar-se-á seguimento ao processo nos termos das leis que regem o procedimento 
licitatório em tela.

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00047/2021, para o dia 28 

de Outubro de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça Vila do Impera-
dor, 160 - Centro - Ingá - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. 

Ingá - PB, 15 de Outubro de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Outubro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando 
contratações futuras, para: Aquisição parcelada de filmes Raio-X, revelador e fixador. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 266/21; Decreto Municipal 
nº 275/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 14 de Outubro de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Outubro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Prestação dos serviços de locação, montagem e desmon-
tagem de infraestrutura para festividades promovidas por este Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 266/21; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: 
www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 15 de Outubro de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, por meio do site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de Preços para 
eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia 
para realizar manutenção preventiva e ou corretiva nos prédios e equipamentos pertencentes ou 
locados pelo Município de Itatuba incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, peças e/ou 
equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações constantes neste 
Termo de Referência. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 29 de Outubro de 2021. Início 
da fase de lances: 10:01 horas do dia 29 de Outubro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 31/20; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 
Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Itatuba - PB, 14 de Outubro de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, por meio do site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Execução dos 
serviços de transportes de estudantes universitários e da rede municipal da Zona Rural e adja-
cências para sede do Município e demais localidades e vice e versa, conforme itinerário definido 
pelas Secretaria de Educação deste Município. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 29 
de Outubro de 2021. Início da fase de lances: 11:01 horas do dia 29 de Outubro de 2021. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 31/20; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 
Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Itatuba - PB, 14 de Outubro de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de acessó-
rios e equipamentos de informática diversos, mediante solicitação e entrega parcelada, destinados 
as demandas operacionais deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: 
https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 14 de Outubro de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a renovação da LICENÇA DE INSTALAÇÃO referente à obra de 
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO 
PORTAL DO SOL – LOTE 06. 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de outubro de 2021         26
Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para a EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO 
E RETIRADA DA ILUMINAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO 
PESSOA – PB PARA O NATAL 2021. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL (UEP)
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
SERVIÇOSDECONSULTORIA
Brasil
NOMEDOPROJETO: Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Muni-

cípio de João Pessoa – “João PessoaSustentável”
RESUMO: Contratação de empresa especializada para elaboração da Normatização do Centro 

de Cooperação da Cidade (CCC) de João Pessoa
EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421)REFERÊNCIA SBQC Nº 91001/2021
DATA LIMITE: 14/11/2021
O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA solicitou um financiamento ao BANCO INTERAMERICANO DE 

DESENVOLVIMENTO-BID, para o PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO 
E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, estando previsto a utilização de parte dos 
recursos para a seleção e contratação de serviços desta consultoria.

Os serviços de Consultoria (“os serviços”) compreendem: Elaboração da Normatização do Centro 
de Cooperação da Cidade (CCC) de João Pessoa.

OProjetodeNormatização serádesenvolvidoem10 atividades,em umperíodo de 06 (seis) meses 
contemplando:

ATIVIDADE I – Elaboração do Plano de Trabalho;
ATIVIDADE II – Elaboração do Plano Estratégico do CCC;
ATIVIDADE III – Elaboração da Matriz de Responsabilidades, Matriz de Competências, Matriz 

de Recursos e Matriz de Pessoal;
ATIVIDADEIV–Definição dos Protocolos, Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e Pro-

cessos do CCC com as respectivas análises de risco e elaboração do Plano de Gerenciamento 
de Riscos do Centro;

ATIVIDADE V – Conceito Operacional do Sistema (CONOPS) aderente ao Plano Estratégico e 
Conceito de Uso (CONUSO) aderente ao Plano Estratégico;

ATIVIDADE VI – Elaboração da Matriz de Tomada de Decisão, Matriz de Atividades e Eventos, 
Matriz de Sincronização de Ações de Resposta e Plano de Contingência;

ATIVIDADE VII – Elaboração do Modelo de Gestão do Conhecimento, Planejamento de Formação 
e Plano de Comunicação;

ATIVIDADE VIII – Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(PDTIC);

ATIVIDADE IX – Institucionalização do Centro; e
ATIVIDADE X – Treinamento e Transferência de Tecnologia.
As atividades a serem desenvolvidas estão articuladas entre si, integrando umconjuntode 20 

(vinte) produtos que visama Normatização e o Processo de Gestão do Centro de Cooperação da 
Cidade de João Pessoa.Todasasatividadeseconcepçãodoprojetopropostodeverãopromover a nor-
matização desejada do Centro de Cooperação da Cidade de João Pessoa, alinhadas as normativas 
da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) e a estrutura funcional horizontalizada do CCC.

Osserviçosdeconsultoriaincluem:
● Definir o cenário do Centro de Cooperação da Cidade de João Pessoa, o qual servirá de 

referência para seus processos evolutivosde melhorias as quais serão implementadas, minimamente 
nos eixos de atuação operacional e de apoio.

● Elaborar o Plano Estratégico do CCC, conforme as demandas de planejamento estra-
tégico, tático e operacional para as atividades de Gestão e Comando e Controle, devendo este ser 
alinhado as normativas existentes na Prefeitura.

● Confeccionar as normas, procedimentos e processos do CCC, adequando-os ao processo 
de interlocução com as demais instituições estruturantes que colaboram e operacionalizamas ações 
derespostas às demandas recepcionadas no Contact Center,acionando as suas equipes de campo.

● Confeccionar as normativas, procedimentos e processo de gestão e comando e controle, 
adequando aos fundamentos de Operação e uso do Centro de Cooperação da Cidade de João 
Pessoa.

● Realizar a definição dos indicadores (KPIs) aderente ao cenário horizontalizado de 
gestão e operação.

● Confeccionar o Plano de Gerenciamento de Riscos do Centro de Cooperação da Cidade 
de João Pessoa.

● Realizar o planejamento de capacitação e reciclagem do efetivo do Centro e dos agentes 
disponibilizados pelas instituições estruturantes.

● Otimizar a estrutura do Centro de Cooperação da Cidade de João Pessoa permitindo a 
máxima efetividade na atuação das ações, a realização de operações integradas, demandadas a 
partir da sala de operações.

● Planejar e a atuar preventivamentea fim de promover a redução da violência, utilizando 
a coleta e tratamento de dados, assim como, o armazenamento dos dados e informações, ofere-
cendo aos setores de planejamento e gestão operacional, Cenários, estratégias e condições de 
operacionalizar ações de defesa e proteção social.

● Integrar conceitualmente o Centro com as distintas Instituições, Órgãos e Agências 
estruturantes. 

● Produzir um ambiente catalizador de excelência em gestão de serviços integrados no 
ambiente multi-institucional e de conceito de comando e controle, constituindo-se referência nacional 
em gerenciamento de respostas as demandas municipais.

● Definir o cenário do CCC avaliando a conformidade operacional do Centro as normativas 
existentes na Prefeitura, observando os níveis de maturidade dos processos, ações e interpelações 
institucionais definidos.

● Confeccionar o mapeamento e a modelagem de processos, visando à concepção e 
implantação de um modelo institucional e funcional de gestão, estruturando os processos da Sala 
de Operações do Centro.

● Confeccionar a modelagem dos processos, visando à concepção e implantação de um 
modelo interagências interinstitucionais com foco na gestão dos processos que possuam interrela-
çõesenvolvendo múltiplas instituições governamentais, secretarias municipais e concessionárias.

● Conceituar através de mapeamento os Riscos dos diversos ambientes, processos e 
cenários do Centro, disponibilizando umplano de Continuidade.

● Estabelecer um programa de desenvolvimento de competências, qualificação e retenção 
de talentos para a formação de uma equipe de alto desempenho para o Centro.

● Gestão e alocação de recursos humanos, logísticos e tecnológicos necessários para 
operacionalização do Centro e para a execução dos planejamentos dos níveis estratégico, tático e 
operacional de forma satisfatória.

A Unidade Executora do Programa JoãoPessoa Sustentável (UEP) convida empresas de con-
sultoria elegíveis para apresentar sua manifestação de interesse em prestar os serviços a cima 
citados. As empresas interessadas deverão fornecer informações que indiquem que são qualificadas 
e possuem experiência para executar os serviços, em língua portuguesa do Brasil (mediante a 
apresentação do portfólio por meio de folhetos, brochuras, devendo constar a descrição de serviços 
similares realizados, experiência em condições semelhantes, disponibilidade de profissionais da 
equipe técnica com conhecimentos necessários).

A lista curta poderá estar composta inteiramente por firmas consultorias nacionais.
As empresas consultoras serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos 

nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento GN 2350-15, e está aberta a todas as empresas elegíveis, conforme definido 
nestas políticas e nos seguintescritérios:

● Possuir acervo composto por Certificado de Acervo Técnico - CAT, ART, RRT ou docu-
mentos afins para os profissionais vinculados aos Conselhos Regionais, ou Atestado de capacidade 
Técnica, Contratos, Declarações e/ou outros documentos comprobatório expedido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, em favor da empresa proponente,cujo teor comprove que amesma 
executou serviços comcaracterísticas condizentes aos demandados no Objeto desta licitação 
(Elaboração da Normatização do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) de João Pessoa);

● Possuir equipe técnica de caráter multidisciplinar, composta por seis (6) profissionais 
comprovada mente habilitados para atuar nas seguintes áreas:

− Coordenador Geral: Profissional Sênior – dez (10)anos de experiência comprovada, 
em consultoria nas áreas de coordenação e gestão de projetos multidisciplinares, com formação 
acadêmica compatível com a função a ser desempenhada.

− Especialista em Elaboração de Projeto Conceitual ou Implementação de Centro: Pro-
fissional Pleno – cinco (5) anos de experiência comprovada  em elaboração de projeto conceitual 
ou Implementação de Centros, podendo ser de: Comando e Controle, Gestão de Emergência ou 
Controle Operacional, com formação acadêmica compatível com a função a ser desempenhada.

− Especialista em Planejamento Estratégico: Profissional Pleno – cinco (5) anos de expe-
riência comprovada  em consultoria na área de elaboração de Planejamento Estratégico, adquiridos 
em trabalhos similares a sua atuação, com formação acadêmica compatível com a função a ser 
desempenhada.

− Especialista em Mapeamento de Processos: Profissional Pleno – cinco (5) anos de expe-
riência comprovadaem consultoria na área em Mapeamento de Processos, adquiridos em trabalhos 
similares a sua atuação, com formação acadêmica compatível com a função a ser desempenhada.

− Especialista em Análise de Riscos: Profissional Pleno – cinco (5) anos de experiência 
comprovada em consultoria de Análise de Risco, com formação acadêmica compatível com a função 
a ser desempenhada.

− Especialista em Análise de Sistema: Profissional Pleno – cinco (5) anos de experiência 
comprovada em Análise de Requisitos ou de Sistemascom formação acadêmica compatível com 
a função a ser desempenhada.

O orçamento estimativo para este sserviços importa em R$ 2.672.152,49(dois milhões, seiscentos 
e setenta e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de uma joint venture/Consórcio 
para melhorar suas qualificações. Para efeito da formação da lista curta, a nacionalidade de uma 
empresa é a do país em que está legalmente constituída ou incorporadae, no caso de joint venture, 
será considerada a nacionalidade da empresa designada comorepresentante.

A empresa consultora será selecionada de acordo com seleção baseada na qualidade e no custo 
(SBQC) definido nas Políticas do BID.

O Termo de Referência – TDR Preliminar para a referida contratação está disponível paracon-
sulta dos interessados no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no link:https://
transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5713. Maiores informações podem ser obtidas 
através do email abaixo indicado.

As Manifestações de interesse deverão ser entregues por correio eletrônico/e-mail até dia 
14/11/2021 as 23:59 hrs.

UNIDADEEXECUTORADOPROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
Em atenção ao Coordenador Geral do Programa Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Rua Empresário Clóvis Rolim, n° 2051, Bairro dos Ipês, Salas 2301B a 2306B do Duo Corporate 

Towers, JoãoPessoa-PB, CEP: 58.034-030.
E-mail:celuep@joaopessoa.pb.gov.br

ANTÔNIO DE FÁTIMA ELIZEU DE MEDEIROS
Coordenador Geral da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável

Prefeitura Municipal de João Pessoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PROCESSO Nº 10.006/2019

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 10.080/2020

CHAVE CGM: QB6K-WLU4-QFSY-SEEF
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATRIAIS CIRÚRGI-

COS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da sua Pregoeira Oficial, Sra. 

Franciny do Nascimento Leal torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame 
acima referenciado deflagrou-se FRACASSADO pelo valor. Consultas com a Pregoeira e sua 
equipe de apoio no HORÁRIO das 08h às 12h e das 13h às 17h, pelo Fone: (83) 3214-7937 ou 
pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 15 de Outubro de 2021. 
Franciny do Nascimento Leal

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.037/2021/SEINFRA
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.021/2021/SEINFRA. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 08.172.556/0001-77
OBJETO: Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação nas Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental (EMEF): Anísio Teixeira e Severino Patrício em João Pessoa/PB – LOTE 09.
VALOR TOTAL: R$ 2.867.268,94 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, 

DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).
Classificação Funcional: 10.101.12.361.5197.102896
Natureza da despesa: 4.4.90.51/111/113/120
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários Educação/PMJP e FUNDEB e FNDE/Salário Educação.
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro / Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP / Rafael 

Sousa de Morais Junior / RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.
DATA DA ASSINATURA: 15/10/2021 

João Pessoa, 15 de outubro de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura/PMJP
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
CHAVE CGM: CREQ-PDIR-D0XE-HJYB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09029/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/012464
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 891357

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de kit aluno para atender as demandas 
de Escolas, CREIS e do CEI (Centro de Educação Integrado) da Secretaria de Educação e Cultura 
do Município de João Pessoa.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumpri-
mento aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como nos 
Decretos Municipais nº. 7.884/2013 e nº 9.280/2019e Art. 4º, inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, 
ACOLHO o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CSL/SEDEC e HOMOLOGO o Pregão 
acima identificado, em favor da empresa TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 05.449.553/0001-40,a qual foi vencedora dos:

LOTE 01 - ITEM 01 (AGENDA PERMANENTE), com valor unitário de R$ 10,58 (dez reais 
e cinquenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 10,58 (dez reais e cinquenta e oito 
centavos);  ITEM 02 (APONTADOR), com valor unitário de R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 1,16 (um real e dezesseis centavos); ITEM 03 (BORRACHA ESCO-
LAR), com valor unitário de R$ 0,18 (dezoito centavos), perfazendo o valor total de R$ 0,36 (trinta e 
seis centavos); ITEM 04 (CADERNO DE DESENHO), com valor unitário de R$ 4,62 (quatro reais e 
sessenta e dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 9,24 (nove reais e vinte e sete centavos); 
ITEM 05 (CANETINHA HIDROGRÁFICA), com valor unitário de R$ 5,61 (cinco reais e sessenta e 
um centavos), perfazendo o valor total de R$ 5,61 (cinco reais e sessenta e um centavos); ITEM 
06 (COLA BRANCA ESCOLAR), com valor unitário de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos); ITEM 07 (COLA COLORIDA), 
com valor unitário de R$ 6,29 (seis reais e vinte e nove centavos), perfazendo o valor total de R$ 
18,87 (dezoito reais e oitenta e sete centavos); ITEM 08 (GIZ DE CERA), com valor unitário de 
R$ 2,94 (dois reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 2,94 (dois reais e 
noventa e quatro centavos); ITEM 09 (LAPIS DE COR), com valor unitário de R$ 3,03 (três reais 
e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 6,06 (seis reais e seis centavos); ITEM 10 (LAPIS 
GRAFITE), com valor unitário de R$ 0,24 (vinte e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 
0,96 (noventa e seis centavos); ITEM 11 (MASSINHA DE MODELAR), com valor unitário de R$ 1,26 
(um real e vinte e seis centavos), perfazendo o valor total de R$ 2,52 (dois reais e cinquenta e dois 
centavos); ITEM 12 (PASTA COM ELÁSTICOS), com valor unitário de R$ 1,98 (um real e noventa 
e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos);ITEM 13 
(PINCEL REDONDO), com valor unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos), perfazendo o valor total 
de R$ 0,80 (oitenta centavos);ITEM 14 (TINTA GUACHE), com valor unitário de R$ 2,27 (dois reais 
e vinte e sete centavos), perfazendo o valor total de R$ 2,27 (dois reais e vinte e sete centavos); 
ITEM 15 (TESOURA DE PONTA ARREDONDADA), com valor unitário de R$ 1,29 (um real e vinte 
e nove centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,29 (um real e vinte e nove centavos). O valor 
total do lote é deR$ 863.904,86 (oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e quatro reais e 
oitenta e seis centavos).

LOTE 03 -ITEM 01 (APONTADOR), com valor unitário de R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 1,16 (um real e dezesseis centavos); ITEM 02 (BORRACHA ESCO-
LAR), com valor unitário de R$ 0,18 (dezoito centavos), perfazendo o valor total de R$ 0,36 (trinta 
e seis centavos); ITEM 03 (CADERNO BROCHURÃO), com valor unitário de R$ 4,02 (quatro reais 
e dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 16,08 (dezesseis reais e oito centavos);ITEM 
04 (CADERNO DE DESENHO), com valor unitário de R$ 4,62 (quatro reais e sessenta e dois 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 4,62 (quatro reais e sessenta e dois centavos); ITEM 
05 (CALCULADORA DE BOLSO), com valor unitário de R$ 9,84 (nove reais e oitenta e quatro 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 9,84 (nove reais e oitenta e quatro centavos); ITEM 
06 (CANETINHA HIDROGRAFICA), com valor unitário de R$ 5,61 (cinco reais e sessenta e um 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 5,61 (cinco reais e sessenta e um centavos); ITEM 07 
(COLA BRANCA), com valor unitário de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos), perfazendo o 
valor total de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos);  ITEM 08 (COLA COLORIDA), com valor 
unitário de R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 23,40 (vinte e 
três reais e quarenta centavos); ITEM 09 (LÁPIS DE COR), com valor unitário de R$ 3,03 (três reais 
e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 3,03 (três reais e três centavos);ITEM 10 (LÁPIS 
GRAFITE), com valor unitário de R$ 0,24 (vinte e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 
0,96 (noventa e seis centavos); ITEM 11 (MATERIAL DOURADO INDIVIDUAL), com valor unitário 
de R$ 14,60 (quatorze reais e sessenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 14,60 (quatorze 
reais e sessenta centavos); ITEM 12 (TESOURA DE PONTA ARREDONDADA), com valor unitário 
de R$ 1,29 (um real e vinte e nove centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,29 (um real e vinte 
e nove centavos). O valor total do lote é deR$ 1.693.734,00 (um milhão, seiscentos e noventa e 
três mil, setecentos e trinta e quatro reais).

LOTE 05 -ITEM 01 (APONTADOR), com valor unitário de R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 1,16 (um real e dezesseis centavos); ITEM 02 (BORRACHA ES-
COLAR), com valor unitário de R$ 0,18 (dezoito centavos), perfazendo o valor total de R$ 0,36 
(trinta e seis centavos); ITEM 03 (CADERNO UNIVERSITÁRIO), com valor unitário de R$ 10,27 
(dez reais e vinte e sete centavos), perfazendo o valor total de R$ 20,54 (vinte reais e cinquenta 
e quatro centavos); ITEM 04 (CALCULADORA DE BOLSO), com valor unitário de R$ 9,84 (nove 
reais e oitenta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 9,84 (nove reais e oitenta e quatro 
centavos); ITEM 05 (CANETA ESFEROGRÁFICA), com valor unitário de R$ 0,43 (quarenta e três 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,72 (um real e setenta e dois centavos); ITEM 06 (COLA 
BRANCA), com valor unitário de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos), perfazendo o valor 
total de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos);  ITEM 07 (ESQUADRO 45°), com valor unitário 
de R$ 1,70 (um real e setenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,70 (um real e setenta 
centavos); ITEM 08 (ESQUADRO 60°), com valor unitário de R$ 1,78 (um real e setenta  e oito 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,78 (um real e setenta e oito centavos); ITEM 09 (LÁPIS 
GRAFITE), com valor unitário de R$ 0,24 (vinte e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 
0,96 (noventa e seis centavos); ITEM 10 (LÁPIS DE COR), com valor unitário de R$ 3,03 (três reais 
e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 3,03 (três reais e três centavos); ITEM 11 (RÉGUA 
30 cm), com valor unitário de R$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos), perfazendo o valor 
total de R$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos);ITEM 12 (TRANSFERIDOR 180°), com valor 
unitário de R$ 1,83 (um real e oitenta e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,83 (um real 
e oitenta e três centavos). O valor total do lote é deR$ 759.935,52 (setecentos e cinquenta e nove 
mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

LOTE 07 -ITEM 01 (CADERNO UNIVERSITÁRIO), com valor unitário de R$ 10,27 (dez reais e 
vinte e sete centavos), perfazendo o valor total de R$ 30,81 (trinta reais e oitenta e um centavos); 
ITEM 02 (CALCULADORA DE BOLSO), com valor unitário de R$ 9,84 (nove reais e oitenta e quatro 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 9,84 (nove reais e oitenta e quatro centavos); ITEM 03 
(CANETA ESFEROGRÁFICA), com valor unitário de R$ 0,43 (quarenta e três centavos), perfazendo 
o valor total de R$ 1,72 (um real e setenta e dois centavos); ITEM 04 (GRAFITE 0.7), com valor 
unitário de R$ 0,50 (cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,00 (um real); ITEM 05 
(LAPISEIRA 0.7), com valor unitário de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos), perfazendo o valor 
total de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos);  ITEM 06 (RÉGUA 30 cm), com valor unitário de R$ 
1,57 (um real e cinquenta e sete centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,57 (um real e cinquenta 
e sete centavos); O valor total do lote é deR$ 290.880,32 (duzentos e noventa mil, oitocentos e 
oitenta reais e trinta e dois centavos).

O valor total dos lotes é deR$ 3.608.454,70 (três milhões, seiscentos e oito mil, quatrocentos e 
cinquenta e quatro reais e setenta centavos).

Da empresa SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATRERIAL HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob o nº30.294.882/0001-06, a qual foi vencedora dos:

LOTE 04 -ITEM 01 (APONTADOR), com valor unitário de R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 1,30 (um real e trinta centavos); ITEM 02 (BORRACHA ESCOLAR), 
com valor unitário de R$ 0,21 (vinte e um centavos), perfazendo o valor total de R$ 0,42 (quarenta 
e dois centavos); ITEM 03 (CADERNO BROCHURÃO), com valor unitário de R$ 4,16 (quatro reais 
e dezesseis centavos), perfazendo o valor total de R$ 16,64 (dezesseis reais e sessenta e quatro 
centavos); ITEM 04 (CADERNO DE DESENHO), com valor unitário de R$ 5,38 (cinco reais e trinta 
e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 5,38 (cinco reais e trinta e oito centavos); ITEM 05 
(CALCULADORA DE BOLSO), com valor unitário de R$ 10,08 (dez reais e oito centavos), perfazendo 
o valor total de R$ 10,08 (dez reais e oito centavos);ITEM 06 (CANETINHA HIDROGRÁFICA), com 
valor unitário de R$ 6,52 (seis reais e cinquenta e dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 
6,52 (seis reais e cinquenta e dois centavos); ITEM 07 (COLA BRANCA), com valor unitário de R$ 
1,56 (um real e cinquenta e seis centavos), perfazendo o valor total deR$ 1,56 (um real e cinquenta 
e seis centavos); ITEM 08 (COLA COLORIDA), com valor unitário de R$ 7,35 (sete reais e trinta e 
cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 22,05 (vinte e dois reais e cinco centavos); ITEM 
09 (LÁPIS DE COR), com valor unitário de R$ 3,52 (três reais e cinquenta e dois centavos), perfa-
zendo o valor total deR$ 3,52 (três reais e cinquenta e dois centavos); ITEM 10 (LÁÍS GRAFITE), 
com valor unitário de R$ 0,28 (vinte e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,12 (um real 
e doze centavos); ITEM 11 (MATERIAL DOURADO), com valor unitário de R$ 15,12 (quinze reais 
e doze centavos), perfazendo o valor total deR$ 15,12 (quinze reais e doze centavos); ITEM 12 
(TESOURA DE PONTA REDONDA), com valor unitário de R$ 1,49 (um real e quarenta e nove 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos); O valor total 
do lote é deR$ 584.472,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais).

LOTE 06 -ITEM 01 (APONTADOR), com valor unitário de R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 1,30 (um real e trinta centavos); ITEM 02 (BORRACHA ESCOLAR), 
com valor unitário de R$ 0,21 (vinte e um centavos), perfazendo o valor total de R$ 0,42 (quarenta 
e dois centavos); ITEM 03 (CADERNO UNIVERSITÁRIO), com valor unitário de R$ 10,13 (dez 
reais e treze centavos), perfazendo o valor total de R$ 20,26 (vinte reais e vinte e seis centavos); 
ITEM 04 (CALCULADORA DE BOLSO), com valor unitário de R$ 10,08 (dez reais e oito centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 10,08 (dez reais e oito centavos);ITEM 05 (CANETA ESFGEROGRÁ-
FICA), com valor unitário de R$ 0,43 (quarenta e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,72 
(um real e setenta e dois centavos); ITEM 06 (COLA BRANCA), com valor unitário de R$ 1,56 (um 
real e cinquenta e seis centavos), perfazendo o valor total deR$ 1,56 (um real e cinquenta e seis 
centavos); ITEM 07 (ESQUADRO 45°), com valor unitário de R$ 1,30 (um real e trinta centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 1,30 (um real e trinta centavos); ITEM 08 (ESQUADRO 60°), com 
valor unitário de R$ 1,30 (um real e trinta centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,30 (um real 
e trinta centavos);ITEM 09 (LÁÍS GRAFITE), com valor unitário de R$ 0,28 (vinte e oito centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 1,12 (um real e doze centavos); ITEM 10 (LÁPIS DE COR), com 
valor unitário de R$ 3,52 (três reais e cinquenta e dois centavos), perfazendo o valor total deR$ 
3,52 (três reais e cinquenta e dois centavos); ITEM 11 (RÉGUA 30 cm), com valor unitário de 
R$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,57 (um real e 
cinquenta e sete centavos); ITEM 12 (TRANSFERIDOR 180°), com valor unitário de R$ 1,50 (um 
real e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos). O 
valor total do lote é deR$ 252.261,90 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e um 
reais e noventa centavos).

LOTE 08 -ITEM 01 (CADERNO UNIVERSITÁRIO), com valor unitário de R$ 10,13 (dez reais e 
treze centavos), perfazendo o valor total de R$ 30,39 (trinta reais e trinta e nove centavos); ITEM 02 
(CALCULADORA DE BOLSO), com valor unitário de R$ 10,08 (dez reais e oito centavos), perfazendo 
o valor total de R$ 10,08 (dez reais e oito centavos););ITEM 03 (CANETA ESFGEROGRÁFICA), 
com valor unitário de R$ 0,43 (quarenta e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,72 (um 
real e setenta e dois centavos);ITEM 04 (GRAFITE 0.7), com valor unitário de R$ 0,37 (trinta e sete 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 0,74 (setenta e quatro centavos); ITEM 05 (LAPÍSEIRA 
0.7), com valor unitário de R$ 3,76 (três reais e setenta e seis centavos), perfazendo o valor total 
de R$ 3,76 (três reais e setenta e seis centavos);ITEM 06 (RÉGUA 30 cm), com valor unitário de R$ 
1,57 (um real e cinquenta e sete centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,57 (um real e cinquenta 
e sete centavos.O valor total do lote é deR$ 95.989,14 (noventa e cinco mil, novecentos e oitenta 
e nove reais e quatorze centavos).

O valor total dos lotes é deR$ 932.723,04 (novecentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte e 
três reais e quatro centavos).

Da empresa EVL COMÉRCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob o nº 34.215.251/0001-20, a qual foi vencedora dos:

LOTE 02 -ITEM 01 (AGENDA PERMANENTE), com valor unitário de R$ 10,00 (dez reais), perfa-
zendo o valor total de R$ 10,00 (dez reais);  ITEM 02 (APONTADOR), com valor unitário de R$ 0,55 
(cinquenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,10 (um real e dez centavos); ITEM 
03 (BORRACHA ESCOLAR), com valor unitário de R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos), perfazendo 
o valor total de R$ 1,04 (um real e quatro centavos); ITEM 04 (CADERNO DE DESENHO), com 
valor unitário de R$ 6,90 (seis e noventa), perfazendo o valor total de R$ 13,80 (treze reais e oitenta 
centavos); ITEM 05 (CANETINHA HIDROGRÁFICA), com valor unitário de R$ 5,06 (cinco reais e 
seis centavos), perfazendo o valor total de R$ 5,06 (cinco reais e seis centavos); ITEM 06 (COLA 
BRANCA ESCOLAR), com valor unitário de R$ 2,14 (dois reais e quatorze centavos), perfazendo 
o valor total de R$ 4,28 (quatro reais e vinte e oito centavos); ITEM 07 (COLA COLORIDA), com 
valor unitário de R$ 8,67 (oito reais e sessenta e sete centavos), perfazendo o valor total de R$ 
26,01 (dezoito reais e oitenta e sete centavos); ITEM 08 (GIZ DE CERA), com valor unitário de R$ 
2,38 (dois reais e trinta e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 2,38 (dois reais e trinta e 
oito centavos); ITEM 09 (LAPIS DE COR), com valor unitário de R$ 4,84 (quatro reais e oitenta 
e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 9,68 (nove reais e sessenta e oito centavos); 
ITEM 10 (LAPIS GRAFITE), com valor unitário de R$ 0,35 (trinta e cinco centavos), perfazendo o 
valor total de R$ 1,40 (um real e quarenta centavos); ITEM 11 (MASSINHA DE MODELAR), com 
valor unitário de R$ 3,71 (três reais e setenta e um centavos), perfazendo o valor total de R$ 7,42 
(sete reais e quarenta e dois centavos); ITEM 12 (PASTA COM ELÁSTICOS), com valor unitário 
de R$ 5,38 (cinco reais e trinta e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 5,38 (cinco reais 
e trinta e oito centavos); ITEM 13 (PINCEL REDONDO), com valor unitário de R$ 0,95 (noventa e 
cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 0,95 (noventa e cinco centavos); ITEM 14 (TINTA 
GUACHE), com valor unitário de R$ 3,00 (três reais), perfazendo o valor total de R$ 3,00 (três 
reais); ); ITEM 15 (TESOURA DE PONTA ARREDONDADA), com valor unitário de R$ 1,79 (um 
real e setenta e nove centavos), perfazendo o valor total de R$ 1,79 (um real e setenta e nove 
centavos). O valor total do lote é deR$ 398.908,04 (trezentos e noventa e oito mil, novecentos e 
oito reais e quatro centavos).

O valor global dos lotes é deR$4.940.085,78 (quatro milhões, novecentos e quarenta mil, oitenta 
e cinco reais e setenta e oito centavos). Em consequência, fica convocado o proponente para a 
assinatura da Ata de Registro de Preço, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 15 de outubro de 2021.
Maria América Assis de Castro 

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.037/2021/SEINFRA
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.021/2021/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 08.172.556/0001-77
OBJETO: Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação nas Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental (EMEF): Anísio Teixeira e Severino Patrício em João Pessoa/PB – LOTE 09.
         VALOR TOTAL: R$ 2.867.268,94 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE 

MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).
Classificação Funcional: 10.101.12.361.5197.102896
Natureza da despesa: 4.4.90.51/111/113/120
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários Educação/PMJP e FUNDEB e FNDE/Salário Educação.
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro / Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP / Rafael 

Sousa de Morais Junior / RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.
DATA DA ASSINATURA: 15/10/2021 

João Pessoa, 15 de outubro de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura/PMJP
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.036/2021/SEINFRA
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.020/2021/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI. - CNPJ 09.117.897/0001-02.
OBJETO: Execução dos Serviços de Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações e 

Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): 
José de Barros Moreira, Zumbi dos Palmares e David Trindade, em João Pessoa/PB – Lote 08.

VALOR TOTAL: R$ 2.575.537,30 (Dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e 
trinta e sete reais e trinta centavos)..

Classificação Funcional: 10.101.12.361.5197.102896
Natureza da despesa: 4.4.90.51/111/113/120
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários Educação/PMJP e FUNDEB e FNDE/Salário Educação.
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro / Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP / Ozana 

Ligia Lima Silva de Lima / UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI.
DATA DA ASSINATURA: 05/10/2021 

João Pessoa, 05 de outubro de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura/PMJP
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
PROCESSO Nº 045/2021

CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2021
OBJETO: 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.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a adjudicação e a homologação da Chamada Públi-

ca n.º 002/2021, ao Senhor JOHNLENES COSTA DA SILVA, R$ 52.917,10 (Cinquenta e dois mil 
novecentos e dezessete reais e dez centavos).

Juarez Távora(PB), 15 de outubro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 66/2021

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADO: JOHNLENES COSTA DA SILVA, CPF nº 074.866.124-70.
OBJETO: 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.

VALOR TOTAL: R$ 52.917,10 (Cinquenta e dois mil novecentos e dezessete reais e dez centavos).
FONTE DE RECURSOS: PNAE.
VIGÊNCIA: 15/10/2021 a 31/12/2021.

Juarez Távora(PB), 15 de outubro 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:30 horas do dia 28 de outubro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material 
didático. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00, Decreto Municipal n.º 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 33821234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.
juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 14 de outubro de 2021.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00005/2021
Objeto: Registro de preços para 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.

Vencedoras: BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP CNPJ nº 
04.709.243/0001-54, com o valor global de R$ 3.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais), 
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP – CNPJ nº 07.897.039/0001-00, 
com o valor global de R$ 12.337,00 (doze mil e trezentos e trinta e sete reais), FIORI VEICOLO 
S.A – CNPJ nº 35.715.234/0009-57, com o valor global de R$ 167.242,00 (cento e sessenta e 
sete mil e duzentos e quarenta e dois reais), INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS EIRELLI – CNPJ nº 08.060.934/0001-20, com o valor global de R$ 3.750,00 (três mil 
e setecentos e cinquenta reais), POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA 72749032172 - 
MEI – CNPJ 40.238.923/0001-09 com o valor global de R$ 502,00 (quinhentos e dois reais), RITA 
DE ANDRADE VIEIRA - ME – CNPJ nº 10.719.048/0001-08, com o valor global de R$ 3.419,00 
(três mil e quatrocentos e dezenove reais) e VS COSTA & CIA LTDA - CNPJ 05.286.960/0001-83, 
com o valor global de R$ 3.510,00 (três mil e quinhentos e dez 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, 15 de Outubro de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 0005/2021
Objeto: Registro de preços para 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.

Vencedoras: BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP CNPJ nº 
04.709.243/0001-54, com o valor global de R$ 3.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais), 
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP – CNPJ nº 07.897.039/0001-00, 
com o valor global de R$ 12.337,00 (doze mil e trezentos e trinta e sete reais), FIORI VEICOLO 
S.A – CNPJ nº 35.715.234/0009-57, com o valor global e R$ 167.242,00 (cento e sessenta e sete 
mil e duzentos e quarenta e dois reais), INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS EIRELLI – CNPJ nº 08.060.934/0001-20, com o valor global de R$ 3.750,00 (três mil 
e setecentos e cinquenta reais), POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA 72749032172 - 
MEI – CNPJ 40.238.923/0001-09 com o valor global de R$ 502,00 (quinhentos e dois reais), RITA 
DE ANDRADE VIEIRA - ME – CNPJ nº 10.719.048/0001-08, com o valor global de R$ 3.419,00 
(três mil e quatrocentos e dezenove reais) e VS COSTA & CIA LTDA - CNPJ 05.286.960/0001-83, 
com o valor global de R$ 3.510,00 (três mil e quinhentos e dez reais).

Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 
Estando convocadas, desde a data da publicação desta homologação, para assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 15 de Outubro de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 0042/2021, em 17.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa TALISSUEL COSMO BARBOSA 

DINIZ EIRELI – CNPJ Nº 05.821.353/0001-76.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis, óleo lubrificantes e graxa.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Pedra Branca-PB, 15 de outubro de 2021.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito  

   
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 0005/2021, em 02.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA  

CNPJ 35.419.936/0001-36.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis para abastecimento em trânsito, na região 

de Campina Grande e João Pessoa-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 15 de outubro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA Nº 00024/2021

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 
de Licitação nº 00024/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: - JANILDA MARIA PEREIRA NEVES-ME, cadastrada no CNPJ nº 

33.538.504/0001-19.
OBJETO: Contratação de empresa para realização dos serviços de consultoria de apoio admi-

nistrativo à gestão em saúde pública no âmbito do Município de Pedra Branca – PB.
VALOR GLOBAL R$ 30.000,00 (trinta mil e reais),
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca - PB, em 14 de outubro de 2021.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZ

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Décimo quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0006/2021, em 04.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa POSTO DE COMBUSTÍVEL SS LTDA 
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa (posto de combustível) para fornecer 

combustíveis com o abastecimento no município de Piancó, atendendo as necessidades de todas 
secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2021. 

OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 15 de Outubro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021
Objeto: Aquisições Parceladas de Carne tipo fresca, Verduras e legumes para atender a Merenda 

Escolar, Creche Municipal e aos Programas Federais e demais setores deste Município até dezembro 
2021. Tipo: Menor Preço por item. Entrega das Propostas: a partir das 08h30min de 18/10/2021 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 28/10/2021 às 08h30min 
(horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de 
Edital: segunda a sexta-feira, das 07:30h às 13:30h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de 
Pirpirituba/PB, end. Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba – PB, Telefone: (083) 3277-1108, 
Edital: http: https://www.pirpirituba.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/ ou www.tce.pb.gov.
br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pirpirituba - PB, 15 de outubro de 2021.
ROMARIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FRETAMENTO DE VE-
ÍCULOS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 29 de Outubro de 2021. Início da fase de 
lances: 09:05 horas do dia 29 de Outubro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. 
E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 14 de Outubro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: TRANSPORTE 
ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE RE-
MÍGIO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 28 de Outubro de 2021. Início da fase de 
lances: 09:01 horas do dia 28 de Outubro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICI-
TACOESREMIGIO@GMAIL.COM. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 15 de Outubro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
NOVO RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada do ramo pertinente, para execução de servi-
ços de pavimentação de diversas ruas na cidade de Rio Tinto–PB, sendo 1(uma) rua no Centro e 
2(duas) ruas no bairro da Vila Regina conforme contrato de repasse n° 106.7829–45, do Ministério 
do Desenvolvimento Regional. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 194.420,80. 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 Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 3206-0910. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 15 de outubro de 2021
MÁRIO SÉRGIO DE LUCENA PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada do ramo pertinente, para execução de serviços 

de reforma da UBS – Lagoa de Praia – localizado na Zona Rural do Município de Rio Tinto – PB. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: GMF CONSTRUCO-
ES SERVICOS E LOCACOES LTDA - Valor: R$ 127.621,25. 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 Assis 
Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. 

Rio Tinto - PB, 15 de Outubro de 2021
MÁRIO SÉRGIO DE LUCENA PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00143/2021

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA, CNPJ nº 

10.754.828/0001-99.
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos novos, zero km, Tipo Van ou Minibus, para atender as 

necessidades das Secretarias de Saúde e Educação do Município de Santa Luzia/PB.
VALOR GLOBAL: R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), vencendo no seguinte 

item: 01, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/10/2021 a 31/12/2021.
DATA DO CONTRATO: 08 de outubro de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
138/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS INSERIDOS NO RENAME, PARA ATENDER A SE-
CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - ALCANCE 
NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 
13.630.407/0001-44 - Valor R$: 28.800,00. - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA - CNPJ: 03.652.030/0003-32 - Valor R$: 371.192,00. - CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA - CNPJ: 40.787.152/0001-09 - Valor R$: 60.600,00. - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 
CNPJ: 08.674.752/0001-40 - Valor R$: 481.158,00. - DISACRE COMERCIO E REPRESENTACOES 
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.888.612/0004-29 - Valor R$: 284.400,00. - DRO-
GAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26 - Valor R$: 496.524,00. - EXPRESS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.156.923/0001-20 - Valor R$: 127.600,00. - FORMULAS 
MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 07.316.691/0001-86 - Valor R$: 
270.000,00. - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.889.035/0001-02 - Valor R$: 83.160,00. - 
MEDICOM EIRELI- CNPJ: 22.635.177/0001-05 - Valor R$: 71.520,00. - MEDILAR IMPORTACAO E 
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - CNPJ: 07.752.236/0001-23 - Valor 
R$: 99.444,00. - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 18.588.224/0001-
21 - Valor R$: 13.020,00. - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDI-
CAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.218.561/0001-39 - Valor R$: 292.240,00. - NORD PRODUTOS EM 
SAUDE LTDA - CNPJ: 35.753.111/0001-53 - Valor R$: 115.200,00 - PHARMAPLUS LTDA - CNPJ: 
03.817.043/0001-52 - Valor R$: 76.620,00. - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 05.675.713/0001-79 - Valor R$: 36.000,00. - TOP NORTE CO-
MERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 22.862.531/0001-26 - Valor R$: 
134.520,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 06 de outubro de 2021.
LUCIANO CORREIA CARNEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Santa Rita - PB, 15 de outubro de 2021.

A SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE, O SECRETÁRIO INTERINO DE FINANÇAS, O SE-
CRETÁRIO DE SAÚDE E A SECRETÁRIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, ESTADO DA PARAÍBA, no 
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E M:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00018/2021, que 

objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES 
DE GESTÃO CONTÁBIL E ROTINAS TRIBUTÁRIAS, VISANDO ATENDER A DIVERSAS SECRE-
TARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA EIRELI
CNPJ: 07.174.787/0001-57
Valor Mensal para o item 02 (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) R$: 1.400,00
Valor Global para o item 02 (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) R$ 16.800,00
- E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 09.196.974/0001-67
Valor Mensal para o item 01 (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) R$: 940,00
Valor Global para o item 01 (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) R$: 11.280,00
Valor Mensal para o item 03 (Secretaria Municipal de Assistência Social) R$: 1.750,00
Valor Global para o item 03 (Secretaria Municipal de Assistência Social) R$: 21.000,00
Valor Mensal para o item 04 (Secretaria Municipal de Saúde) R$: 3.500,00
Valor Global para o item 04 (Secretaria Municipal de Saúde) R$: 42.000,00
Valor Mensal para o item 05 (Secretaria Municipal de Finanças) R$: 7.790,00
Valor Global para o item 05 (Secretaria Municipal de Finanças) R$: 93.480,00
Publique-se e cumpra-se.

ANDRÉA DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

SEVERINO ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE FINANÇAS

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00072/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Pregoeira 

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 13:30 horas do dia 29 de Outubro de 2021, por meio do site www.
portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por 
item: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE BICICLETAS TIPO TRICICLO, COM 
CARRETA ACOPLADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA COLETA DE RESÍDUOS NO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpregaoeletronico @gmail.com. Edital: https://
licitacoes. santarita.pb.gov.br/ categoria/editais; www.tce. pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.
com.br.

Santa Rita - PB, 15 de Outubro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas 
do dia 01 de Novembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, MINI TRIO, PALCO, TABLADO, GERA-
DORES, DISCIPLINADORES, TENDAS, ARQUIBANCADAS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER 
A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99812-1767. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santa rita. pb.gov.
br/categoria/editais; www.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 15 de Outubro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 017/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 04 de Novembro de 2021, licitação modalidade 
Tomada de Preço, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONS-
TRUÇÃO DA PRAÇA MEMORIAL AS VÍTIMAS DA COVID-19, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 
PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99812-1767. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santari 
ta. pb.gov. br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 15 de Outubro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Didático e Pedagógico des-
tinados a Secretaria de Educação do município de São José de Espinharas/PB, conforme Termo 
de Compromisso PAR Nº 201305978. Data e horário limite do recebimento das propostas: até às 
09:55hs/min do dia 03/11/2021. Data e horário do início da disputa: 10:00hs do dia 03/11/2021. 
Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, 
Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede 
da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet 
Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas - PB, 15 de Outubro de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Prestação de Serviço de locação de Veículo tipo SUV 
destinado ao Gabinete do Prefeito do município de São José de Espinharas/PB. Data e horário limite 
do recebimento das propostas: até às 10:55hs/min do dia 03/11/2021. Data e horário do início da 
disputa: 11:00hs do dia 03/11/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 124/2020, 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 da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de 
Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas - PB, 15 de Outubro de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação empresa técnica especializada para Construção de Passagem Molhada 
no Sítio Tanques e Pavimentação em Paralelepípedos nos Sítios Manguape, Geraldo e Tabuleiro 
Localizados no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça PB - Contrato de Repasse de Nº. 
1064228-66/2019 - Ministério do Desenvolvimento Regional. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00001/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00041/2021 
- Construtora Realizar Eireli - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 4.483,65. ASSINATURA: 15.10.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00078/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Outubro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERFURAÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@
yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 15 de Outubro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar serviços de reforma de 

Escolas no Município de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00009/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.
361.2005.1014/12.361.2005.1017/12.361.2005.1018/12.361.1005.1021. ELEMENTO DE DESPESA: 
4.4.90.51.99 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 08/01/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00334/2021 - 08.10.21 - EKS CONSTRUCOES E SER-
VICOS LTDA - R$ 182.522,42.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 097/2021

A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, procedi-
mento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO 
TOTAL CONTRA SINISTRO E DANOS PESSOAIS PARA 05 (CINCO) AMBULÂNCIAS DO SAMU 
192, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE REBOQUE, PARA ATENDER 
À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SOUSA. Abertura das propostas no 
dia 04 de Novembro de 2021, às 09:00 horas, através do site www.portaldecompraspublicas.com.
br . Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. 
Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema, pois não iremos tolerar 
desistências após a homologação.

Sousa-PB, 15 de Outubro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00014/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Sumé – PB, em atendimento as disposições 

contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos 
interessados, que às 08h30min do dia 17/11/2021, na Prefeitura Municipal sala da CPL, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, fará realizar licitação na modalidade Tomada de 
Preços, do tipo “Melhor Técnica”, que tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) AGÊNCIA 
DE PUBLICIDADE, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SUMÉ/PB. 
Maiores informações através do Fone (83) 3353-2274 e E-Mail: cplsume@gmail.com, no horário 
das 08h00min ás 12h00min. 

SUMÉ – PB, 15 de outubro de 2021.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2021
PROCESSO Nº 19.000.007990.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA SOROLOGIA 
COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, destinado ao HEMOCENTRO DA PARAÍBA 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 03/11/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@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 21-01986-5
João Pessoa, 15 de outubro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2021
PROCESSO Nº 27.000.002420.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS CASAS 
LARES REGIONAIS, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPORANGA, SÃO BENTO E SÃO JOÃO DO RIO 
DO PEIXE, destinado a SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH  
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 03/11/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01987-3
João Pessoa, 15 de outubro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS  Nº 003/2021
O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público, que fica adiada “sine die” 

(sem data) a licitação supracitada, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no ramo 
da construção civil para a execução de serviços de engenharia a serem realizados na edificação que 
abriga o Fórum da Comarca de Santa Luzia/PB, conforme especificações estabelecidas no Projeto 
Básico – Anexo do Edital em epígrafe e demais anexos do Edital, publicada na pág.16 do DOE e 
na pág 28 do Jornal A União ambas na edição do dia 02/10/21,   tendo em vista a necessidade de 
alterações no edital. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na sala da Comissão de Licita-
ção  instalada no 2º andar do Anexo Adm. João XXIII, situado na Rua Prof B. Leite, nº 151- Bairro 
Róger, João Pessoa- PB, através do tel: (83) 3208-6018, ou ainda pelo e-mail comilic@tjpb.jus.br 

João Pessoa,  15 de outubro de 2021. 
DIANA COELI DE ARAÚJO VITAL

Presidente da Comissão de Licitação TJ-PB

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO
De conformidade com as normas vigentes, SOLICITO que o Sr. ADRIANO SOARES DE LIMA, 

portador da STPS nº. 32451, Série 0023/PB, PIS 127.87511.44.0, funcionário da empresa UTI INJE-
ÇÃO ELETRÔNCA, SUSPENSÃO, FREIO E MOTOR LTDA-ME sob CNPJ nº. 05.549.625/0001-20 
situada à Rua Feliciano Dourado, 912 – Torre – João Pessoa/PB da qual sou o Representante Legal, 
compareça ao nosso Departamento pessoal no prazo de 72 horas.

Esgotando esse prazo, o caso será incurso na letra “i” do artigo 482 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, configurando abandono de emprego, o que importará em seu desligamento desta empresa. 

João Pessoa, 14 de outubro de 2021
José Luciano Gadelha Fontes Filho

(Representante Legal)

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de outubro de 2021         28
Publicidade
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LUCENA – SINTRAMUL - EDITAL 

DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - A Presidente do SINTRAMUL, 
CNPJ nº 03.433.350/0001-30, subscritora deste edital, Dilma Inácio dos Santos, CPF nº 434.502.614-
87, residente na Rua São José, 9 – Centro/Lucena, Lucena-PB, CEP 58.315-000, convoca todos os 
servidores públicos municipais de Lucena-PB, ativos e inativos da Prefeitura, Câmara e Autarquias 
Públicas Municipais de Lucena-PB, para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária de 
acordo com as seguintes especificações: DATA: 10/11/2021 às 09h00min, em primeira convocação, 
com todos os servidores públicos municipais de Lucena-PB, ativos e inativos da Prefeitura, Câmara 
e Autarquias Públicas Municipais de Lucena-PB, e às 10h00min, em segunda convocação, com 
qualquer número de servidores presentes. LOCAL: Câmara Municipal de Lucena / PB – Rua Américo 
Falcão, 694 - Centro, Lucena-PB, 58315-000. PAUTA: 1 – Ratificação de Fundação do SINTRAMUL; 
2 – Alteração Estatutária; 3 – Ratificação da última Eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal; 
4 – Outros pontos. Lucena/PB, 07 de outubro de 2021. Dilma Inácio dos Santos – Presidente. 

A SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba torna público que, 
em atendimento à Legislação Vigente, promoverá Audiência Pública para apresentaçãodo Estudo 
de Impacto Ambiental – EIA e do Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, da empresa Complexo 
Eólico Serra do Seridó (Processos SUDEMA 2020-009247/TEC/LP-3405, 2020-010259/TEC/LI-7613, 
2020-010262/TEC/LI-7615, 2020-010261/TEC/LI-7614, 2020-010264/TEC/LI-7616, 2020-010265/
TEC/LI-7617 e 2020-010268/TEC/LI-7618), referente à Licença Prévia para a implantação da Fase 
1 do Parque Eólico Serra do Seridó, no Estado da Paraíba. A Audiência Presencial será realizada no 
dia 21 de outubro de 2021, tendo início às 10h no Auditório da Escola Estadual Ezequiel Fernandes, 
localizado naRua Alcindo Leite, 44, no centro da cidade de Junco do Seridó na Paraíba (PB). Para 
garantir o cumprimento das medidas sanitárias para controle da Covid-19, esse evento ocorrerá 
com público presencial reduzido, mas será transmitido ao vivo através do QR Code.Informa tam-
bém que o EIA/RIMA se encontra à disposição da população para consulta no Portal da SUDEMA 
http://sudema.pb.gov.br/eia-rima e na Prefeitura do município de Junco do Seridó (PB). Para mais 
informações ligue ou envie um WhatsApp para 0800 717 7447. 

MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Diretor Superintendente

ERRATA
O Armazém Paraíba informa, que no tabloide PRÉ BLACK válido de 16 a 23/10/2021, o preço 

correto da mesa de jantar + 6 cadeiras fort é: 10x R$99,90 sem juros no cartão total R$999,00 e a 
mesa + 4 cadeiras fort é: 10x R$74,90 sem juros no cartão total: R$ 749,00.

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2700755 CPF: 110881704XX, CONTRATO: 4102654 CPF: 046524424XX, 
CONTRATO: 21102848 CPF: 126284944XX, CONTRATO: 2185853 CPF: 309961123XX, 
CONTRATO: 4100726 CPF: 423916954XX, CONTRATO: 2121163 CPF: 486153824XX, 
CONTRATO: 4104739 CPF: 238236074XX, CONTRATO: 2177907 CPF: 595451784XX, 
CONTRATO: 2232570 CPF: 087147014XX, CONTRATO: 2217580 CPF: 036995724XX, 
CONTRATO: 2606185 CPF: 090607654XX, CONTRATO: 6105395 CPF: 020500994XX, 
CONTRATO: 2174597 CPF: 035774714XX, CONTRATO: 2187749 CPF: 147991874XX, 
CONTRATO: 2602531 CPF: 113335904XX, CONTRATO: 2205871 CPF: 095514604XX, 
CONTRATO: 4103711 CPF: 109384354XX, CONTRATO: 2162310 CPF: 008542924XX, 
CONTRATO: 2608079 CPF: 122752684XX, CONTRATO: 2149626 CPF: 715582574XX, 
CONTRATO: 0500968 CPF: 910753354XX, CONTRATO: 2611408 CPF: 071862284XX, 
CONTRATO: 2607196 CPF: 007495024XX, CONTRATO: 2184936 CPF: 379665294XX, 
CONTRATO: 2107219 CPF: 788930894XX, CONTRATO: 2607533 CPF: 096902904XX, 
CONTRATO: 2238511 CPF: 177101714XX, CONTRATO: 4104392 CPF: 279119934XX, 
CONTRATO: 2157066 CPF: 910515504XX, CONTRATO: 2236731 CPF: 716404964XX, 
CONTRATO: 1210899 CPF: 338223524XX, CONTRATO: 2192523 CPF: 133294414XX, 
CONTRATO: 2612450 CPF: 033446204XX, CONTRATO: 2401211 CPF: 156946064XX, 
CONTRATO: 4104216 CPF: 044504504XX, CONTRATO: 2400927 CPF: 060385214XX, 
CONTRATO: 0229104 CPF: 568421984XX, CONTRATO: 2113545 CPF: 112062554XX, 
CONTRATO: 4100749 CPF: 190921644XX, CONTRATO: 2160764 CPF: 109484544XX, 
CONTRATO: 2120715 CPF: 022244364XX, CONTRATO: 2166701 CPF: 014063574XX, 
CONTRATO: 2235030 CPF: 719394374XX, CONTRATO: 2145075 CPF: 788389594XX, 
CONTRATO: 4100948 CPF: 839212224XX, CONTRATO: 2608613 CPF: 158003394XX, 
CONTRATO: 2182909 CPF: 097786944XX, CONTRATO: 4100739 CPF: 035390474XX, 
CONTRATO: 2400887 CPF: 839130844XX, CONTRATO: 2209547 CPF: 603363234XX, 
CONTRATO: 4101663 CPF: 981427474XX, CONTRATO: 2604853 CPF: 126647264XX, 
CONTRATO: 2120741 CPF: 019597584XX, CONTRATO: 2219104 CPF: 025082374XX, 
CONTRATO: 2113660 CPF: 086390034XX, CONTRATO: 21102171 CPF: 111945654XX, 
CONTRATO: 2612352 CPF: 176467934XX, CONTRATO: 4104275 CPF: 010672644XX, 
CONTRATO: 2119737 CPF: 070185324XX, CONTRATO: 2234225 CPF: 135880064XX, 
CONTRATO: 6202809 CPF: 288326554XX, CONTRATO: 2113953 CPF: 691144634XX, 
CONTRATO: 2237273 CPF: 049215394XX, CONTRATO: 2192215 CPF: 110445824XX, 
CONTRATO: 2182462 CPF: 928000924XX, CONTRATO: 2160544 CPF: 236482284XX, 
CONTRATO: 2610719 CPF: 055509194XX, CONTRATO: 2231316 CPF: 128069234XX, 
CONTRATO: 2229153 CPF: 139539764XX, CONTRATO: 2140858 CPF: 700581074XX, 
CONTRATO: 4200683 CPF: 020264444XX, CONTRATO: 2603742 CPF: 713379224XX, 
CONTRATO: 2165269 CPF: 276577444XX, CONTRATO: 21101017 CPF: 131134944XX, 
CONTRATO: 2610818 CPF: 091653464XX, CONTRATO: 2612921 CPF: 153033274XX, 
CONTRATO: 2175808 CPF: 109702504XX, CONTRATO: 2126096 CPF: 645857004XX, 
CONTRATO: 2604721 CPF: 090543234XX, CONTRATO: 4101676 CPF: 459050294XX, 
CONTRATO: 2231714 CPF: 032081014XX, CONTRATO: 1216690 CPF: 929128004XX, 
CONTRATO: 2221350 CPF: 091829624XX, CONTRATO: 0245124 CPF: 146526844XX, 
CONTRATO: 2164885 CPF: 705077134XX, CONTRATO: 4200572 CPF: 008256154XX, 
CONTRATO: 2221329 CPF: 797159074XX, CONTRATO: 6200867 CPF: 013630204XX, 
CONTRATO: 2208096 CPF: 010600674XX, CONTRATO: 21101111 CPF: 128276074XX, 
CONTRATO: 2123929 CPF: 372783474XX, CONTRATO: 2211590 CPF: 086491224XX, 
CONTRATO: 2609087 CPF: 705060654XX, CONTRATO: 2701221 CPF: 152168739XX, 
CONTRATO: 2199690 CPF: 096546413XX, CONTRATO: 2227451 CPF: 117962614XX, 
CONTRATO: 21102669 CPF: 146571674XX, CONTRATO: 2157484 CPF: 108580694XX, 
CONTRATO: 2149391 CPF: 768148234XX, CONTRATO: 2216422 CPF: 107136154XX, 
CONTRATO: 2603557 CPF: 142323694XX, CONTRATO: 2607578 CPF: 171623534XX, 
CONTRATO: 2151263 CPF: 087156814XX, CONTRATO: 2165862 CPF: 981440904XX, 
CONTRATO: 2209834 CPF: 364756614XX, CONTRATO: 2105828 CPF: 090852204XX, 
CONTRATO: 2612890 CPF: 151549904XX, CONTRATO: 2185413 CPF: 048528794XX, 
CONTRATO: 2612635 CPF: 143172644XX, CONTRATO: 6202259 CPF: 033052504XX, 
CONTRATO: 4100285 CPF: 024971274XX, CONTRATO: 2610045 CPF: 110220714XX, 
CONTRATO: 2202606 CPF: 567883984XX, CONTRATO: 2211650 CPF: 148449034XX, 
CONTRATO: 2229353 CPF: 094831544XX, CONTRATO: 4102698 CPF: 132831704XX, 
CONTRATO: 2609543 CPF: 063192334XX, CONTRATO: 2147939 CPF: 031396554XX, 
CONTRATO: 2608014 CPF: 172073684XX, CONTRATO: 21104465 CPF: 053511564XX, 
CONTRATO: 2233653 CPF: 703771244XX, CONTRATO: 1204332 CPF: 025164384XX, 
CONTRATO: 2603858 CPF: 028144194XX, CONTRATO: 1200128 CPF: 451498284XX, 
CONTRATO: 21101857 CPF: 107093234XX, CONTRATO: 2100631 CPF: 021446964XX, 
CONTRATO: 2238483 CPF: 141228364XX, CONTRATO: 2193461 CPF: 030673244XX, 
CONTRATO: 2607558 CPF: 171756014XX, CONTRATO: 2128136 CPF: 035463044XX, 
CONTRATO: 2143067 CPF: 710731514XX, CONTRATO: 2606824 CPF: 154334164XX, 
CONTRATO: 2609529 CPF: 130502634XX, CONTRATO: 2168702 CPF: 702695604XX, 
CONTRATO: 2111885 CPF: 024521524XX, CONTRATO: 1200014 CPF: 437694704XX, CON-
TRATO: 2120542 CPF: 044394244XX, CONTRATO: 2161416 CPF: 036502927XX, CONTRA-
TO: 2141558 CPF: 098240504XX, CONTRATO: 0200061 CPF: 721777804XX, CONTRATO: 
2207823 CPF: 089191264XX, CONTRATO: 6107520 CPF: 789647844XX, CONTRATO: 
2608013 CPF: 070583314XX, CONTRATO: 0241837 CPF: 034032684XX, CONTRATO: 
0212347 CPF: 040265194XX, CONTRATO: 2400656 CPF: 110248434XX, CONTRATO: 
2114231 CPF: 132334394XX, CONTRATO: 4101244 CPF: 013284464XX, CONTRATO: 
2612115 CPF: 110252824XX, CONTRATO: 2181044 CPF: 112395854XX, CONTRATO: 2132660 
CPF: 333115524XX, CONTRATO: 2108461 CPF: 087299414XX, CONTRATO: 2159755 CPF: 
083195084XX, CONTRATO: 4200624 CPF: 008313314XX, CONTRATO: 21102969 CPF: 
701167964XX, CONTRATO: 2612620 CPF: 028146974XX, CONTRATO: 2190063 CPF: 
032269594XX, CONTRATO: 2119183 CPF: 826148734XX, CONTRATO: 2176167 CPF: 
659700804XX, CONTRATO: 2187963 CPF: 872855764XX, CONTRATO: 21100052 CPF: 
703268204XX, CONTRATO: 2198307 CPF: 022656324XX, CONTRATO: 4104605 CPF: 
010089934XX, CONTRATO: 4101060 CPF: 041773554XX, CONTRATO: 2401901 CPF: 
071817124XX, CONTRATO: 2602238 CPF: 080206304XX, CONTRATO: 2176306 CPF: 
964831304XX, CONTRATO: 2238173 CPF: 173092154XX, CONTRATO: 2238057 CPF: 
055034304XX, CONTRATO: 2120891 CPF: 049609344XX, CONTRATO: 2153534 CPF: 
185840044XX, CONTRATO: 2193528 CPF: 089428014XX, CONTRATO: 6203046 CPF: 
569142454XX, CONTRATO: 2206336 CPF: 029584924XX, CONTRATO: 2153087 CPF: 
084769244XX, CONTRATO: 2127462 CPF: 121047264XX, CONTRATO: 2151172 CPF: 
153293194XX, CONTRATO: 2127742 CPF: 296548584XX, CONTRATO: 2159823 CPF: 
028203934XX, CONTRATO: 4102635 CPF: 674667104XX, CONTRATO: 2232309 CPF: 
148909914XX, CONTRATO: 2702018 CPF: 063241954XX, CONTRATO: 2610754 CPF: 
169698514XX, CONTRATO: 2238477 CPF: 145642984XX, CONTRATO: 2603790 CPF: 
163346134XX, CONTRATO: 1209530 CPF: 766067167XX, CONTRATO: 2109532 CPF: 
068620434XX, CONTRATO: 2117738 CPF: 104285994XX, CONTRATO: 1208524 CPF: 
132688564XX, CONTRATO: 2121526 CPF: 009494764XX, CONTRATO: 1203652 CPF: 
449301784XX, CONTRATO: 2205942 CPF: 061096704XX

A Drogaria Drogavista LTDA (REDEPHARMA) CNPJ: 00.958.548/0044-89, torna público que 
requereu na SEMAM- Secretaria Do Meio Ambiente,aLicença de Operação para atividade de Dro-
garia, situada na Rua Bacharel Jose de Oliveira Curchatuz,300, Jardim Oceania, João Pessoa- PB

ANDRÉ PENAZZI GUEDES PEREIRA, inscrita noCPF: 057.846.824-74,torna publico que re-
quereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação, para uma reforma  
deedificação, localizado na Rua Rodrigues de Carvalho, 350,Praia do Poço, Loteamento Jardim 
Nazareth- Cabedelo– PB.

A DROGARIA DROGAVISTA LTDA (REDEPHARMA- CNPJ 00.958.548/0036-79), TORNA PÚBLI-
CO QUE A SEMAM (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE) EMITIU A LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
COM PRAZO DE VALIDADE DE 365 DIAS PARA ATIVIDADE DE DROGARIA, LOCALIZADA NO 
ENDEREÇO RUA DANIEL PESSOA, 34 ERNESTO GEISEL, JOÃO PESSOA-PB.

A SIMOES E LIMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
CNPJ:37647205/0001-73torna público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  AmbienteaLi-
cençaOPERACAO para construção de um Empreendimento Residencial MAR DO CARIBE, situado no 
endereço.:RUA WALBER PORTO BEZERRA S:51, Q:54,L:0384 CEP 58062-063 Bairro:.PARATIBE.

A ARCO ENGENHARIA SPE LTDA, CNPJ 23.739.897/0001-75, com endereço a Rua Professor 
Francisco Oliveira Porto nº 425 - Sala 005 – CEP: 58.033-390, Brisamar – João Pessoa – PB, torna 
público que requereu à SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), a licença de operação, para 
regularização de um prédio Multifamiliar, uso H5-B, situado na Avenida Cabo Branco, esquina com 
a Rua Padre José Trigueiro, no Cabo Branco.

LOUREIRO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, CNPJ 21.460.868/0001-44, torna 
público que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, a 
Licença de Operação, para serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, 
exceto ressonância magnética, no imóvel situado à Avenida Duarte da Silveira, 597, Anexo casa 
555, casa 167, Esquina Avenida Coremas, Centro- João Pessoa.

Residencial Verona Construção e Incorporação SPE LTDA - ME, 29.287.644/0001-94, torna público
que está requerendo a Prefeitura Municipal de João Pessoa - PMJP a Licença Prévia para a 
construção de residencial multifamiliar, localizado na Rua Antônio Avelino Silva, número 65, bairro 
do Cristo Redentor, nesta Capital.

Residencial Verona Construção e Incorporação SPE LTDA - ME, 29.287.644/0001-94, torna público
que está requerendo a Prefeitura Municipal de João Pessoa - PMJP a Licença de Instalação para
construção de residencial multifamiliar, localizado na Rua Antônio Avelino Silva, número 65, bairro do
Cristo Redentor, nesta Capital.

VTO COMERCIO FARMACÊUTICO LTDA, CNPJ 04.211.357/0001-70, torna público que requereu 
a SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente a renovação da Licença Ambiental para a atividade de 
comercio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas, situado na Av. Dom 
Pedro II, 687 – Cento de João Pessoa-PB.
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