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Documento, que também pede indiciamento de Marcelo Queiroga, foi concluído ontem e será votado pelos integrantes da comissão na próxima semana. Página 15

CPI fecha relatório com nove crimes para Bolsonaro

Lei que permite renegociar 
dívida com ICMS é sancionada
Descontos chegam a 80% do valor dos juros, mas empresas só terão até 30 de dezembro para solicitar o benefício. Página 17

Uma verdadeira feira livre Comércio 
ambulante toma conta do Ponto de Cem Réis. Página 5

TAC para doação do aeroclube 
deve acontecer até segunda

Obras rodoviárias beneficiam 
80 mil pessoas no Sertão

Novo Bolsa Família entra em 
vigor em novembro com R$ 400

Sefaz começa a excluir do Simples 
empresas com dívidas inscritas

LOA: Comissão de Orçamento 
aprova parecer preliminar

Parte do terreno da escola de aviação civil será destinada à 
construção de um parque ecológico no Bessa. Página 20

Iniciativa do Governo do Estado visa a modernização do 
sistema viário e a segurança dos motoristas. Página 6

Governo vai reajustar em 20% os benefícios atuais e 
pagar um valor extra até dezembro de 2022. Página 4

Contribuintes têm até 28 de dezembro para pagar débitos, 
à vista ou parcelado, e evitar a exclusão. Página 18

Deputados aprovaram, ontem, relatório de Buba Germano 
relativo à Lei Orçamentária Anual do Estado. Página 13
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Copa Nordeste Com dois gols - o segundo, literalmente nos 47 minutos 
do 2o tempo - o Botafogo vence o Imperatriz e avança na fase preliminar. Página 4

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo-PB

Na TV e no ‘streaming’ Baseada no filme ‘Tatuagem’, série  
‘Chão de Estrelas’ reúne atores pernambucanos e paraibanos. Página 9
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 Colunas

Camurupim é nome de um peixe, de escamas 
exuberantes como uma lua cheia prateada. É 

também nome de aldeia potiguara, que integra o 
território do município de Marcação.  Página 19
Sandra Raquew Azevêdo

Paramos para observar, à distância, a Serra do 
Pico que margeia o Rio Taperoá, símbolo e inspiração 

para cantadores e poetas, e por onde passearam 
personagens de Ariano Suassuna.  Página 11
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No âmbito da CPI da Covid, são gravíssimas as acusações 
feitas contra Jair Bolsonaro e diversas pessoas que gravitam 
em torno de seu governo, de sua pessoa, de sua família e de 
suas ideias, mas o presidente resume sua preocupação com o 
desfecho da investigação parlamentar com uma sonora e irônica 
gargalhada, como bem ilustrou, ontem, um de seus filhos - o de 
número 01 -, senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).

Não é um comportamento adequado para um presidente 
da República, mas, até certo ponto, é compreensível que 
Bolsonaro tripudie das conclusões e imputações da CPI da 
Covid, levando-se em conta os embates políticos que têm o 
Congresso Nacional como arena privilegiada. Além do que, o 
histórico do senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI 
da Covid, não é recomendável, como exemplo, para ninguém.

Ocorre que as investigações comprovaram o que muita 
gente, no país inteiro, já sabia. Que Bolsonaro, de acordo com 
a CPI, cometeu uma série de crimes, no contexto da pandemia, 
podendo ser atribuídas a ele, na condição de presidente da 
República, irresponsabilidades inquestionáveis, relacionadas 
à tragédia sanitária que ceifou a vida de mais de 600 mil 
pessoas, no Brasil, e continua enlutando famílias, embora em 
um ritmo menor.

A gargalhada de Bolsonaro se transforma em uma espécie 
de trilha sonora macabra, quando, na memória da nação 
brasileira, estampa-se as cenas da catástrofe sanitária 
que significou a falta de oxigênio no Amazonas. E não só 
naquele Estado nortista, mas - embora em proporções menos 
calamitosas, e diretamente relacionadas à pandemia, e não há 
falta de socorro do poder público - nos hospitais de todos os 
estados do país.

A pandemia de covid-19 dá sinais de que está indo embora. 
Saem de cena o surto e o susto, ganha projeção a alegria de 
viver. Cada um sabe o papel que desempenhou neste processo 
terrível. Uns obedecendo aos protocolos de segurança 
sanitária, outros - como é o caso do presidente - incentivando 
a desobediência contra as diretrizes profiláticas. Que a justiça 
seja feita, e cada um colha o que plantou, neste contexto tão 
difícil.

Justiça O preconceituoso
Todo preconceituoso é falso moralista 

e tem uma mentalidade promíscua.  O pior 
é que muita gente exerce o preconceito com 
certo orgulho. Mas não deixa de ser uma 
manifestação de ignorância. Racismo, sexis-
mo, discriminação étnica, ou religiosa, são 
as formas mais conhecidas de preconceito 
nocivo. E assistimos essa prática encarada 
com naturalidade por muitos, mas que me-
rece forte reação de quem não compactua 
com esse tipo de comporta-
mento. Ainda mais quando se 
observa que o preconceituo-
so é alguém que deveria dar 
o exemplo de civilidade e de 
respeito às diferenças. 

Porém, o preconceituoso 
nunca admite a sua intolerân-
cia. Busca em sua defesa o ar-
gumento de que é uma pessoa 
brincalhona, que costuma falar o que pensa 
no exercício da liberdade de expressão, sem 
a intenção de humilhar ou ridicularizar 
alguém. 

Os ultraconservadores, fundamentalis-
tas ou reacionários têm, geralmente, o perfil 
do preconceituoso. Eles insistem em confir-
mar suas próprias crenças, mesmo que em de-
trimento da honra e da dignidade de outros. 
Quando flagrado na verbalização de uma 

frase preconceituosa, tenta minimizar os 
efeitos danosos de sua manifestação, procu-
rando disfarçar o ato que mereceu críticas, 
na intenção de evitar um estigma de sua 
personalidade. E diz que foi mal compreen-
dido. O espírito engraçado não foi percebido. 

Isso é muito comum quando o precon-
ceituoso é um político. De repente, ao perce-
ber o cometimento de um ato falho que pode 
comprometer sua popularidade, procura se 

redimir da besteira que disse 
ou fez. Entretanto, o estrago já 
está feito. Palavras ditas não 
voltam atrás, como nos ensina 
um velho ditado do povo.

É difícil esquecer ofensas, 
desprezos ou humilhações so-
fridas. Não há justificativas 
que convençam o ofendido 
a aceitar desculpas esfarra-

padas. Fica a marca da afronta e do insul-
to causados. Principalmente por quem foi 
alvo da desconsideração, do desapreço e do 
desrespeito de quem tinha a obrigação de 
tratá-lo com atenção e reverência.

A melhor resposta aos preconceituosos 
é a indiferença. Só assim eles são atingidos 
na sua vaidade exacerbada, ao se julgarem 
acima de outros, a partir de uma visão equi-
vocada de realidades e de juízos de valor.

Mariz, um político coerente
O amigo velho Ernani Satyro, quando 

censurado por contestar o regime que aju-
dara a implantar e lhe exigiram coerência, 
respondeu bem humorado: “quem tem coe-
rência tem ideia fixa e quem tem ideia fixa 
é doido”. Logo, não se exija coerência dos 
políticos, pois a política é dinâmica e muda 
como as nuvens, levando nos ventos das 
mudanças, os seus protagonistas. Antonio 
Marques da Silva Mariz, promotor de Justiça, 
prefeito, deputado, senador e governador, 
não era adepto dessa teoria. O silogismo dele 
era outro e não partia de premissas falsas. 
Podia a política mudar, ele mesmo mudar 
de partido, mas não renunciava aos seus 
princípios. Estes eram imutáveis. Nos mais 
de 20 anos da ausência de Mariz, muitas 
passagens de sua vida pública vieram à tona. 
Escolhi duas, que represen-
tam sua paixão pela coerência 
e firmeza de princípios:

O cenário era o gabine-
te do senador Humberto Lu-
cena, em Brasília. Os aliados 
do governo e integrantes da 
bancada federal paraibana 
foram reunidos pelo ex-gover-
nador João Agripino. Agripino 
prometera ao presidente Sarney o apoio 
unânime de seus correligionários à tese 
dos cinco anos para o mandato presidencial 
que estava prestes a se findar. Passou essa 
informação aos deputados e foi ouvindo um 
a um. A maioria era a favor dos cinco anos, 
mas havia discrepâncias: João Agripino 
Neto, Cássio Cunha Lima e Antonio Mariz.

Agripino começou cobrando a posição 
do próprio filho. Agripino Neto reafirmou 
sua posição em favor dos quatro anos para o 
mandato presidencial, todavia, afirmou: “se 
o partido fechar questão, eu voto pelos cinco 
anos”. Chegando a sua vez, Cássio acompa-
nhou a posição de Agripino Neto, apesar de 
defender o mandato de quatro anos, mas 
diante do “fechamento de questão”, não 

iria contrariar o partido. Mariz ouviu seus 
companheiros, contudo, não esperou ser co-
brado: “Sou a favor dos quatro anos de man-
dato. Se o partido fechar questão, continuo 
votando a favor dos quatro anos”, encerrou 
o assunto. Fui testemunha da contrariedade 
de João Agripino.

Na batalha pela indicação para gover-
nador da Paraíba, pela via indireta, a Arena 
estava dividida em dois blocos. O capitane-
ado pelo governador Ivan Bichara defendia 
a indicação do senador Milton Cabral e o 
outro queria a ascensão do deputado Mariz. 
Os ânimos ainda não estavam acirrados e os 
blocos dialogavam entre si. Conseguimos 
um encontro de Mariz e seus contestado-
res com a participação também dos que o 
apoiavam.

O cenário foi o antigo Eli-
te Bar, de saudosa memória, 
em Tambaú, em frente à ga-
meleira também desapareci-
da. A mesa que se formou era 
enorme, acomodando doze 
deputados de ambas as fac-
ções. Houve quem lembrasse 
a Ceia Larga, sem a presença 
do Cristo, mas com alguns 

candidatos a Judas. Pelos governistas falou 
o deputado Egídio Madruga expondo seus 
pontos de vista, mas asseverando que, pes-
soalmente, nada tinham contra o nome de 
Mariz. Como o processo de escolha era uma 
incógnita, qualquer um poderia ser esco-
lhido, disse Egídio. Aquela reunião era para 
abrir o diálogo, por isso, “queremos saber, 
de logo, qual a sua posição com relação a nós 
que não o apoiamos, caso seja escolhido go-
vernador”? A resposta veio rápida, no estilo 
inimitável de Mariz:

- Se eu for governador, vou ensinar 
vocês a ser oposição durante quatro anos.

O desfecho desse episódio todos sabem: 
o escolhido para governar a Paraíba foi o 
professor Tarcísio de Miranda Burity.

 Racismo, sexismo, 
discriminação étnica, ou 
religiosa, são as formas 

mais conhecidas de 
preconceito nocivo   

 Nos mais de 20 
anos da ausência de 

Mariz, muitas passagens 
de sua vida pública 
vieram à tona   

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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Populações  de Pocinhos, São Sebastião de Lagoa de Roça, Alagoa Nova e Lagoa Seca serão beneficiadas

Governo inspeciona e entrega 
obras hoje em quatro cidades

Os tucanos na Paraíba garan-
tem que a disputa nas prévias 
que indicarão o candidato do 
PSDB à Presidência da Repú-
blica não irá gerar divisão no 
partido, após o resultado da es-
colha, que ocorrerá em 21 de 
novembro. “Briga interna não 
faz sentido. É natural que cada 
um tenha as suas preferencias”, 
diz o presidente da legenda na 
Paraíba, Pedro Cunha Lima.   

“Briga não faz sentido” 
“Aonde vamos parar?”, ques-
tionou o governador, “estamos 
tirando dinheiro da saúde, da 
educação, da infraestrutura, da 
assistência social. Só quem ga-
nha dinheiro com essa política 
de preços da Petrobras são os 
acionistas. Os lucros da Petro-
bras são estratosféricos. Aí é 
muito bom para quem tem di-
videndos e lucros da Petrobras, 
mas não para a população”.  

O governador João Azevêdo aponta 
que “a solução para o país estava na 
reforma tributária, que foi discutida 
e aprovada por todos os estados do 
Brasil, mas o presidente da Câmara 
dos deputados, Arthur Lira, engave-
tou e começou a trabalhar numa re-
forma simplesmente fazendo altera-
ções pontuais, a pedido do Governo 
Federal. E isso é um equívoco”. 

aprovada por governadores   

governador alerta para prejuízos que a paraíBa 
teria com alteração no icms: “projeto equivocado” 

“lucros estratosféricos” 

O governador João Azevêdo (Cidadania) voltou a tratar do projeto de lei, já aprovado na Câ-
mara dos Deputados, mas que ainda será votado no Senado, que altera a cobrança do ICMS 

sobre o combustível nos estados. “Esse é um projeto absolutamente equivocado”, criticou, em 
entrevista à Band News Manaíra, “é uma tentativa [do Governo Federal] de sinalizar para a 

população que a responsabilidade da alta dos combustíveis é dos governadores. O preço 
sobe, semanalmente, por causa da política de preços da Petrobras, e não do ICMS. Essa 
fake news não convence mais a ninguém”, disse. O governador alertou para os prejuízos 
de receita que tanto o Estado quanto os municípios terão caso a proposta seja apro-
vada no Senado. “R$ 469 milhões por ano. Só para o Estado, R$ 352 milhões e, para 
os municípios, R$ 117 milhões. Isso trará prejuízos para todos os municípios. Cabedelo 
perderá R$ 10 milhões, Campina Grande R$ 16 milhões e João Pessoa, R$ 27 milhões. 
Com a política de preços baseada na cotação do dólar, essa diminuição do ICMS será 

engolida pelo aumento do dólar, em pouco meses. Então, isso é hipocrisia. Isso é 
para tentar sinalizar, num ano de véspera de eleição, uma solução que não 

é verdadeira”, argumentou.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A divisão que existe na oposição ficou ain-
da mais flagrante com a declaração dada a 
um portal de notícias pelo deputado estadual 
Wallber Virgulino (Patriotas). O parlamen-
tar cravou que “está decidido, eu não voto 
em Romero [para governador”]. O deputado 
Cabo Gilberto (PSL) também tem feito críticas 
ao pré-candidato do PSD.  

oposição dividida: WallBer  
retira seu apoio a romero 

doria vence por 2 a 1 

acordo de cavalheiros 

Pedro Cunha Lima é apoiador declarado de 
Eduardo Leite, governador do Rio Grande do 
Sul, como pré-candidato do PSDB a presiden-
te, mas recepcionará o governador de São 
Paulo, João Doria, que cumpre agenda ama-
nhã na Paraíba. Aqui, entre os detentores de 
mandato federal, o placar é favorável a Doria: 
tem os votos de Edna Henrique e Ruy Carneiro.  

Segundo Ruy Carneiro, há um acordo de cavalheiros 
dentro do PSDB: quem perder nas prévias irá apoiar 
o candidato vencedor – a imprensa aponta que o ter-
ceiro nome, o ex-senador Arthur Virgílio, desistirá da 
disputa para apoiar Doria. O governador paulista dará 
entrevista na Câmara Municipal de Guarabira e tem 
reunião com empresários em João Pessoa, no sábado.    

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

O governador João Azevê-
do cumpre agenda, hoje, nos 
municípios de Pocinhos, São 
Sebastião de Lagoa de Roça, 
Alagoa Nova e Lagoa Seca. Na 
oportunidade, ele fará a entrega 
de pavimentações de rodovias 
e ginásios, inspecionará obras 
executadas pela gestão estadual 
e autoriza novos investimentos.

A agenda terá início às 
10h em Pocinhos, onde será 
entregue a pavimentação da 
rodovia de acesso ao distrito 
de Nazaré. No município, o go-
vernador também fará, a partir 
das 11h30, a entrega de pavi-
mentação de ruas, de quadra 
poliesportiva e inspecionará as 
obras de construção do ginásio 
e da reforma da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Mé-
dio Antônio Galdino Filho.

Às 15h, o governador João 
Azevêdo estará em São Sebas-
tião de Lagoa de Roça para en-

tregar o ginásio do programa 
Bom de Bola da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Mé-
dio Monsenhor José Borges, 
ocasião em que fará uma visita 
técnica à reforma em andamen-
to na unidade de ensino.

Em seguida, às 16h, o ges-
tor vai para o município de Ala-
goa Nova onde fará a entrega 
da pavimentação da rodovia de 
acesso ao Distrito de São Tomé.

A agenda será finalizada 
às 17h, em Lagoa Seca, com a 
visita às obras de construção 
do laboratório e do ginásio 
coberto e da reforma da Esco-
la Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio Francisca Mar-
tiniano da Rocha. Na cidade, 
ele ainda irá assinar o contrato 
para início das obras de pavi-
mentação da rodovia PB-099, 
contemplando os municípios 
de Lagoa Seca, Puxinanã e o 
acesso ao Jenipapo.

ConFira os horários E os loCais das aGEndas

10h – distrito de nazaré (Pocinhos)
n Entrega da Pavimentação da Rodovia de acesso ao Distrito de 
Nazaré.
Local: Distrito de Nazaré, Pocinhos - PB
 
11h30 – Pocinhos
n Entrega da pavimentação de diversas ruas no bairro do Mer-
cado em Pocinhos;
n Entrega da quadra poliesportiva descoberta com alambrado 
e visita à obra de construção do ginásio coberto com vestiário 
e a ampliação e reforma da Escola Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio Antônio Galdino Filho.
Local: Rua José Joaquim do Nascimento, 91, bairro Ivo Benício, 
Pocinhos - PB
 
15h – são sebastião de lagoa de roça
n Entrega do ginásio da Escola Estadual de Ensino Fundamen-
tal e Médio Monsenhor José Borges (através do Programa Bom 
de Bola) e visita à reforma e ampliação da escola.
Local: Rua Laura Donato de Araújo, 316, São Sebastião de 
Lagoa de Roça - PB
 
16h – distrito de são Tomé (alagoa nova)
n Entrega da pavimentação da rodovia de acesso ao Distrito de 
São Tomé.
Local: Distrito de São Tomé, Alagoa Nova-PB.
 
17h – lagoa seca
n Visita à obra de construção do laboratório, ginásio coberto 
e reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
Francisca Martiniano da Rocha;
n Assinatura do contrato da pavimentação da rodovia PB-099 
Lagoa Seca/Puxinanã e acesso a Jenipapo.
Local: Rua Lucas de Rocha, 297, Centro, Lagoa Seca - PB

Elevadores em ônibus de CG

Ministério Público recomenda adoção 
de medidas sobre mau funcionamento

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) recomendou 
aos representantes legais das 
empresas permissionárias e 
concessionárias de transporte 
coletivo do município de Cam-
pina Grande a adoção imediata 
de providências administrativas 
para que seja feito o registro de 
ocorrência de defeitos e mau 
funcionamento nos elevadores 
de acesso dos ônibus de trans-
porte destinados aos usuários 
com deficiência que dependem 
desse equipamento.

A recomendação foi expe-
dida pelo 21º promotor de Jus-
tiça de Campina Grande, Márcio 
Gondim do Nascimento, em razão 
de reclamações de passageiros e 
da comprovação pelo Conselho 
Municipal de Defesa dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência, in-
clusive por meio de vídeos, sobre 
o não funcionamento e/ou o mau 
funcionamento dos elevadores no 
transporte coletivo das empresas.

A recomendação está fun-
damentada no artigo 129, inciso 

II da Constituição Federal, que 
diz ser dever do MP zelar pelo 
efetivo respeito dos poderes 
públicos e dos serviços de re-
levância pública aos direitos 
assegurados na Constituição, 
promovendo as medidas neces-
sárias à sua garantia.

Também está amparada 
em leis e decretos que ver-
sam sobre os direitos das pes-
soas com deficiência, como a 
Convenção e o Protocolo 
Facultativo de 2006, ratifica-
dos pelo Estado brasileiro; 
a Lei 7.853/1989; o Decreto 
3.298/1999; a Lei 10.048/2000 
e a Lei 10.098/2000. Esta úl-
tima estabelece as normas 
gerais e critérios básicos para 
a promoção de acessibilidade 
das pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, mediante 
a supressão de barreiras e de 
obstáculos nas vias, espaços e 
serviços públicos. “Os sistemas 
de transportes coletivos devem 
ser acessíveis, nos termos do 
artigo 34 do Decreto Federal 

nº 5.296/2004, quando todos 
os seus elementos são concebi-
dos, organizados, implantados 
e adaptados segundo o conceito 
de desenho universal, garantin-
do o uso pleno com segurança e 
autonomia por todas as pessoas”, 
acrescentou o promotor de Justi-
ça Márcio Gondim.

De acordo com a recomen-
dação ministerial, as empresas 
deverão documentar, em ordem 
sequencial e em formulário pró-
prio, o registro em relação ao 
não funcionamento ou mau fun-
cionamento dos elevadores de 
acesso dos ônibus destinados 
ao transporte de usuários com 
deficiência cuja acessibilidade 
dependa desse equipamento.

Para isso, deverão adotar 
como parâmetro a Norma Téc-
nica ABNT NBR NM 313/2007 
ou outra vigente, abrangendo 
informações como número da 
ocorrência, identificação do 
veículo, data e horário do em-
barque/desembarque em que 
foi constatado o problema, des-

crição do defeito ou mau fun-
cionamento constatado, nome 
e número do documento de 
identificação de usuários preju-
dicados e providências adotadas 
para garantir o embarque e de-
sembarque desses passageiros, 
além dos dados de identificação 
do funcionário responsável pelo 
preenchimento.

Um comprovante desse 
registro de ocorrência deverá 
ser imediatamente entregue a 
pelo menos um dos usuários 
afetados ou para seu represen-
tante legal ou judicial.

Até o 5º dia útil do mês 
subsequente, as empresas 
permissionárias/concessio-
nárias de transporte público 
coletivo deverão entregar uma 
cópia das ocorrências regis-
tradas no mês anterior à Su-
perintendência de Trânsito e 
Transportes Públicos de Cam-
pina Grande, ao Conselho Mu-
nicipal de Defesa dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência e 
à Promotoria de Justiça.

Além da entrega de 
pavimentações de 
rodovias e ginásios, 
João Azevêdo 
inspecionará obras 
executadas pela 
gestão estadual e 
vai autorizar novos 
investimentos

Foto: Secom-PB
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Programa que substituirá o Bolsa Família pagará, até o fim de 2022, benefício extra para chegar ao valor anunciado por Bolsonaro

Após críticas por turbi-
nar o Auxílio Brasil apenas 
com parcelas temporárias, o 
governo anunciou no perío-
do da tarde de ontem, que 
dará um reajuste linear per-
manente de 20% em todos 
os benefícios e pretende ze-
rar a fila do programa, hoje 
Bolsa Família, até dezembro 
deste ano. Mas o governo 
não desistiu de levar o be-
nefício a R$ 400 em 2022, 
ano em que o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
concorrerá à reeleição.

O compromisso com o 
pagamento dos R$ 400 a to-
das as 16,9 milhões de famí-
lias que serão beneficiadas 
pelo Auxílio Brasil foi reafir-
mado ontem pelo ministro 
da Cidadania, João Roma. 
Segundo ele, um benefício 
temporário será pago até 
dezembro do ano que vem 
para garantir que todos re-
cebam esse valor.

Em pronunciamento no 
Palácio do Planalto, Roma 
não detalhou qual será a fon-

te de recursos para o reajus-
te permanente, nem como 
será viabilizado o pagamen-
to do auxílio temporário.

"Não estamos aventan-
do que o pagamento desses 
benefícios se dê por crédi-
tos extraordinários", disse 
o ministro.

Sempre que questiona-
do sobre despesas fora do 
teto de gastos, a regra que 
limita o avanço das despe-
sas à inflação, Roma citou 
compromisso do governo 
com "responsabilidade fis-
cal", mas não foi enfático 
sobre o teto.

O ministro da Cidada-
nia ainda deixou claro que 
as negociações incluem 
conversas com o relator da 
PEC dos precatórios, Hugo 
Motta (Republicanos-PB). 
A proposta busca limitar 
o pagamento das dívidas 
judiciais para abrir espaço 
no Orçamento de 2022 e 
seria usada para permitir 
gastos do auxílio fora do 
teto.

"O presidente Bolsona-
ro nos demandou que todos 
aqueles que fazem parte da 
pobreza e extrema pobre-

za, que estão no programa 
social através do cadastro 
único, através do sistema 
único de assistência social, 
que nenhuma dessas famí-
lias beneficiárias receba me-
nos de R$ 400", disse Roma, 
negando qualquer caráter 
eleitoreiro da medida. "O 
benefício transitório visa 
equalizar que nenhuma fa-
mília receba menos de R$ 
400."

O ministro prometeu 
que tudo será feito dentro 
das regras fiscais, mas não 
explicou a fonte de recur-
sos para as parcelas tempo-
rárias sem furar o teto de 
gastos, como prometeu mais 
cedo o presidente Jair Bol-
sonaro em evento no Ceará. 
"Estamos tratando, área so-
cial e econômica, para que 
atendimento disso ocorra 
seguindo responsabilidade 
fiscal", afirmou.

O ministro da Cidadania 
disse também que o auxílio 
emergencial executou cer-
ca de R$ 359 bilhões nesse 
período de 2020 e 2021 e 
ajudou a oferecer dignidade 
aos brasileiros em um con-
texto de crise.

Idiana Tomazelli 
Eduardo Gayer 
Agência Estado

Confirmado auxílio de R$ 400 
e prometido reajuste de 20% 

Novos valores já em novembro
O ministro da Cidadania, João 

Roma, disse ontem que a intenção do 
governo é começar a pagar os novos 
valores do Auxílio Brasil já em novem-
bro. O governo anunciou um reajuste 
permanente linear de 20% nos atuais 
benefícios do Bolsa Família. Além dis-
so, quer elevar o número de famílias 
beneficiárias de 14,6 milhões para 
16,9 milhões.

Haverá ainda um benefício tem-
porário para garantir o pagamento 
de ao menos R$ 400 até dezembro 
de 2022, ano em que o presidente 
Jair Bolsonaro buscará a reeleição.

Após o pronunciamento do minis-
tro, a Cidadania informou que há a 
ideia de começar a pagar o benefício 
temporário também em novembro, 
mas pode haver limitações operacio-
nais para rodar a folha já com o valor 
atualizado. Por isso, o pagamento 
dessa parcela poderia se iniciar em 
dezembro.

O ministro ainda deixou claro que 
o auxílio emergencial termina neste 
mês de outubro. Havia tentativa de 
parte da ala política de garantir algu-

ma extensão de benefícios para esse 
público, mas, segundo Roma, a ajuda 
a vulneráveis criada durante a pan-
demia de covid-19 será encerrada.

Roma ainda disse ter se reunido 
na terça com o relator da PEC dos 
precatórios, Hugo Motta (Republica-
nos-PB). A medida de postergação 
de pagamento de dívidas transitadas 
em julgado deve abrir espaço no 
Orçamento para financiar parte do 
Auxílio Brasil.

"Hugo Motta deve fazer muito em 
breve a leitura de seu relatório, para 
ser votado", disse. O relatório da PEC 
também deve conter autorização para 
que parte do gasto fique fora do teto 
de gastos, a regra que limita o avanço 
das despesas à inflação.

Como mostrou o Broadcast (sis-
tema de notícias em tempo real do 
Grupo Estado), há um cabo de guerra 
em torno do valor que ficará fora do 
limite.

Na avaliação do ministro, a pan-
demia de covid-19 está chegando ao 
fim, mas ainda deixa grande passivo 
na área social.

Copa Nordeste

Frente Parlamentar notifica 
governo sobre greve dia 1o

A Frente Parlamentar 
Mista dos Caminhoneiros 
Autônomos e Celetistas no-
tificou o Governo Federal e 
autoridades parlamentares 
sobre a paralisação dos ca-
minhoneiros, prevista para 
1º de novembro, e o estado 
de greve da categoria desde o 
último sábado (16). “Motivada 
pelos sucessivos aumentos 
no preço dos combustíveis e 
outras pautas”, afirmou a enti-
dade. No documento enviado 

a autoridades do Executivo 
e Legislativo e assinado pelo 
presidente da bancada, de-
putado federal Nereu Crispim 
(PSL-RS), a Frente diz que está 
disposta a “auxiliar nos diá-
logos e propostas de solução 
com representantes dos ca-
minhoneiros”.

Transportadores rodo-
viários prometem interrom-
per suas atividades caso as 
reivindicações da categoria 
não sejam atendidas pelo go-
verno. No documento enviado 
ao governo, a frente relatou 
que a deliberação da greve 

decorreu diante do “inconfor-
mismo” dos caminhoneiros 
sobre os sucessivos aumen-
tos de preços dos combustí-
veis e derivados básicos de 
petróleo, entre outras pautas. 
“Esta Frente Parlamentar não 
tem atributos para endossar, 
ou não, a deliberação dos ca-
minhoneiros em relação ao 
estado de greve e suas moti-
vações”, destacou.

A bancada também cri-
ticou a política de preços da 
Petrobras para combustíveis, 
alegando que é baseada em 
critérios “antieconômicos”. 

Isadora Duarte
Agência Estado

 Foto: Guilherme Drovas/Botafogo-PB

O Camisa 9 Éderson comemora o primeiro dos dois gols que o Belo fez sobre o time adversário no Almeidão

Ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico, no Estado, é de 22%

Estado da Paraíba confirma cinco mortes por covid-19

Após começar a semana 
sem nenhuma morte regis-
trada no intervalo de 24h, a 
Paraíba confirmou, ontem, 
novos cinco falecimentos em 
decorrência do agravamento 
da doença, sendo dois ocorri-
dos entre a terça-feira e ontem. 
Além disso, de acordo com a 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), 212 casos de conta-
minação pela covid-19 foram 
registrados. Destes, apenas 
11 são moderados ou graves.

Com a atualização, a Pa-
raíba totaliza 444.184 casos 
confirmados, sendo 337.453 

pacientes considerados recu-
perados e 9.380 óbitos. Até o 
momento, 1.193.143 testes 
para diagnóstico da covid-19 
foram realizados, constatando 
casos em todas as cidades e 
mortes em 222 das 223. Ria-
chão do Bacamarte continua 
sem confirmação de mortes 
entre seus residentes.

As cinco vítimas fatais 
eram quatro homens e uma 
mulher, com faixa etária de 36 
e 95 anos. Um deles não pos-
suía comorbidades, enquanto 
os demais apresentaram, com 
maior frequência, a presença 
de cardiopatia e diabetes. Os 
pacientes residiam em Areia 
de Baraúna, com dois casos, 

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

Barra de Santana, Caaporã e 
João Pessoa.

Dados do Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar, in-
formaram a hospitalização de 
oito pacientes entre a segun-

da-feira e ontem. Com isso 121 
pessoas foram internadas nas 
unidades de referência para o 
tratamento da doença.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 

obstétrico), em todo o Estado, 
é de 22%, e de 14% nos leitos 
de enfermaria para adultos. 
Nas macrorregiões, fazendo 
recorte apenas dos leitos re-
lativos aos adultos, a Região 
Metropolitana de João Pessoa 
tem uma ocupação de 27% 
nos leitos de UTI e 17% em 
enfermaria. Campina Grande 
contabiliza 18% e 11% em UTI 
e enfermarias, respectivamen-
te. Já no Sertão, os números 
são de 28% em UTI e 12% nas 
enfermarias.

O sistema de informa-
ção do Ministério da Saúde, 
segue fora do sistema, sem 
atualização de doses aplica-
das. Com isso, o último regis-

tro foi realizado no último 
domingo com os números de 
4.682.311 doses de imunizan-
tes contra a doença aplicados, 
sendo 2.939.980 pessoas va-
cinadas com a primeira dose e 
1.684.230 que já completaram 
os esquemas vacinais. Nestes 
casos, 1.616.649 tomaram as 
duas doses e 67.581 utiliza-
ram imunizante de dose única.  

Foram aplicadas 3.323 
doses de reforço em pessoas 
com alto grau de imunossu-
pressão e 54.778 doses de re-
forço na população com idade 
a partir de 60 anos. Até o mo-
mento, a Paraíba distribuiu um 
total de 5.459.115 doses de 
vacina aos municípios.

Foto: Agência Brasil

Botafogo vence Imperatriz 
e avança na fase preliminar

O Botafogo conseguiu 
uma importante vitória na 
fase preliminar da Copa do 
Nordeste 2022, ontem a noi-
te, no Almeidão, diante do Im-
peratriz, do Maranhão, por 
2 a 0, perante um pequeno 
público, estimado em 500 
torcedores. 

O primeiro gol foi mar-
cado aos 27 minutos de jogo 
pelo atacante Ederson, que-
brando assim um jejum de 
297 minutos sem o clube 
marcar um gol. 

O último tinha sido mar-
cado na rodada de número 18 
da fase classificatória diante 
do Santa Cruz, pela Série C 

do Campeonato Brasileiro. 
Nas três rodadas do quadran-
gular decisivo contra Ituano, 
Paysandu e Criciúma, o Belo 
não marcou gols. 

Nos acréscimos, aos 47 
do segundo tempo, Bruno 
Menezes sacramentou a vi-
tória.

Para chegar a fase de 
grupos da Copa do Nordeste, 
o Botafogo ainda terá pela 
frente mais um adversário, o 
Vitória, da Bahia, que elimi-
nou, na terça-feira o Itabaia-
na, de Sergipe, por 3 a 0.  

Nesta última fase preli-
minar, os jogos serão de ida e 
volta e,  pelo ranking,  o time 
paraibano fará a primeira 
partida no Almeidão, já na 
próxima semana com o jogo 

de volta no dia 3 ou 4 de no-
vembro. 

O outro representante 
da Paraíba, o Sousa, terá pela 
frente o ABC, que derrotou, 
ontem, o Jacuipense por 4 a 
2. O primeiro confronto será 
no Marizao e o segundo, no 
Frasqueirão, em Natal. 

O Sousa eliminou o ASA, 
de Arapiraca e, depois, o Con-
fiança, de Sergipe, ambos fora 
de seus domínios. 

O único representante 
paraibano garantido na fase 
de grupos é o Campinense, 
que conquistou o direito 
após ser campeão estadual 
da temporada 2021. A Rapo-
sa, inclusive, é a única equipe 
do estado que foi campeã do 
torneio regional, em 2013.

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com
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Parte do local, no Centro, está tomada por comerciantes ambulantes que negociam frutas, legumes e verduras

Ponto de Cem Réis, em JP, vira 
uma  ‘filial’ do Mercado Central
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José Alves
zavieiera2@gmail.com

O Largo do Ponto de Cem 
Réis, onde até o início da se-
gunda metade da década de 
2000 abrigava a Praça André 
Vidal de Negreiros (hoje há 
um monumento no local em 
homenagem ao herói paraiba-
no que lutou contra a invasão 
holandesa), no Centro de João 
Pessoa, está se transforman-
do em uma feira informal 
para a comercialização de 
frutas, legumes e verduras.

Quem passa pelo local, 
um espaço que num passado 
recente concentrava ativida-
des culturais e artísticas, além 
de ações sociais e políticas, 
hoje pode comprar, a pre-
ços acessíveis, frutas fres-
cas, como maçã, pinha, caju, 
acerola, tomate, manga, uva, 
laranja, banana, melancia, 
abacaxi e limão; e verduras 
e legumes, como coentro, al-
face, arruda, hortelã, cebola, 
pepino, chuchu e pimentão.

Os vendedores da área, 
em sua maioria, são do Mer-
cado Central. Outros dizem ser 

de Bayeux, Santa Rita, cida-
des da Região Metropolitana 
de João Pessoa, e também de 
bairros da capital, como Gro-
tão, Mangabeira e Valentina 
Figueiredo. Muitos dos ven-
dedores do Ponto de Cem Réis 
preferem não se identificar, 
mas uma das comerciantes da 
área, Leidinha Saury, diz não 
ter nenhuma autorização para 
vender frutas naquela área. 
Porém, conta que se apossou 
do espaço “porque é atrevida”.

“Ficarei vendendo mi-
nhas frutas aqui até eles resol-
verem tirar todos os camelôs 
da área. Enquanto eles não 
decidem nada, continuaremos 
ocupando esse espaço”, avisa 
Leidinha, informando que as 
frutas que vende no Ponto de 
Cem Réis vêm de Pernambuco. 
“Aqui vendemos frutas da épo-
ca, a preços baixos”, conclui.

No local, um dos comer-
ciantes armou uma grande 
tenda e colocou mesas e 
cadeiras para vender espe-
tinhos de carne e frango. Só 
que a barraca de espetinhos 
abre às 11h e funciona até o 
início da noite.

Associação espera uma solução
A representante da 

Associação dos Ambulan-
tes de João pessoa, Már-
cia Medeiros, explica que 
recentemente foi feito um 
pré-cadastramento com 
os ambulantes do Centro 
da capital, onde existem 
cerca de 480 pessoas 
trabalhando informal-
mente vendendo roupas, 
acessórios e frutas. “Para 
os ambulantes (dezenas 
deles) que vendem frutas 
no Ponto de Cem Réis, 
foi feito um acordo para 
que eles continuem com 
seus negócios no local até 
que a prefeitura encontre 
uma outra área para eles. Os que são do 
Mercado Central estão sendo identificados 
e chamados para conversar”, revela Márcia.

Ela diz ainda que a associação tem 
um grupo de pessoas que é filiado e 
cadastrado, que é o trabalhador que já 
comercializa seus produtos nas ruas e que 
nunca teve condições de ter um espaço fixo 
para trabalhar. “Para resolver a questão dos 
cadastrados na associação, levamos para 
a prefeitura a proposta de realizações de 
feiras pontuais públicas em bairros, como 
Altiplano, Bessa e Bancários, desde que a 
administração municipal ajudasse no trans-
porte dos equipamentos dos ambulantes. 
Mas até agora não recebemos nenhuma 
resposta”, ponta a representante dos am-
bulantes do Centro da capital.

Levantamento
A Secretaria do Desenvolvimento Ur-

bano (Sedurb), da Prefeitura de João Pessoa 
(PMJP), esclarece que foi feito um levanta-
mento de todos os comerciantes informais 
que estão trabalhando no Centro da cidade, 
inclusive na Avenida Duque de Caxias, 
como também em toda a extensão do 
Largo do Ponto de Cem Réis. A Divisão de 
Controle e Posturas (DCP) da pasta iniciou o 
reordenamento pela área que compreende 
o Parque Solon de Lucena (a Lagoa), em 
seguida se voltará para a Rua Santo Elias, 
que já vai comportar todo o pessoal da 

Rua Santos Dumont e da 
Avenida Desembargador 
Souto Maior. Após essa 
fase, partirá para o Ponto 
de Cem Réis e todas as 
suas adjacências.

O levantamento 
apontou, até o momento, 
450 comerciantes infor-
mais em todo o Centro da 
cidade. A orientação da 
pasta tem sido para que 
esses trabalhadores bus-
quem se regularizar junto 
à Sedurb, para que sejam 
inseridos nos projetos de 
realocação da categoria 
desenvolvidos pela secre-
taria. A pasta reforça que 

todo esse trabalho tem sido realizado por 
meio de diálogo e notificações, de maneira 
educativa, levando em consideração o pe-
ríodo econômico delicado pelo qual esses 
trabalhadores passaram e o cenário de 
retomada dos trabalhos com o avanço da 
vacinação contra o novo coronavírus, que 
provoca a covid-19.

A Sedurb destaca ainda que, na vi-
gência de decretos de calamidade pública 
estadual e municipal, as ações de remo-
ção e desocupações ilegais não estão 
sendo feitas. Por esses motivos, a pasta 
continua atuando dentro da lei, “sem 
extrapolar e com respeito ao cidadão e 
às instituições”.

História
O Ponto de Cem Réis  tem esse nome 

devido aos bondes que passavam nos 
anos de outrora, quando o valor da pas-
sagem era cem réis (que era a moeda cor-
rente da época), para descer no local. O 
espaço teve sua efervescência no contexto 
social de João Pessoa na década de 1910, 
quando começou haver a confluência de 
três linhas de bondes elétricos, que ser-
viam a população, interligando os Bairros 
Varadouro, Trincheiras e Tambiá. Devido à 
atividade desenvolvida, o espaço começou 
a ser chamada de Ponto de Cem Réis, por 
causa do hábito dos condutores do bonde 
gritarem sempre o valor das passagens.

Maioria dos vendedores que ocupam o Ponto de Cem Réis é do Mercado Central, mas outros tantos são oriundos das cidades de Bayeux e Santa Rita

Fotos: Roberto Guedes

Espaço no Centro é histórico e teve  
sua efervescência na década de 1910
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Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, visa modernizar o sistema viário da região

Obras rodoviárias beneficiam 
80 mil moradores do Sertão

A modernização do sistema 
viário e a segurança dos moto-
ristas são alguns dos benefícios 
proporcionados pelas obras 
rodoviárias realizadas pelo Go-
verno do Estado, por meio do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER-PB), nas diver-
sas regiões paraibanas. Algumas 
dessas obras localizadas no Ser-
tão paraibano vão atender aos 
anseios de aproximadamente 80 
mil habitantes, especialmente 
daqueles que conseguirão tra-
fegar normalmente no período 
de chuvas.

No município de São Fran-
cisco, por exemplo, mais de dez 
mil pessoas serão beneficiadas 
diretamente com a pavimen-
tação do acesso ao Distrito de 
Ramada, numa extensão de 2,9 
quilômetros; enquanto em Sou-
sa, os moradores já comemoram 
a requalificação de 15 ruas, com 
um total de 8,1 quilômetros pa-
vimentados em CBUQ (Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente). 
O investimento foi da ordem de 
R$ 4,1 milhões.

Ao lado da secretária de 
Planejamento e Desenvolvimen-
to da Prefeitura de Sousa, Larissa 
Abrantes, o engenheiro do DER 
Otacílio Mangueira fez uma ins-
peção à obra. Na oportunidade, 
Larissa destacou a iniciativa do 
Governo do Estado em realizar 
“a obra de extrema importân-
cia” para o desenvolvimento 
do município, beneficiando di-
retamente 69.723 habitantes, 
com disciplinamento do tráfego 
na zona urbana, segurança aos 
moradores e modernização do 
sistema viário da cidade.

As ruas que receberam 
asfalto foram: Maria Marques, 
Francisco Gadelha, Genésio 
Gambarra, Cônego José Neves, 
Boa Ventura Rocha, Francisco 
Alves Morais, José Francisco 

de Souza, João Rocha, Sifrônio 
Nazaré, Timóteo Morais, Enge-
nheiro Carlos Pires Sá, Angelim, 
Emílio Pires, Dom Pedro II e Nel-
son Meira.

Ramada
Na obra no Distrito de Ra-

mada, a cargo da Siga Constru-
tora, o Estado está investindo 
R$ 2,8 milhões com recursos 
próprios, contemplando toda a 
população do município de São 
Francisco, localizado nas proxi-
midades de Sousa.

O gestor da obra, o enge-
nheiro do DER Otacílio Man-
gueira, disse que a execução 
dos serviços prossegue de forma 
acelerada, inclusive com parte 
do acesso pronto e outro trecho 
em preparação final para rece-
ber asfalto. O gestor lembra que, 
atualmente, os trabalhos estão 
voltados principalmente para 
a construção de três bueiros 
triplos celular de concreto, que 
darão vazão às águas quando do 
período das chuvas.

Dois moradores do muni-
cípio, Levi Emídio de Sousa e 
Edvan Francisco da Silva, que 
inclusive estão trabalhando na 
obra, afirmam que a construção 
do acesso vai ser a redenção dos 
moradores da Comunidade de 
Ramada, que todos os anos fi-
cam ilhados quando do período 
das chuvas na região sertaneja. 
“A partir de agora, graças à obra 
do Governo do Estado, quando o 
inverno começar, entre dezem-
bro e janeiro, os habitantes já 
poderão trafegar normalmente”.

O representante da Siga, 
Fabrício Cavalcanti Machado, 
assegurou que a construtora 
está trabalhando com toda a sua 
equipe visando concluir a obra 
o mais rápido possível, especial-
mente agora com a proximidade 
do início do inverno na região.

Capital 
transfere
o ponto
facultativo

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

A Prefeitura de João 
Pessoa (PMJP) anunciou 
ontem a mudança no ca-
lendário de ponto facul-
tativo. A data do Dia do 
Servidor, comemorado 
tradicionalmente no dia 
28 de outubro, foi transfe-
rida para 1º de novembro, 
uma segunda-feira. Desse 
modo, os servidores mu-
nicipais terão um feriado 
prolongado de quatro dias, 
levando em consideração 
o feriado nacional do Dia 
de Finados, do dia 2 de no-
vembro.

A medida, definida 
pela Secretaria da Admi-
nistração, será publicada 
no Semanário Oficial do 
Município. A transferência 
segue a mesma decisão do 
Governo do Estado, com 
validação para toda a Para-
íba, anunciada anteontem.

Na capital são con-
templados os servidores 
da administração direta e 
indireta da Prefeitura de 
João Pessoa, excetuando-
se os serviços essenciais 
realizados pela gestão mu-
nicipal, como os de saúde e 
fiscalização do trânsito. Os 
serviços de atendimento 
de urgência e emergência 
nos hospitais públicos da 
rede municipal e do Servi-
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu), atra-
vés do telefone 192, estão 
mantidos.

Outra informação di-
vulgada pela assessoria de 
imprensa da gestão mu-
nicipal é que os veículos 
oficiais da administração 
direta e indireta do Po-
der Executivo deverão 
ser recolhidos às suas 
repartições de origem ou 
ao Centro Administrativo 
Municipal (CAM) após o 
término do expediente ddo 
dia 29. Isso porque eles só 
voltarão a ser liberados a 
partir das 7h da quarta-
feira (3), com o término 
do feriado prolongado e 
retomada do atendimento 
presencial nas secretarias 
municipais.

Devido à pandemia de 
covid-19, as atividades de 
formação profissional e edu-
cacional foram suspensas nas 
penitenciárias femininas de 
João Pessoa e Campina Gran-
de, mas o sistema de Justiça 
prisional pretende estimular o 
retorno das atividades educa-
cionais para as apenadas, com 
vista à ressocialização.

Há vários projetos de-
senvolvidos com o apoio do 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB) por meio de recursos 
dos juizados e da Associação 
das Esposas de Magistrados 

e Magistradas da Paraíba 
(Aemp), conforme explica o 
juiz titular da Vara de Execu-
ções Penais (VEP) da capital, 
Carlos Neves da Franca Neto.

De acordo com o ma-
gistrado, existem projetos de 
ressocialização na área de 
dança, música e artesanato, a 
exemplo do Castelo de Bone-
cas, que é um programa bem 
estruturado e agora conta com 
uma certificação de profissio-
nal artesã, a ser fornecida pelo 
Estado, para as participantes.  
A VEP apoia os projetos, seja 
diretamente ou por meio do 

Conselho da Comunidade, que 
é um órgão vinculado à VEP.

“É um apoio ao reconhe-
cimento da remição de pena, 
quando possível. Tabalhamos  
no aspecto da jurisdição, da 
garantia de direitos, do anda-
mento do processo. Tudo que 
for em relação ao direito do 
preso, a data do benefício, ten-
tar conceder em tempo real, as 
informações que o processo 
precisa, a gente busca ser di-
ligente para que não aconteça 
nenhum atraso. É nossa ativi-
dade-fim”.

Segundo Cíntia Almeida, 

diretora da Penitenciária de 
Reeducação Feminina Maria 
Júlia Maranhão, na capital, 
todas as atividades de manu-
tenção, conservação, limpeza 
e cozinha da unidade são de-
sempenhadas pelas reeducan-
das. As mulheres que realizam 
alguma atividade, seja na edu-
cação ou laboral, têm suas re-
mições asseguradas.

“Informamos à VEP so-
bre os dias trabalhados e o 
Judiciário aplica o benefício. À 
unidade cabe apenas as ano-
tações dos dias trabalhados. 
Fora a remição, elas recebem 

uma remuneração por parte 
da Secretaria da Administra-
ção Penitenciária do Estado 
(Seap)”, explica a diretora.

Os valores são estabele-
cidos pela própria secretaria, 
sendo o pagamento efetivado 
em conta bancária da interna. 
Normalmente são oferecidos 
cursos e capacitações por par-
te da Seap e demais parceiros, 
como aulas de confeiteiro, cor-
te e costura, doceiro, lanche-
reiro etc. A direção da unidade 
está planejando a retomada 
junto à Gerência do Sistema 
Penitenciário.

Em Campina Grande, o 
juiz Gustavo Pessoa Tavares 
de Lyra, titular da VEP, procu-
ra atualizar os dados proces-
suais de formação educacio-
nal e profissional fornecidos 
pela Diretoria da Penitenciá-
ria Feminina, que tem à frente 
a diretora Anairis Almeida. Ela 
explica que o Estado fornece 
educação, em parceria com 
as Secretarias da Educação, 
sendo oferecido de alfabetiza-
ção a ensino médio. A cada 12 
horas de estudo, a reeducanda 
tem direito a remir um dia de 
sua pena.

Retorno de ações educacionais para apenadas

Na rede hoteleira

João Pessoa é o terceiro destino mais vendido
João Pessoa é a terceira 

cidade no ranking nacional 
dos destinos mais vendidos 
no Brasil, conforme dados de 
setembro deste ano divulga-
dos pelo Omnibees - website 
de reservas e vendas diretas 
da rede hoteleira. No Top 11, 
oito destinos estão no Nordes-
te, mostrando a força da região 
para atrair turistas brasileiros 
e estrangeiros na retomada 
da economia com a queda no 
número de casos da covid-19 

e o avanço da vacinação pela 
população.

A capital paraibana re-
gistrou um crescimento de 
145,10% nas reservas da rede 
hoteleira, ficando atrás apenas 
de Porto Seguro (BA), que re-
gistrou alta de 200,38%, e de 
Ipojuca (PE), que teve elevação 
de 198,12% nas reservas. O 
resultado da pesquisa posicio-
nou Fortaleza (CE) em quar-
to lugar, com crescimento de 
139,88%; Natal (RN), em 7º, 

com 127,63% de alta; Maceió 
(AL), em 8º, com crescimento 
de 122,69%; Recife (PE), em 
10º, com alta de 112,73%; 
e Salvador, em 10%, com 
107,25% de crescimento.

Os dados confirmam as 
previsões da presidente da 
Empresa Paraibana de Turismo 
(PBTur), Ruth Avelino, sobre o 
aumento da procura dos turis-
tas por João Pessoa. De acordo 
com ela, a estatal intensificou 
um conjunto de ações de mar-

keting sobre o Destino Paraíba, 
promovendo uma série de ca-
pacitações on-line e presenciais 
nas principais operadoras de 
turismo do Brasil, assim como 
a realização de roadshows nos 
maiores emissores de turistas 
para o Estado, a exemplo de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro e Brasília.

“No período da pandemia 
tivemos que criar mecanismos 
para darmos continuidade ao 
trabalho de divulgação do 

Destino Paraíba e acredito 
que esses dados da Omnibess 
referentes à ocupação da ho-
telaria já são resultado desse 
trabalho”, pontuou a executi-
va. Ruth Avelino estima que a 
alta temporada 2021/22 será 
uma das maiores de todos os 
tempos. “As pessoas estão vaci-
nadas e muito mais confiantes 
para viajar. A Paraíba é um des-
tino seguro e atende a todos os 
protocolos de biossegurança”, 
afirmou.

Obras contribuem para o desenvolvimento dos municípios, disciplinando o tráfego e garantindo segurança à população

Fotos: Secom-PB

No Distrito de Ramada, em São Francisco, bueiros triplos de concreto darão vazão às águas no período das chuvas
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Cerca de R$ 500 mil, em notas até de R$ 2, foram apreendidos durante a operação realizada na cidade de Solânea

A Polícia Civil da Paraíba 
está investigando a utiliza-
ção de cidades do Brejo pa-
raibano, a partir de Solânea 
e de outros municípios do 
Agreste do estado, como en-
treposto para a distribuição 
de drogas, armas e munições 
de grosso calibre. Segundo o 
delegado seccional Luciano 
Soares, esse trabalho está 
sendo realizado a partir de 
denúncias sigilosas da exis-
tência de grupos criminosos 
ligados ao tráfico existente 
naquelas regiões.

Essas denúncias fica-
ram mais evidenciadas após 
a apreensão de dois fuzis 
calibre 5.56, mais de 400 
munições e carregadores do 
mesmo calibre, aproximada-
mente R$ 500 mil e cartelas 
de anfetamina. As apreen-
sões ocorreram no final da 
tarde dessa terça-feira (19) 
na cidade de Solânea, no 
Agreste da Paraíba. Tam-
bém foram apreendidos um 
veículo Corsa e uma carreta 
vazia, com um fundo falso, 
também vazio.

Dois homens, identifica-
dos por Lucas Orlando dos 
Santos, 34 anos, natural do es-
tado do Paraná, e Danilo Silva 
de Medeiros, 31 anos, de Solâ-
nea, foram presos e autuados 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Polícia Civil investiga tráfico 
internacional de droga na PB

Fotos: Divulgação

Dinheiro, fuzis e munições estavam em poder da quadrilha, que usava uma carreta para transportar material ilícito; dois homens foram presos durante a operação e um continua foragido

por tráfico de droga e armas. 
Um terceiro suspeito, Alan 
Diego de Sousa e Silva, está 
foragido. O carro apreendido 
está registrado em nome da 
esposa de um conhecido tra-
ficante que está preso em um 
dos presídios em João Pessoa.

O delegado Luciano Soa-
res informou que o material 
apreendido estava em um 
galpão na cidade de Solânea. 
A operação, que contou com 
a participação da Polícia Ro-
doviária Federal, estava mo-
nitorando a carreta desde o 
estado do Acre. “O veículo 
passou pelo estado de Mato 
Grosso e percorreu vários es-
tados do Nordeste até chegar 
à Paraíba”, disse.

Material encontrado pode ter origem no Paraguai
O delegado Luciano Soares 

explicou que o material apreendido 
terá a numeração de série ras-
treada, porém, já existem indícios 
de que seja oriundo do Paraguai, 
sendo essa apreensão apenas uma 
amostra do que foi trazido para 
distribuição pelo bando, em razão, 
inclusive, dos compartimentos 
vazios existentes, de forma dissi-
mulada, na estrutura do caminhão 
aprendido.

O trabalho da Polícia Civil da 
Paraíba, com o objetivo de desarti-
cular essa quadrilha, começou com a 

apreensão de 20 quilos de cocaína, 
ainda prensada, procedente de São 
Paulo e que seria escondida, para 
distribuição, a partir de Borborema. 

Recentemente, revelou que 
houve a apreensão de cerca de 
uma tonelada de maconha pren-
sada em Itabaiana. “É importante 
a participação da população, pois a 
partir de denúncias anônimas estas 
operações da Polícia Civil cada vez 
mais têm sido realizadas de forma 
exitosa, somando-se ao trabalho in-
vestigativo promovido pelas equipes 
da corporação”, salientou. Delegado Luciano Soares presidiu a operação
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Chacina em Cuité

Dupla confessa assassinatos 
e tentativa de homicídios

Uma investigação rea-
lizada pela Polícia Civil da 
Paraíba com apoio da PM 
paraibana e agentes da 
PC do Rio Grande do Nor-
te culminou na prisão de 
dois suspeitos de partici-
pação na chacina ocorrida 
em um bar na zona rural 
de Cuité, no Curimataú pa-
raibano. Na operação “Va-
quejada do Sangue” foram 
presos José Leonardo dos 
Santos e Guilherme Vin-
doura da Silva, residentes 
na cidade de Jari(RN).

O delegado Iasley 
Almeida disse que a ope-
ração foi deflagrada para 
cumprir mandados de pri-
são preventiva contra os 
acusados de terem mata-
do duas pessoas e tentado 
contra outras três no dia 
3 deste mês. De acordo 

com as investigações, as 
vítimas e a dupla de acusa-
dos estavam em um bar no 
Sítio Batentes, logo após 
terem participado de uma 
vaquejada. Por volta das 
5h, após desentendimento 
durante uma partida de si-
nuca, Leonardo e Guilher-
me que estavam armados 
efetuaram disparos ma-
tando Rui Barbosa Santos 
Júnior, 19 anos, e Alison 
Costa Santos, 21, e atin-
gindo outras três pessoas, 
sendo duas mulheres e um 
adolescente de 17 anos.

Iasley disse que as 
investigações foram feitas 
pelo Núcleo de Homicídios 
da 13ª DSPC sendo coleta-
das provas que apontaram 
que os dois executores 
desses bárbaros crimes 
eram da cidade de Japi, no 

Rio Grande do Norte. O de-
legado Rodrigo Monteiro 
representou pelas preven-
tivas e, na manhã dessa 
quarta-feira (20) os inves-
tigadores prenderam Leo-
nardo dos Santos E Gui-
lherme, respectivamente 
em Japi e Natal. Na casa do 
primeiro foi apreendida 
a pistola usada nos homi-
cídios) e a camisa que ele 
vestia no momento da prá-
tica dos delitos.

Na delegacia, Leonar-
do confessou o duplo ho-
micidio em Cuité e que no 
dia 30 de julho deste ano 
teria matado uma pessoa 
em Japi/RN, “o que mostra 
o grau de sua periculosida-
de’, disse Iasley. Guilherme 
disse que a arma que utili-
zou vendeu no dia seguinte 
à prática criminosa.

Além das armas, os policiais apreenderam outros materiais usados pela dupla em outros crimes
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Empresária que reagiu a 
assalto ficará em liberdade

A empresária de 50 anos, 
que matou o assaltante ao ter 
a loja invadida agiu em legíti-
ma defesa. Foi o que disse o 
delegado Glauber Fontes ao 
afirmar que ela foi ouvida e 
vai responder em liberdade.

Enquanto isso, o segundo 
suspeito de ter participado da 
tentativa de assalto a uma loja 
em Campina Grande continua 
sendo procurado. O caso acon-
teceu na tarde de terça-feira 
(19). Segundo o delegado, 
após atirar no assaltante a em-
presária permaneceu no local, 
comunicou a ocorrência à Po-

lícia Militar sendo conduzida à 
Central de Polícia para proce-
dimentos de praxes. “A empre-
sária foi ouvida e em seguida, 
foi liberada”, disse Glauber. 

Ainda conforme o poli-
cial, o assaltante morto tinha 
uma longa ficha criminal por 
assaltos e foi alvo de uma ten-
tativa de homicídio em Santa 
Rita. Ele havia deixado o presí-
dio há cerca de 30 dias. Segun-
do a polícia, na tarde de terça 
feira (19) uma dupla invadiu a 
loja de roupas na Avenida Flo-
riano Peixoto, bairro do Cente-
nário. Em dado momento o as-

saltante deixou a arma sobre o 
balcão. A empresária pegou a 
arma e efetuou o disparo ma-
tando o ladrão, identificado 
como sendo Alisson da Silva 
Santos, de 22 anos. Alisson 
era ex-presidiário e residia em 
João Pessoa. Em outra ocasião 
durante assalto a um merca-
dinho, em Santa Rita sofreu 
um disparo de arma de fogo 
e após se recuperar passou 8 
meses preso sendo liberado 
pela Justiça. Depois migrou 
para Campina Grande, por 
motivo de dívidas de drogas 
adquiridas e não pagas.

A criança de 4 anos que 
estava internada no Hospital 
de Emergência e Trauma, 
em João Pessoa, recebeu 
alta, como havia informa-
do o diretor da unidade 
hospitalar, médico Laércio 
Bragante. Logo após deixar 
o hospital, na manhã dessa 
quarta-feira (20), ele foi le-
vado para o abrigo onde o 
caso aconteceu, no bairro 
Pedro Gondim.

A transferência da 
criança foi autorizada pelo 
juiz da Vara da Infância e da 
Juventude da capital, Adhail-
ton Lacet, por entender que 
naquela casa o menino já 
havia criado um vínculo afe-

tivo com todas as pessoas 
que trabalham no local. “An-
tes de deixar o hospital, ele 
perguntou pela mãe”, disse o 
magistrado.

Adhailton Lacet expli-
cou que durante sua per-
manência no abrigo será 
avaliado o trabalho a ser de-
senvolvido naquela institui-
ção até que apareça alguém 
que deseje “e tenha condi-
ções” para adotá-lo. “O nome 
dele fará parte do sistema 
nacional de adoção”, disse.

Enquanto isso, a mãe da 
criança, que é uma adoles-
cente de 15 anos, foi transfe-
rida para o Centro de Aten-
dimento Socioeducativo Rita 

Gadelha, no bairro de Jagua-
ribe, em João Pessoa, após 
ser ouvida pela promotora 
de Justiça Ivete Arruda, du-
rante 40 minutos. 

A representante do Mi-
nistério Público, durante 
entrevista, disse que a ado-
lescente não apresenta con-
dições de uma aproximação 
com o filho, nem com seus 
familiares. Ela havia sido es-
tuprada pelo padrasto quan-
do tinha 11 anos, a mãe dela 
sabia e não prestou nenhum 
apoio. “A criança não deverá 
voltar nem para a mãe, nem 
para a avó e deverá ser as-
sistida por uma equipe mul-
tidisciplinar”, explicou.

Criança volta ao abrigo e 
mãe, à casa de acolhida
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Campanha que busca orientar a população a respeito da Atrofia Muscular Espinhal será anual e começará em agosto de 2022

Aprovada lei que cria Semana 
de Conscientização sobre a AME
André Resende
andreresendejornalismo@gmail.com

Diagnóstico não é destino. 
A frase é de Sonali Rodrigues, 
mãe de João Lucas, de sete 
anos. O pequeno João recebeu 
o diagnóstico de Atrofia Muscu-
lar Espinhal (AME) com poucos 
meses de nascido. Desse dia em 
diante, viveu por quase sete anos 
no hospital, quando em agos-
to deste ano, recebeu alta para 
seguir o tratamento em casa. 
Ninguém melhor que Sonali 
para exaltar qualquer iniciativa 
pública de visibilidade sobre a 
doença. Para ela, a recém apro-
vada lei que estabelece a Semana 
de Conscientização sobre a AME 
é uma vitória de todos.

Entrou em vigor, no dia 5 de 
outubro, a Lei Estadual 12.073, 
de autoria do deputado estadual 
Tovar Correia Lima, que esta-
belece a semana de visibilida-
de para pessoas com AME. O 
ordenamento determina que a 
Semana de Conscientização so-
bre a Atrofia Muscular Espinhal 
ocorrerá, anualmente, a partir 
do 2022, na primeira semana 
do mês de agosto, passando a 
integrar o calendário oficial do 
estado.

Na justificativa da Lei, o 
parlamentar explicou que, por 
ser rara, a AME necessita de uma 

atenção ainda maior. Além de 
conscientizar a população, a Se-
mana visa estimular pesquisas, 
expor avanços técnico-científi-
cos relacionados à doença bem 
como apoiar atividades orga-
nizadas e desenvolvidas pela 
sociedade.

Sonali Rodrigues reforça 
que crianças, adolescentes e 
adultos com AME precisam ser 
vistas como pessoas, como um 
olhar mais empático da socieda-
de, porque muitas vezes as pes-
soas enxergam só a deficiência 
e não veem a pessoa. 

“Os portadores de AME 
precisam ser vistos e incluídos 
em todas as coisas: em escolas 
regulares, no lazer onde mui-
tas das vezes não há brinque-
dos adaptados, precisam ser 
incluídas nas necessidades dos 
transportes, nas ruas. São mui-
tas necessidades que as pessoas 
com AME têm que enfrentar e o 
poder público tem que ter um 
olhar sensível para essas neces-
sidades”, comentou.

Olhar empático que faltou 
no caso de João Lucas. Sonali 
Rodrigues explica que para ter 
condições de levar o filho para 
casa, depois de sete anos viven-
do no hospital, foi preciso levar o 
caso para justiça. O retorno para 
casa só seria possível com a as-
sistência de um home care, uma 

espécie de tratamento hospitalar 
feito em casa. Essa condição só 
foi possível após uma vitória nos 
tribunais.

“Ganhamos esse direito 
judicialmente. É preciso ter um 
olhar sensível sobre home care, 
pois muitos pacientes com AME 
passam anos hospitalizados pelo 
fato dos pais e familiares não 
terem condições financeiras de 
manterem seu filho em casa. É 
um direito dos nossos AMES 
estarem no aconchego do seu 
lar. Ninguém nasceu para mo-
rar dentro do hospital. E mesmo 
sabendo que estar em casa  é um 

direito, muitas famílias precisam 
ainda brigar judicialmente para 
obter esse direito”, analisou.

Se apegando a frase que 
conduz sua vida, Sonali, mãe de 
João Lucas, reforça que todo su-
porte para cuidar do filho vem 
dos profissionais, dos familiares 
e de Deus, mas confessa que no 
início foi muito difícil, sobretu-
do porque nunca tinha ouvido 
falar sobre a AME, nem conhecia 
como o pequeno João iria res-
ponder aos tratamentos.

“João Lucas nasceu, foi pra 
casa. E com 3 meses de vida 
precisou ser hospitalizado e já 

no primeiro dia da internação 
veio o possível diagnóstico de 
AME e todo um relato profissio-
nal de como seria a vida de João 
dentro do hospital. Para mim e 
para os familiares foi como um 
pesadelo. Não sabíamos e nunca 
tínhamos ouvido falar da AME. 
Mas desde o primeiro momento 
prometi ao meu filho que esta-
ria com ele sempre e que faria 
de tudo pra que ele fosse feliz. 
E aqui estou. Juntos já travamos 
muitas batalhas, já vencemos e 
conquistamos muitas coisas que 
há um tempo era chamado de 
impossível”, relatou Sonali.

Uma doença 
rara ainda 
sem cura

Muitas batalhas superadas 
e outras que precisam ser en-
frentadas dia após dia. A mãe de 
João Lucas aproveita o momen-
to de visibilidade para valorizar 
instituições de apoio a pacientes 
de AME, como a Iname, Donem 
Pernambuco, AAME, Abrame e 
Unidos Pela Cura da AME. 

A Atrofia Muscular Espi-
nhal (AME) é uma doença rara, 
degenerativa, passada de pais 
para filhos e que interfere na 
capacidade do corpo de produ-
zir uma proteína essencial para 
a sobrevivência dos neurônios 
motores, responsáveis pelos ges-
tos voluntários vitais simples do 
corpo, como respirar, engolir e 
se mover.

A AME pode variar do tipo 
0 (antes do nascimento) ao 4 
(segunda ou terceira década de 
vida), dependendo do grau de 
comprometimento dos múscu-
los e da idade em que surgem 
os primeiros sintomas. Os prin-
cipais sinais e sintomas da AME 
são perda do controle e forças 
musculares, dificuldade de movi-
mentos e locomoção, de engolir,  
segurar a cabeça e respirar até o 
momento, não há cura.

Sonali Rodrigues 
reforça que 
crianças, adoles-
centes e adultos 
com AME preci-
sam ser vistos 
com um olhar 
mais empático 
da sociedade

Foto: Arquivo pessoal
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Mostra Acauã
Hoje, 10a edição do evento audiovisual realizado no Alto Sertão 
apresentará a animação que concorreu a Melhor Longa 
no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Página 12 Im
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Vai ao ar amanhã o último 
de sete episódios da primeira 
temporada da série do Ca-
nal Brasil Chão de Estrelas. A 
produção, estrelada por pa-
raibanos, atualiza a história 
de Tatuagem, filme dirigido 
pelo pernambucano Hilton 
Lacerda, narrando, 40 anos 
depois dos eventos do longa, 
as tensões de um grupo teatral 
independente que ocupa um 
casarão no Centro Histórico 
do Recife.

A obra do premiado di-
retor conta no elenco com 
cinco atores da Paraíba: Soia 
Lira, Ana Marinho, Sebastião 
Formiga, Ana Paula Gaspar e 
Fernando Teixeira. O desfecho 
pode ser acompanhado a par-
tir das 22h30, ou no GloboPlay, 
no qual a série já está disponí-
vel na íntegra.

Chão de Estrelas resgata 
o nome do grupo teatral que 
realiza montagens voltadas 
ao experimento da linguagem 
com uma forte energia anár-
quica. Se no filme de 2013 a 
trama era centrada em um 
romance vivido pelo prota-
gonista Irandhir Santos e por 
apresentações extravagantes 
da trupe, sempre carregadas 
de bom humor e embate ao 
autoritarismo conservador da 
época da ditadura militar, na 
série, a maior ameaça vem da 
especulação imobiliária. Estão 
presentes, contudo, os temas 
de diversidade sexual, repres-
são policial e a luta de resistên-
cia da classe artística.  

A atriz Ana Marinho, na-
tural de Patos, no Sertão da 
Paraíba, dá vida a personagem 
Leninha, que está intimamente 
ligada ao casarão onde o grupo 
de teatro mora e realiza suas 
apresentações. O local, onde 

no passado pertenceu a sua 
mãe, que usava o lugar como 
um prostíbulo, é de proprieda-
de do artista plástico Dionísio 
(Paulo André), que vive reclu-
so e se colocando contra todo 
o sistema político-social. “Ela 
é uma personagem que está o 
tempo inteiro na cena, porque 
é ela quem tem as memórias 
do casarão. A Leninha deu a 
vida inteira por aquela casa e é 
uma personagem trabalhado-
ra que a gente conhece muito 
bem, que faz tudo, cria dois 
filhos sozinha e tem uma rela-
ção complexa com o Dionísio”, 
conta a artista.

Quem também mora no 
mesmo espaço é a tímida Enei-
da, interpretada pela igual-
mente paraibana Ana Paula 
Gaspar. A personagem cheia 
de paixões trabalha no gru-
po com iluminação, câmera e 
projeção, alimentando o grupo 
com propostas radicais, pelas 
quais nem sempre recebe o 
crédito devido. As filmagens 
foram realizadas em 2019 e ti-
veram como principal locação 
um casarão na Rua da Glória, 
no Bairro da Boa Vista. Du-
rante décadas, funcionou no 
imóvel Espaço Cultural Inácia 
Raposo Meira e também ser-
viu de sede para os trabalhos 
do coletivo teatral Magiluth, 

responsável pela preparação 
de elenco da série.

Com trabalhos mais fo-
cados no teatro, Ana Marinho 
não se sente muito confortável 
com o processo de filmagens 
em meio à parafernália tecno-
lógica. “Eu sou atriz de teatro e 
para mim é muito difícil fazer 
cinema, mas trabalhar com 
Hilton é incrível porque existe 
uma pegada de teatro muito 
forte e quase que um impro-
viso. Achei muito boa a forma 
que ele costurou a narrativa, 
que ficou muito bonita e inte-
ressante”, destacou a paraiba-
na, que tem recebido críticas 
muito positivas sobre o seu 
desempenho na tela. “Nem sa-
bia disso. Muitas pessoas têm 
comentado comigo a respeito 
do tom da minha atuação, da 
naturalidade da personagem. 
Isso eu devo à direção de ato-
res e atrizes e também do cli-
ma do set de filmagem”.

Quem analisa seu próprio 
trabalho também com bastan-
te naturalidade e simplicidade 
é a premiada atriz Soia Lira. 
“Pra mim, é como se estivesse 
bebendo água ou brincando 
de boneca, costurando ou es-
crevendo: é uma coisa que 
eu me sinto muito à vontade 
quando eu vou contracenar”, 
compara a artista de Caja-

zeiras. “São muito simples as 
coisas que faço. Eles têm um 
grande respeito por mim, por 
mais que eu tenha feito per-
sonagens com participações 
pequenas”, desconversa.

Soia é uma remanescente 
do elenco de Tatuagem, mas 
em uma personagem comple-
tamente diferente. No longa, 
ela vivia Albanita, mãe con-
servadora e controladora do 
militar Fininho (Jesuíta Barbo-
sa). Já na série, ela interpreta a 
avó de um dos protagonistas, 

o Ícaro (Gustavo Patriota) que 
é amigo do homem trans Éri-
ko (Dante Olivier), a quem 
ela também dá fundamental 
apoio durante o seu processo 
de transição. “A personagem é 
uma mãe de santo que tem um 
terreiro e toma conta de toda a 
comunidade, fazendo carida-
de. Existe uma cena bonita que 
eu danço com uma roupa de 
candomblé”, destaca.

As duas atrizes ressaltam 
em uníssono a direção de Hil-
ton Lacerda para o desempe-

nho elogiado de ambas em 
cena. “Ele acata as sugestões 
que você dá. Ele não faz ques-
tão que você mude uma pala-
vra do texto, contanto que faça 
parte do contexto”, frisa Soia. 
“O set com o Hilton é incrível. 
Eu tenho tido a sorte de parti-
cipar de produções com reali-
zadores que acreditam muito 
no trabalho de atuação”, conta 
Marinho sobre o diretor, que 
já realiza a terceira série para 
o Canal Brasil, depois de Lama 
dos dias e Fim do mundo.

Elenco paraibano integra série 
baseada no filme ‘Tatuagem’
‘Chão de Estrelas’ 
mostra as tensões 

de um grupo 
independente de 
teatro que ocupa 

um casarão no 
Centro Histórico 

do Recife

Atrizes com carreira no teatro vão estrelar produções no cinema
Dois dos destaques da série 

Chão de Estrelas já estão com 
vários projetos em andamento. 
Quase todos no audiovisual. É 
no cinema onde o público pode 
conferir os próximos trabalhos 
das atrizes Ana Marinho e Soia 
Lira, que construíram a carreira no 
teatro paraibano e hoje são mais 
frequentes nas telas.

Há 20 dias, Soia voltou de 
Campina Grande onde gravou 
o curta O brilho das pedras, de 
Carlos Mosca. “Foi maravilhosa a 
experiência. E em janeiro, vou gra-
var um filme em Recife”, adianta 
a atriz sobre a produção do curta 
Cavalo Marinho, que tem roteiro 
de Leo Tabosa. “Eu recebi o roteiro 

recentemente e estou lendo para 
me preparar para esse papel, que 
vou ter uma participação muito 
boa”, acrescenta a atriz, que en-
carnou a Ceição na consagrada 
peça Val da Sarapalha.

Já Ana Marinho aguarda para 
o próximo ano o lançamento de 
sua participação no longa Paloma, 
de Marcelo Gomes. As gravações 
encerradas em 2018 narram a 
história da personagem-título, 
uma agricultora, mulher trans, que 
resolve casar-se num rito religioso 
com Zé, um servente de pedreiro. 
Foi através desse trabalho que a 
artista conseguiu chamar a aten-
ção do diretor de Chão de Estrelas. 
A atriz conhecida por seu traba-

lho na peça Razão para ficar, da 
qual também é responsável pela 
dramaturgia, gravou no início do 
ano um curta de Ana Dinniz, O 
que os machos querem, adapta-
ção do conto homônimo de Ruth 
Ducaso. A produtora Carambola 
Filmes deve iniciar a divulgação do 
trabalho no próximo mês.

“Para mim, é surpresa isso. 
Eu continuo dizendo que eu sou 
uma artista de teatro. Eu gosto de 
fazer teatro, de fazer de novo, e 
de novo… de experimentar e de 
imaginar que a gente tem uma 
autonomia. Mas em cinema a 
gente faz, mas nem sabe o que 
o montador vai fazer daquilo”, 
compara Ana Marinho.

A artista patoense iniciou no 
cinema em Contínuo, curta de 
Odécio Antonio e Carlos Ebert, 
em 2013. Ela também teve par-
ticipação no longa Desvio, do 
diretor Arthur Lins. Ana Marinho é 
professora de Pós-graduação em 
Letras na Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) e está prestes 
a lançar em vídeo a montagem 
de Doutor Fausto da Silva, com 
texto de Paulo Pontes (1940-
1076). A produção era para ser 
realizada de forma presencial no 
palco do teatro e nas ruas, mas 
com a pandemia a gravação foi 
a solução encontrada pelo grupo 
para apresentar o espetáculo com 
direção de César Ferrário.

Ana Marinho lançará, em vídeo, a montagem 
de ‘Doutor Fausto da Silva’, de Paulo Pontes

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Seriado se passa quatro décadas depois dos 
eventos do longa-metragem lançado em 2013 
e dirigido pelo pernambucano Hilton Lacerda

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Ana Marinho (E) dá vida à personagem Leninha, que está intimamente ligada ao casarão; Soia Lira (C) interpreta 
a avó de um dos protagonistas no seriado e Ana Paula Gaspar (D) vive a tímida Eneida, outro membro da trupe

Fotos: Divulgação
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Assim como na filosofia zen-budista o esvazia-
mento do ego é necessário para a plenitude do ser 
universal. Certamente, em Nietzsche há de se com-
preender que é no nada que se descobre o todo, que 
é na inocência e na pureza do instante, que se torna 
possível expandir a consciência, como tão bem en-
tendido no “poder do agora”, na “harmonia com a 
Natureza” e na “Comunhão com a vida” celebrados 
no século seguinte por Eckhart Tolle. Um instantâ-
neo vazio que muito se entendeu como “caos”, so-
bre o qual Nietzsche tão perspicazmente se referiu 
na frase: “É preciso ter um caos dentro de si para 
dar à luz uma estrela cintilante”.

O filósofo “niilista” nunca rejeitou Jesus Cristo 
e sua mensagem, mas a forma equivocada como as 
religiões se espalharam em seu nome sem refletir a 
verdadeira essência do amor. Isso fica expresso em 
frases de sua autoria:

“A Igreja é exatamente aquilo contra o qual 
Jesus pregou e contra aquilo pelo qual ensinou os 
discípulos a lutarem” – “Na verdade, o único cristão 
morreu na cruz. O evangelho morreu na cruz”.

São várias as citações em sua obra que evi-
denciam rejeição ao conceito teológico do pecado, 
da culpa e do castigo, que nos tornam vítimas ex-
piatórias de sacrifícios utopicamente necessários 
à redenção. Uma ilusão imposta pelo ideário cris-
tão institucional com alicerce em uma moral uti-
lizada por séculos como meio de domínio e exer-
cício do poder.

Para Nietzsche, no Evangelho a vida eterna já 
foi “encontrada, e não prometida”. Está dentro de 
nós, no instante presente, como vida no amor, em 
considerar todos como filhos de Deus, como deixou 
claro em O Anticristo: “Jesus não reclama nada ex-
clusivamente para si”. Em sua mensagem não são 
firmados artigos de fé; trata-se de uma prática de 
comunhão com o “Pai” e com o próximo, consistên-
cia diáfana das parábolas, da verdade interior, sem 
complexo de culpa.

E foram vários os pensadores que não encon-
traram razão alguma nas religiões institucionali-
zadas. Que não se satisfizeram com a ideia de au-
tomartírio, de temor a um Deus tirano e vingativo, 
de renúncia à felicidade diante de tantas bênçãos 
concedidas pelo próprio Criador. Tal frustração 
existencialista, com razão, até hoje produz incli-
nação para o ateísmo, que, muitas vezes, não re-
trata exatamente insensibilidade ou descrença na 
sublimidade da Criação, no esplendor cósmico e na 
perfeição das Leis que tudo regem. Afinal, certas 
praxes e teorias dogmáticas como “inferno eterno”, 
“pecado original”, discriminação, rivalidade ideo-
lógica, culto à abstinência, liturgia ritualística, lou-
vores pomposos, deuses antropomórficos e outras 
práticas excogitadas em doutrinações ditas cristãs 
estimulam muito mais às ideias de um deísmo mas-
carado de ateísmo.

Por mais que sua produção intelectual tenha 
sido caracterizada como “filosofia do nada”, a in-
timidade de Nietzsche com a música, suas compo-
sições de caráter religioso, a respeitosa admiração 
por Jesus e a ideia de que é através da sintonia com a 
natureza que o homem transcende espiritualmen-
te levam a supor a existência de algum sentimento 
interior de religiosidade que evidencia noções me-
tafisicamente fundamentadas em uma concepção 
divina da existência.

(continua na próxima semana)

Nietzsche não 
matou Deus (II)

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano
Vou começar este texto valendo-me de um inevitável lu-

gar comum: depois de um longo, sofrido e tenebroso inverno 
de uma permanência de 10 anos atolado na inglória Quarta 
Divisão do Futebol Brasileiro, o Campinense Clube, a gloriosa 
Raposa Serrana, finalmente, consegue, de maneira brilhan-
te, o seu acesso à Terceira Divisão do Futebol Brasileiro. E a 
grande e dramática conquista veio no último final de semana 
num memorável embate contra a tradicional equipe do Amé-
rica Futebol Clube, legendária representante do futebol do 
vizinho estado do Rio Grande do Norte, numa emocionante 
disputa por pênaltis.

Uma das maiores forças do futebol nordestino, portador 
de uma gigantesca e apaixonada torcida, em tempos áureos, 
nos chamados períodos das vacas gordas, o Campinense 
Clube era cognominado de a Equipe Cartola; tempos esses 
caracterizados por opulência financeira e grandes investi-
mentos em todas as áreas do renomado clube, sobretudo em 
sua dimensão social. Mas, as crises vieram, e se abateram 
praticamente sobre todos os clubes brasileiros; e com o 
Campinense Clube a realidade não foi diferente, tanto que 
ele passou a vivenciar momentos de enormes dificuldades, 
tendo, inclusive, em momentos mais agudos de transe, se 
ausentado, por dois anos consecutivos, salvo engano de 
minha memória, do campeonato patrocinado pela Federação 
Paraibana de Futebol. No entanto, a despeito dos numerosos 
e multiplicados obstáculos com os quais se deparou em sua 
travessia, tal qual uma impoluta Fênix, o Campinense Clube 
sempre logrou renascer das cinzas e reassumir o seu papel 
de protagonista nas cenas e cenários daquele que o ines-
quecível radialista Joselito Pereira de Lucena chamava de o 
Futebol Tabajarino.

Nesse processo de reconstituição e reconstrução do 
Campinense Clube, muitos deram a sua preciosa e inestimá-
vel contribuição. Nesse itinerário, não se há de escamotear 
a importante atuação do ex-presidente William Simões que 
assumiu o clube numa das suas piores circunstâncias, na 
qual se encontrava cercado de dívidas por todos, sem cre-
dibilidade na praça, enfim, com um presente dominado por 
problemas por todos os lados; e com o seu futuro dramatica-
mente ameaçado. A chegada de William Simões ao comando 
rubro-negro devolveu a estabilidade financeira de que o 
clube precisava para a retomada da sua caminhada gloriosa. 
Estabilidade financeira não em termos absolutos, evidente-
mente, pois sabemos que o clube ainda convive com muitas 
lutas nessa seara da sua vida administrativa, mas sim no 
sentido de que o clube voltou a ter capacidade mínima para 
a montagem de elencos fortes, competentes, que, ao fim e ao 
cabo, reconciliaram o Campinense Clube com a sua congêni-
ta vocação de colecionador de títulos, com a sua imperiosa 
sina de autêntico papa-taças do futebol paraibano. Na gestão 
de William Simões, o Campinense Clube ganhou três títulos 
de campeão paraibano, e de campeão e vice-campeão do 
Nordeste, respectivamente.

Aliás, é sempre oportuno ressaltar que, na abarrotada 
galeria de troféus do Campinense Clube, duas conquistas há 
que fazem o peito do torcedor rubro-negro estufar de orgu-
lho e alegria, pela suma distinção que os adorna e os eno-
brece. A primeira sinaliza para o hexacampeonato, título que 
somente o Campinense Clube ostenta no futebol paraibano, 
daí o emblemático slogan que o desvanece: Hexa é Luxo! E 

a segunda, não menos grandiosa, radica no triunfo obtido 
na conquista da Copa do Nordeste, vencida pela Raposa no 
ano de 2013. Vale salientar que no percurso empreendido, a 
Raposa Serrana deixou para trás legendas do futebol nordes-
tino a exemplo do Sport Club do Recife, o Santa Cruz Futebol 
Clube e o Leão do Pici, o Fortaleza Esporte Clube, times que 
conquanto sejam portadores de maior poderio no contexto 
futebolístico nacional, findaram experimentando as afiadas 
garras da imponente Raposa Serrana, o Bicho-Papão da 
Rainha da Borborema. Depois da gestão de William Simões, 
houve turbulências políticas de variado matiz no Campi-
nense Clube, com inúmeras dificuldades para a formação de 
novas diretorias; houve renúncias precoces; enfim, toda uma 
atmosfera de instabilidades que insistiram em ameaçar o 
futuro da grande instituição futebolística paraibana.

Mas, reescrevendo o monumental Fernando Pessoa, 
resistir é preciso, viver não é preciso. E, por esse patamar, 
o Campinense Clube reagiu, resistiu, insistiu, persistiu, não 
desistiu, lutou e venceu, novamente. Nesse itinerário contou 
com a participação da primeira mulher presidente da sua 
história, a comerciante Maria das Graças Tavares de Melo, 
que, com determinação e competência, exerceu um manda-
to provisório no clube, que culminou com a realização das 
eleições que conduziram ao comando administrativo do 
clube uma equipe de jovens gestores; torcedores, abnega-
dos e apaixonados rubro-negros que, de maneira eficiente e 
discreta, assinaram pactos de infrangível compromisso com 
o Campinense Clube, cujo desiderato único e indesviável era 
ver o clube voltar a se reencontrar com os seus dias de gló-
ria. Fhelipe Cordeiro, Cláudio Leôncio, Rômulo Farias, Tiago 
Pontes e Felipe Lima, eis a diretoria sobre cujos ombros têm 
pesado o fascínio e a responsabilidade de conduzir os desti-
nos do Campinense Clube, missão da qual se têm desincum-
bido com singular tirocínio e incontestável operosidade. E, 
como a semeadura tem sido boa, os frutos já estão sendo ma-
ravilhosamente colhidos. Eis, pois, o Campinense Clube de 
volta à Série C do Campeonato Brasileiro, importante degrau 
que, subido, resgata o prestígio de um clube cujos méritos o 
fazem arrebatado para a imortalidade; um clube que nasceu 
no tempo, mas tem sabor de eternidade; um clube cujas 
cores traduzem raça, amor e paixão; um clube que, muitas 
vezes, provou a dureza do chão e das grandes quedas, mas 
sempre soube, com humildade e altivez, levantar-se para 
habitar as alturas, imagem exata a compatibilizar-se com a 
sua ontológica grandeza.

A conquista do Campinense Clube é o consórcio perfeito 
entre o lírico, o épico e o dramático. De parabéns, portanto, 
torcedores, dirigentes, comissão técnica, funcionários; e, 
principalmente, os atletas. De parabéns a cidade de Campina 
Grande por tão agigantada glória obtida pelo Campinense 
Clube. Da equipe de jovens, aguerridos e vencedores atletas, 
todos eles, sem exceção e sem distinção, merecedores de 
todas as nossas efusivas congratulações, elejo, como símbolo 
representativo do exuberante feito, a exponencial figura do 
magnífico goleiro Mauro Iguatu, cuja liderança, experiência, 
e defesas magistrais, sobretudo nas angustiantes disputas 
por pênaltis, foram de fundamental importância em nossa 
ascensional e emocionante trajetória. Por tudo isso, só há uma 
expressão capaz de cartografar acontecimento tão fulgurante-
mente auspicioso: Salve a Raposa, Bicho-Papão!

Salve a Raposa, bicho-papão!

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Colunista colaborador

Foto: Reprodução

Hoje, o músico Fuba 
é o convidado especial da 
transmissão virtual Amigos 
& Histórias, que será reali-
zada pela Orquestra Sinfô-
nica Municipal (OSMJP), por 
meio da Fundação Cultural 
de João Pessoa (Funjope). 
O programa começa às 19h, 
no canal oficial da Orquestra 
no YouTube.

“O Fuba é uma das pes-
soas mais importantes do 
movimento cultural paraiba-
no. Está intimamente ligado 
à cultura popular e invade 
vários cenários, não fica só na 
música, atravessando várias 
vertentes artísticas”, declarou 
o maestro Laércio Diniz, que 
apresenta o programa Ami-
gos & Histórias.

Para o regente da OSMJP, 
a importância de Fuba não é 
só pela questão artística, mas 
pelo próprio ambiente que 
ele cria para poder influen-
ciar a cultura em João Pessoa, 
seja na literatura, nos eventos 
das prévias carnavalescas, 
em suas composições. 

“Sem dúvida, é uma 
honra imensa participar 
dessa live. É interessante 
compartilhar a vida de cada 
um, pessoas ligadas à área 
cultural. Teremos muito 
para falar, sobre os livros 
que publiquei, cordéis e 
do novo livro também”, co-
mentou Fuba, convidando 
o público para acompanhar 
a apresentação e também 
para o segundo lançamen-

to de seu livro, Paraíba 
1930: A verdade omitida. 
O primeiro lançamento foi 
na Fundação Casa de José 
Américo (FCJA). 

A transmissão conta 
ainda com as participações 
especiais do percussionista 
Wagner Santana, membro 
da OSMJP e professor do pro-
jeto Ação Social Pela Música, 
e do trombonista da OSMJP, 
Jônatas Souza. 

Músico Fuba é convidado especial 
do projeto ‘Amigos & Histórias’

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, acesse o 
canal oficial da OSMJP no Youtube

Artista paraibano falará sobre 
seu mais recente livro: ‘Paraíba 
1930: A verdade omitida’

Da Redação

Nietzsche: “É preciso ter um 
caos dentro de si para dar à 
luz uma estrela cintilante”



Cultura

Quando visitei Taperoá em remota ocasião, acompa-
nhado de Gonzaga Rodrigues e do fotógrafo Antônio Da-
vid para encontrar Dorgival Terceiro Neto, a região era 
paisagem devastada, com aspecto desolador.

No aceiro da Serra do Pico, espalhando-se pelo en-
torno, a vegetação era somente graveto, sem nenhum vi-
vente. No leito seco do Rio Taperoá, que banha a cidade, 
um magote de cabras passeava.

Banhada pelo rio, a cidade é ornada por uma nesga 
da Serra do Teixeira, que torna a paisagem ainda mais 
atraente. A terra sempre está coberta de resplendorosos 
raios refletidos nas pedras no alto da Serra do Pico, que 
emocionam e inspiram poetas e cantadores.

Como é versátil este lugar. Quando toda a região se 
mostra com aspecto desolador, mesmo assim a visão que 
se tem é de uma paisagem sedutora.

Depois de algum tempo, quando retornei ao lugar, 
tudo estava diferente. A chuva do começo do ano tinha 
transformado a paisagem esturricada em área coberto 
de marmeleiro, juremas, facheiros e caibeirras que dava 
gosto olhar, pois toda a extensão estava com flores, per-
fumada. Como era verde Taperoá.

Do hotel A Pedra do Reino, na entrada da cidade, ob-
servávamos a vegetação revigorada, com aroma de terra 
molhada, sendo possível escutar o rumorejar das folhas 
da baraúna, da aroeira, da oiticica, do juazeiro, enfim, ár-
vores com acenos que lembravam as palmeiras de Serra-
ria, no adeus quando deixamos o lugar.

Paramos para observar, à distância, a Serra do 
Pico que margeia o Rio Taperoá, símbolo e inspiração 
para cantadores e poetas, e por onde passearam per-
sonagens de Ariano Suassuna. Enquanto meus amigos 
proseavam sobre a riqueza do solo do lugar, admirados 
com a extensão de terra inabitada, deixei a imaginação 
perambular pela paisagem, reencontrei personagens 
do Auto da Compadecida vagando pelo terreno arenoso 
da beira dos riachos, a começar por João Grilo, Chicó e 
palestrei com o universal Quaderna na calçada da Fa-
zenda Santa Maria. Tipos de habitantes com os quais 
Ariano e Balduíno conviveram.

Ariano e Balduíno Lélis foram seduzidos por esta 
banda do Sertão, e por meio da arte revelaram paixão 
pela região.

Depois da Fazenda Carnaúbas, do engenhoso Ma-
nuelino Vilar, em debanda da Fazenda Santa Maria onde 
nasceu seu primo Dorgival, andando pela paisagem é 
como se estivéssemos ouvindo o velho Melquides Vilar a 
conversar amenidades com Antônio Silvino, quando este 
cismava deixar em sossego as terras do Brejo e do Agres-
te para viver na aragem de Taperoá.

Taperoá foi o adorno de Ariano, Dorgival e Balduí-
no, fazendo-os homens honrados, de palavras amáveis 
e necessários como a água que desce dos montes para 
irrigar aquela terra.

Nos primeiros anos do século passado, sorrateiro, 
às vezes o cangaceiro Antônio Silvino passava tempo-
rada na camaradagem da Santa Maria, saciava o ape-
tite com coalhada fresca, queijo de manteiga morno, 
carne de sol e pão de milho com leite de vaca. Havia 
respeito mútuo entre ambos e, mais de um século de-
pois, Dorgival recordava tudo o que seu pai contava a 
respeito do cangaceiro.

Para falar de seus antepassados, Dorgival deixava-
se conduzir pelas imagens que sempre guardou, sem 
nunca esquecer de quando andava léguas em lombo de 
cavalo até Patos para estudar, recordava as viagens de 
trem até a capital, onde residiu na Casa dos Estudantes. 
O tempo passou, ganhou asas, foi advogado, prefeito e go-
vernador, sem nunca esquecer Taperoá de sua infância. 
Da paisagem da terra luminosa, a exemplo de Ariano e 
Balduíno, ele recolheu imagens que transpôs para seus 
livros como uma brisa a refrescar a alma.

Naquela viagem para o reencontro com velhos 
conhecidos, galopamos pelas estradas que o vento 
morno espanou, e quem sabe, retornaremos a Tape-
roá para apagar a saudade dos três amigos que deixa-
ram muitas lições.

Como era 
verde Taperoá

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de outubro de 2021     |     A UNIÃO        11

Colunista colaborador

Edital

Já está disponível no por-
tal da Lei Aldir Blanc na Paraí-
ba o resultado preliminar do 
Edital Corrinha Mendes, um 
dos cinco lançados pelo Gover-
no da Paraíba, através da Se-
cretaria de Estado da Cultura 
(Secult-PB), na segunda fase 
da execução da lei.

Uma comissão de 11 pes-
soas analisou, nos últimos sete 
dias, cerca de 2 mil propostas 
de apresentação, exibição e 
ação formativa para a inter-
net. Inscreveram-se candida-
tos das 12 Regionais de Cultu-
ra, participação considerada 
representativa e abrangente 
pela comissão.

Segundo a gerente de 
Dança da Secult-PB e coorde-
nadora do Edital, Bia Cagliani, 
houve muitas inscrições em 
duplicidade, o que fez a co-
missão considerar apenas a 
última realizada por cada pro-
ponente, resultando em 1.700 
propostas acatadas.

Na lista preliminar estão 
todas as propostas identifica-
das pelo nome do proponente, 
nome artístico ou do grupo, ca-
tegoria em que se inscreveu, a 
Regional de Cultura e a cidade 
a que pertence e a situação da 
proposta após análise (habili-
tada ou inabilitada).

Nesse ponto, está a infor-
mação mais importante para 

os inscritos, já que a lista tam-
bém revela o motivo da inabili-
tação. Isso é fundamental para 
os inscritos nessa situação 
montarem seus recursos, que 
precisam ser apresentados à 
comissão até a próxima terça-
feira (dia 26).

Quem foi preliminarmen-
te habilitado já pode ir juntan-
do a documentação comple-
mentar, como indica o texto do 
Edital. O resultado preliminar 
seria divulgado, inicialmente, 
no dia 17, mas o volume de 

inscrições e de duplicidades 
gerou uma maior dificuldade 
para a identificação desses 
casos antes da análise propria-
mente dita. Em comunicado 
oficial, a Secult elasteceu o pra-
zo para as análises.

O Edital Corrinha Men-
des prevê a contratação de 
560 propostas de apresenta-
ção, exibição e ação formativa 
para a internet. Serão pagos 
cachês que variam de R$ 2 
mil a R$ 9 mil, distribuídos 
em cinco categorias.

Lei Aldir Blanc na Paraíba 
divulga a lista preliminar
Da Redação

Foto: Manuela Acioly/Divulgação

Segundo a coordenadora do ‘Edital Corrinha 
Mendes’, Bia Cagliani, tirando as inscrições em 
duplicidade, houve 1.700 propostas acatadas

Foto: Antônio David/Divulgação

Visita a Taperoá, com Dorgival Terceiro Neto (E) e Gonzaga Rodrigues (D)

Através do QR Code acima, 
acesse o portal oficial da 
Lei Aldir Blanc na Paraíba

EstrEias

Duna (Dune. EUA. Dir: Denis Villeneuve. Ficção Científica e 
Fantasia. 14 anos). Inspirado na série de livros de Frank Herbert, 
o filme se passa em um futuro longínquo. O Duque Leto Atrei-
des administra o planeta desértico Arrakis, também conhecido 
como Duna, lugar de única fonte da substância rara chamada 
de “melange”, usada para estender a vida humana, chegar a 
velocidade da luz e garantir poderes sobrehumanos. Para isso 
ele manda seu filho, Paul Atreides (Timothée Chalamet), um jo-
vem brilhante e talentoso que nasceu para ter um grande destino 
além de sua imaginação, e seus servos e concubina Lady Jessica 
(Rebecca Fergunson), que também é uma Bene Gesserit. Eles 
vão para Duna, afim de garantir o futuro de sua família e seu 
povo. Porém, uma traição amarga pela posse da melange faz 
com que Paul e Jessica fujam para os Fremen, nativos do planeta 
que vivem nos cantos mais longes do deserto. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 9 - MacroXE (3D): 14h30 (dub.) - 17h50 (dub.) - 21h10 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP: 13h45 (dub., 2D) - 17h 
(leg., 3D) - 20h15 (leg., 3D); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub., 
3D): 14h15 - 17h30 - 20h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub., 
2D): 21h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h20 (sáb., dom. 
e qua.) - 17h10 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 14h20 
(sáb., dom. e qua.) - 17h10 - 20h.

ron BugaDo (Ron’s Gone Wrong. EUA. Dir: Sarah 
Smith. Animação, Comédia e Aventura. Livre). Ron Bugado con-
ta a história do jovem Barney, um menino de onze anos que tem 
dificuldade de fazer novos amigos, e seu companheiro Ron, uma 
inteligência artificial de alta tecnologia que anda, fala e é o “me-
lhor amigo fora da caixa” de Barney. Mas quando Ron começa a ter 
seu funcionamento comprometido, os dois saem em uma aventura 
repleta de ação, onde a amizade entre os dois se mostra verdadei-
ra. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 14h; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 
(dub.): 13h30 - 16h - 18h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
13h45 - 16h20 - 18h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h10 
(sáb., dom. e qua.) - 16h10 - 18h10 - 20h10; CINE SERCLA PARTA-
GE 3 (dub.): 14h10 (sáb., dom. e qua.) - 16h10 - 18h10 - 20h10.

ContinuaÇÃo

007 - sEm tEmpo para morrEr (007 
- No Time to Die No Time to Die. EUA. Dir: Cary Fukunaga. Thriller, 
Ação e Aventura. 14 anos). Depois de sair do serviço ativo da MI6, 
James Bond (Daniel Craig) vive tranquilamente na Jamaica, mas 
como nem tudo dura pouco, a vida do espião 007 é agitada mais 
uma vez. Felix Leiter (Jeffrey Wright) é um velho amigo da CIA 
que procura o inglês para um pequeno favor de ajudá-lo em uma 
missão secreta. O que era pra ser apenas uma missão de resgate 
de um grupo de cientistas 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 3 (dub.): 
21h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 19h45; CINE SERCLA PAR-
TAGE 5 (dub.): 19h45.

amarraÇÃo Do amor (Brasil. Dir: Caroline 
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 fortalecer 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: 13h40.

Fátima – a História DE um mila-
grE (Fatima. EUA. Dir: Marco Pontecorvo. Drama histórico. 12 
anos). Em 1917, Lúcia, uma pastora de apenas 10 anos, e os seus 
dois primos mais novos, Jacinta e Francisco, têm visões de Virgem 
Maria, que lhes surge com uma mensagem de paz. As suas reve-
lações inspiraram dezenas de milhares de fiéis que se deslocaram 
até Fátima, na esperança de testemunhar um milagre, mas não 
agradaram a Igreja e o Governo de Portugal, que tentaram for-
çá-los a recontar a sua história. O que se viveu em Fátima mudou 
para sempre as suas vidas. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 15h40; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 13h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 
(dub.): 14h45; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 14h45.

HallowEEn Kills: o tError Con-
tinua (Halloween Kills. EUA. Dir: David Gordon Green. Terror. 
16 anos). Depois de quatro décadas se preparando 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 hospital com ferimentos graves de vida ou morte. Mas 
quando Michael consegue escapar da armadilha de Laurie, sua vin-
gança 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 Haddonfield 
se juntar para lutar contra o monstro. Mulheres se juntam e formam 
um grupo de vigilantes que vão atrás de Michael e acabá-lo de uma 
vez por todas, garantindo o retorno de um Halloween tranquilo e 
paz na cidade. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 16h30 (dub.) - 19h (dub.) 
- 21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 16h15 - 18h50; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h20 - 18h20 - 20h20; CINE SER-
CLA PARTAGE 4 (dub.): 16h20 - 18h20 - 20h20.

patrulHa Canina: o FilmE (Paw Patrol: 
The Movie. EUA. Dir: Callan Brunker. Animação. Livre). O filhote Ry-
der e seus amigos têm um grande desafio: impedir o novo prefeito 
da cidade, Humdinger, de causar muitos problemas. Juntos e equi-
pados com muita tecnologia, a Patrulha Canina luta para salvar os 
moradores da Cidade da Aventura. CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 
14h40 (sáb., dom. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 14h40 
(sáb., dom. e qua.).

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, estabelecida pelo próprio rei da França, 
Carlos VI, marca o grande drama de vingança e crime do século 14, 
que tem a esperança de ser resolvido somente após o combate. Ba-
seado no romance homônimo de Eric Jager. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 
(leg.): 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h55; CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (dub.): 16h55.

VEnom: tEmpo DE CarniFiCina 
(Venom: Let There Be Carnage. EUA. Dir: Andy Serkis. Aventu-
ra, Terror e Fantasia. 14 anos). Depois de um ano dos aconte-
cimentos do primeiro filme, Eddie Brock (Tom Hardy) está com 
problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. 
Eddie tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial 
killer Cletus Kasady, também portando um symbiote chamado 
Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução 
falhada. Baseado no vilão dos quadrinhos da Marvel. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4 (dub.): 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 13h30 
- 18h - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub., 3D): 15h - 17h30 
- 19h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 18h20; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 14h - 16h30 - 19h - 21h30; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 15h30 - 18h -20h30; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 14h55 (sáb., dom. e qua.) - 16h50 - 18h45 - 
20h40; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 14h55 (sáb., dom. e 
qua.) - 16h50 - 18h45 - 20h40.

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

Animação ‘Ron Bugado’ gira em torno de uma amizade entre um garoto e uma inteligência artificial



Cultura

Em seu segundo dia, a 10ª Mos-
tra Acauã do Audiovisual Paraibano 
exibirá uma série de produções rea-
lizadas no Sertão do Estado. O even-
to está sendo realizado até sábado 
(dia 23) no sítio histórico da Fazen-
da Acauã, distante 4Km da cidade de 
Aparecida, no Alto Sertão.

O festival é dividido em cinco 
mostras: Mostra Paraíba Afora; Mos-
tra Sertão na Tela; Mostra Muleque; 
Mostra Armorial e Mostra “O Voo da 
Acauã” (confira a programação no box 
ao lado). Hoje, às 19h30, na Sertão na 
Tela serão apresentados curtas-me-
tragens rodados em municípios como 
Nazarezinho, Itaporanga, Aparecida, 
Coremas, Sousa e Cajazeiras.

O destaque de hoje fica por con-
ta do longa-metragem A Princesa de 
Elymia, de Sílvio Toledo, que concor-
reu na categoria de Melhor Animação 
na edição do ano passado do Grande 
Prêmio do Cinema Brasileiro. O filme 
acompanha uma garota de 10 anos 
que mora em uma favela no Rio de 
Janeiro e encontra um portal para um 
local mágico onde irá enfrentar bru-
xaria, monstros e dragões.

Amanhã, haverá uma homena-
gem ao movimento armorial com o 
filme Ariano Ilumiaras. Dirigido por 
Claudio Brito, o documentário é sobre 
o universo do escritor e dramaturgo 
Ariano Suassuna (1927-2014), bem 
como suas diferentes linguagens.

Dentre os shows musicais, Gru-
po Compasso sobe ao palco nesta 
noite; Davi Mendes se apresentará 
amanhã e no encerramento será a vez 
do cantor e compositor Adeildo Viei-

ra e a participação especial do músico 
aparecidense Ilder Santos. 

Em paralelo ao evento, está acon-
tecendo também a exposição O Voo 
da Acauã, no Conjunto Histórico da 
Fazenda Acauã. A mostra fotográfica 
reúne matérias de jornais, troféus e 
produtos produzidos nos 30 anos de 
existência da ONG Acauã Produções 
Culturais, que realiza o festival, atra-

vés do Ponto de Cultura Caminhos de 
Acauhan e do produtor J. França.

Este ano, a Mostra Acauã é pa-
trocinada pela Cagepa, selecionada 
pela chamada pública ‘Festivais de 
Audiovisual da Paraíba’, lançado pela 
Secretaria de Estado da Cultura (Se-
cult-PB), através da Lei Rouanet e da 
Secretaria Especial da Cultura do Mi-
nistério do Turismo.

A cinebiografia do cantor 
Ney Matogrosso, Homem com 
H, dirigida por Esmir Filho, 
é um dos assuntos que será 
abordado no podcast ‘Aruan-
da no Ar’, durante o segundo 
– e último – episódio sobre o 
grupo Secos e Molhados que 
estará na programação de 
hoje do Tabajara em Revista, 
programa no qual o músico 
Adeildo Vieira apresenta a 
partir das 14h, na Rádio Ta-
bajara FM – 105.5.

Logo após a veiculação, 
o conteúdo do podcast – que 
faz parte do projeto de exten-
são ‘Aruandando no Campus’, 
da UFPB, e da 16ª edição do 
Fest Aruanda – é disponibili-
zado nas plataformas digitais, 
a exemplo de Spotfy, Deezer e 
Google Podcast. 

“No episódio de hoje, es-
taremos falando da banda Se-
cos e Molhados a partir de um 
outro recorte: uma cinebiogra-
fia do cantor Ney Matogrosso 
que está em pré-produção 
para lançamento em 2022, ou 
2023. Será uma ficção basea-
da na vida de Ney Matogrosso, 
que autorizou e tem acompa-
nhado as etapas, como o rotei-
ro”, disse o diretor executivo 
do Fest Aruanda, Lúcio Vilar. 
Ele informou que cada edição 
do podcast, do qual é o apre-
sentador, é previamente gra-
vada e dura entre quatro a cin-
co minutos. “O tempo é curto, 
mas as informações são mais 
precisas, obtidas também 
através de pesquisas”, garan-
tiu o produtor do festival.

Dois episódios enfocando 
um tema vêm sendo tratados 
a cada semana no ‘Aruanda no 
Ar’, com transmissão pela Ta-
bajara sempre nas segundas e 

quintas-feiras, nesta tempora-
da 2021. “A diferença, este ano, 
é que falamos das atrações do 
festival que acontecerá entre 
os dias 9 a 15 de dezembro, 
em João Pessoa, mas não nos 
limitamos a apenas isso, abor-
dando também, por exemplo, 
sobre filmes documentários 
musicais lançados ou que te-
rão estreia em 2022, mas que 
já estão dando o que falar”, ob-
servou Vilar. 

Na próxima semana, o 
tema do podcast será o cantor 
paulista Jair Rodrigues (1939-
2014). “No primeiro episódio, 
destaque para o artista como 
sendo uma das maiores vozes 
do Brasil. No outro episódio, 
com veiculação no dia 28, con-
versamos com o professor e 
cineasta Rubens Rewald, que 
é o diretor do filme documen-
tário sobre o artista e é intitu-
lado Jair Rodrigues – Deixa que 
digam, que contou detalhes da 
produção”, disse ele. E ainda 
informou que, na primeira se-
mana de novembro, o projeto 
deverá abordar o longa-me-
tragem Deserto Particular, di-
rigido por Aly Muritiba. “O fil-
me irá representar o Brasil na 
disputa por uma vaga no Oscar 
2022”, informou ele.

A temporada do ‘Aruanda 
no Ar’ começou no dia 5, tendo 
como tema o maestro paraiba-
no José Siqueira (1907-1985). 
“Ficou conhecido na Europa e 
nos EUA, mas caiu no esque-
cimento, ao ser perseguido 
pela ditadura militar nos anos 
1970. Ele será homenageado 
na edição do Fest Aruanda, no 
qual será exibido o documen-
tário Toada para José Siqueira, 
sobre a história do maestro, 
que é dirigido por Rodrigo T. 
Marques e Eduardo Consonni”, 
informou Lúcio Vilar.

Na segunda semana, o 

homenageado pelo podcast foi 
Waldemar José Solha, que ce-
lebrou oito décadas de idade 
em 2021 e cuja premiada tra-
jetória artística e literária foi 
o assunto dos episódios. “Ele 
tem uma atuação instigante e 
permanente, ao longo de mais 
de 60 anos, e o Fest Aruanda 
vai homenageá-lo, pelo con-
junto da obra, na 16ª edição”, 
apontou Vilar, acrescentando 
que os trabalhos de edição e 
mixagem são do aluno de Mí-
dias Digitais da UFPB, Gustavo 
Rogers, voluntário do projeto 
de extensão.

“O podcast começou a ser 
veiculado pela Rádio Tabajara 
em agosto do ano passado”, 
explicou o coordenador do 
Fest Aruanda. “É uma forma 
de reforçar o que se passa no 
universo do audiovisual em 
âmbitos local, regional e na-
cional. A ideia é que o projeto 
tenha continuidade e é uma 
parceria sagrada essa que te-
mos com a Empresa Paraiba-
na de Comunicação (EPC). A 
Tabajara tem uma identidade 
cultural com a cidade de João 
Pessoa e uma postura de van-
guarda e essa parceria foi mais 
encorpada com a diretora pre-
sidente da EPC, Naná Garcez. 
É um casamento muito feliz”, 
afirmou Lúcio Vilar. 

Mostra Acauã do Audiovisual 
exibe produções do Sertão

Edição: Audaci Junior          Editoração: Luciano Honorato
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Hoje, 10a edição do evento apresentará animação que concorreu ao Melhor Longa no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro
Da Redação

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Imagens: Divulgação

Fotos: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Rádio Tabajara

Rádio Tabajara veicula episódios do podcast ‘Aruanda no Ar’

De cima para baixo: sempre apresentando um tema em apisódios duplos, o projeto já abordou os 80 anos do 
artista e escritor Waldemar José Solha, o maestro paraibano José Siqueira e o grupo musical Secos e Molhados

 PROGRAMAÇÃO 

Quinta-feira (dia 21)
9h e 15h - Mostra Moleque (exibição de filmes infantis voltados para 
alunos da rede pública de ensino). Local: Auditório do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Aparecida.
‘A Princesa de Elimya’ (animação em longa-metragem) Dir. Sílvio 
Toledo – Campina Grande.
19h30 - Mostra Sertão na Tela (exibição de filmes de curta-metra-
gem produzidos no Sertão da Paraíba)
‘Seiva’ – Dir. Ramon Batista – Nazarezinho;
‘Quando o Poeirão Levanta’ – Dir. Adriana Caldas – Itaporanga;
‘O Entardecer no Sertão’ – Dir. Maria Tereza, Diógenes Mesquita e 
Ana Alice Queiroz- Aparecida;
‘Pungentes’ – Dir. Diassis Pires – Coremas;
‘Regresso ou alguma coisa que criamos sobre nós’ – Dir. Maycon 
Carvalho – Sousa;
‘Segredos e Mistérios do Cine Apolo XI’ – Dir. JanduyAcendino – Ca-
jazeiras.
21h30 - Programação Cultural: show musical com Grupo Compasso

Sexta-feira (dia 22)
15h - Encontro da Frente de Interiorização do Audiovisual Paraibano. 
Local: Conjunto Histórico da Fazenda Acauã.
19h30 - Mostra Armorial (exibição de filmes de longa-metragem 
produzidos sobre o escritor Ariano Suassuna e o Movimento Armo-
rial). Local: Conjunto Histórico da Fazenda Acauã.
‘Ariano Ilumiaras’ - Dir. Claudio Brito – João Pessoa;
‘A Sagração dos Povos da Iarandara de Ariano Suassuna’ – Dir. Suel-
ma Moraes – João Pessoa.
21h30 - Programação Cultural: show musical com Davi Mendes.

Sábado (dia 23)
9h – Palestra: “Prestação de Contas de Projetos Culturais”. Local: 
Auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Aparecida.
19h30 - Mostra ‘O Voo da Acauã’ (exibição do documentário em ho-
menagem aos 30 anos de fundação da Acauã Produções Culturais). 
Local: Conjunto Histórico da Fazenda Acauã.
‘O Voo da Acauã’ – Dir. Marcelo Paes de Carvalho e Laercio Filho – 
Aparecida-PB/Rio de Janeiro-RJ.
21h40 - Entrega das comendas aos filmes participantes e homena-
geados da mostra.
Programação Cultural: show musical com Adeildo Vieira e participa-
ção especial de Ilder Santos.

Cena da animação ‘A Princesa de Elymia’ (acima); 
e o artista Manuel Dantas Suassuna (ao lado) 
no documentário ‘Ariano Ilumiaras’
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Tramitação prosseguirá com a realização de audiências públicas 15 dias após a publicação oficial do parecer
A Comissão Permanente 

de Orçamento, Fiscalização, 
Tributação e Transparência 
da Assembleia Legislativa 
aprovou, por unanimidade, 
em sessão remota, ontem à 
tarde, o parecer preliminar 
do deputado Buba Germano 
relativo à Lei Orçamentária 
Anual (LOA) do Governo do 
Estado.

O projeto, que estima 
em R$ 14.369.243.512,00, 
a receita do Estado para o 
próximo ano e fixa a despesa 
em igual valor.

Na apresentação do pa-
recer preliminar, o relator 
Buba Germano ressaltou o 
atendimento da “Reserva 
para Cobertura de Emendas 
Parlamentares” – as cha-
madas Emendas Impositi-
vas - no percentual de 0,5% 
para cujo valor total é de R$ 
63.450.313,00 o que perfaz 
o valor R$ 1.762.508,69 por 
“mandato parlamentar” para 
atender as chamadas emen-
das individuais impositivas, 
com a destinação obrigató-
ria de 50%  desse valor para 

ações em serviços público 
em saúde.

“Acrescente-se ainda, 
que poderão ser apresenta-
das emendas individuais e 
coletivas ao projeto de lei or-
çamentário, nos termos do § 
4º do art. 223, do Regimento 

Interno da Casa”, orienta o 
relator.

Buba Germano rela-
ta ainda que a Proposta da 
LOA/2022, “observa os prin-
cípios e preceitos orçamentá-
rios aceitos e consagrados na 
literatura técnica, bem como 
incorporados no texto cons-
titucional, que visam conferir 
racionalidade, eficiência e 
transparência aos processos 

de elaboração, execução e 
controle do orçamento públi-
co, dentre os quais se destaca 
o princípio da periodicidade, 
do equilíbrio, da clareza, da 
especificação, da exclusivi-
dade, da não vinculação, da 
unidade e da universalidade 
do orçamento público”.

Neste contexto, segun-
do ele, “a peça orçamentá-
ria em exame é oportuna 
e consistente. Finalizando, 
cumpre-me esclarecer que 
o conteúdo funcional pro-
gramático, as ações prio-
ritárias e metas da Admi-
nistração Pública Estadual, 
consignadas na Proposta 
da LOA/2022 serão exami-
nados, em sua substância, 
findo o prazo para recebi-
mento de emendas, quando 
do oferecimento do Parecer 
Definitivo. Nestas circuns-
tâncias e por tudo o que foi 
exposto, opino seguramen-
te, nos termos de Parecer 
Preliminar pela admissi-
bilidade da Proposta da 
LOA 2022 (Projeto de Lei 
n° 3.242/2021), sobretudo 

Comissão de Orçamento aprova 
parecer preliminar da LOA 2022

dado ao interesse público 
que encerra”, concluiu.

Calendário
De Acordo com o calen-

dário da comissão, tramita-
ção da LOA prosseguirá com 
a realização de audiências 
públicas 15 dias após a pu-

blicação oficial do parecer 
apresentado ontem pelo 
deputado Buba Germano. 
Em seguida, será aberto um 
prazo de 15 dias para a apre-
sentação de emendas, o que 
deverá ocorrer até o dia 5 de 
novembro. Depois disso, a 
comissão terá 20 dias para a 

elaboração do parecer defini-
tivo, que deverá estar pronto 
até o dia 29 de novembro. O 
parecer definitivo deverá ser 
publicado no dia seguinte, 30 
de novembro, para ser incluí-
do na Ordem do Dia de 1º de 
dezembro para apreciação 
pelo plenário da Casa.

A votação do parecer de Buba Germano (no alto, à esq) foi realizada em sessão remota e a aprovação foi unânime

O projeto estima em 
R$ 14,3 bilhões a 

receita do Estado para 
o próximo ano e fixa a 
despesa em igual valor

Foto: ALPB

ALPB aprova obrigação para empresa de 
criptomoedas enviar relatórios ao Procon

A Assembleia Legislativa 
do Estado da Paraíba(ALPB) 
aprovou, ontem, por una-
nimidade, o Projeto de Lei 
3155/2021, de autoria do lí-
der da bancada do Governo, 
deputado Wilson Filho(sem 
partido), determinando que 
as empresas que compram 
e vendem criptomoedas en-
viem, para o Procon e Ministé-
rio Público, relatórios anuais 
demonstrando capacidade de 
retorno dos valores investidos 
pelos seus clientes.

Como mercado em plena 
ascensão no Brasil – hoje já 
conta com mais de 320 mil 
investidores -, o Bitcoin e a 
Criptomoeda têm gerado 
muitos problemas e muitas 
denúncias, e o projeto do par-
lamentar é o primeiro do país 
que tenta proteger usuários e 
clientes. Para virar lei, a ini-
ciativa precisa somente da 
sanção do governador. 

O projeto prevê multa 
e fechamento imediato das 
empresas que descumprirem 
suas normas, e o objetivo dos 

relatórios enviados anual-
mente ao Procon E Ministério 
Público é fazer com que as em-
presas demonstrem também 
que não se trata de esquemas 
de “pirâmide financeira”.  

Com o propósito de dar 
mais segurança aos clientes 
que decidirem investir nes-
sa modalidade, o projeto es-
tabelece que o consumidor 
que quiser, deve ter acesso 
ao relatório em até 60 horas 
após fazer o seu pedido. No 
relatório, devem constar os 
investimentos feitos, de que 
forma eles são feitos e quais 
foram os balanços econômi-
cos de ganho e/ou perda.

Com aval igualmente 
unânime da Comissão de 
Constituição e Justiça, a ma-
téria chegou ontem ao ple-
nário sendo aprovada por 
parlamentares das bancadas 
de oposição e situação, entre 
eles, o deputado Anderson 
Monteiro(PSL) que, antes de 
votar, fez questão de se pro-
nunciar elogiando a iniciativa 
do líder do Governo.

Conforme esclareceu o 
deputado Wilson Filho, o pro-
jeto oferece às empresas uma 
oportunidade de demonstrar 
segurança ao cliente nesse 
tipo de atividade. “Parte da 
população ainda teme em 
investir em criptomedas e 
essa lei vai dar, às empresas, 
a chance de provar que po-
dem oferecer um investimen-
to confiável para o cliente e 
consumidores. O cidadão vai 
ter a segurança de que está 
investindo seu dinheiro de 
forma correta e sem risco de 
ter perdas futuras”, detalhou 
Wilson Filho.

Direito
Para desviar de eventual 

apreciação de inconstitucio-
nalidade, o deputado Wilson 
Filho explicou que seu projeto 
trata, na verdade, de um direi-
to do consumidor . “O projeto, 
em si, não versa sobre cripto-
moedas, que é competência 
da União e do Banco Central, 
mas da relação de transpa-
rência que as empresas que 

ofertam esses serviços tem 
com seus clientes ou consu-
midores”, separou. 

O que é? - Genericamen-
te, criptomoeda é um tipo de 
dinheiro como outros que 
manipulamos no dia a dia, 
com a diferença de ser total-
mente digital. Não é emitido 
por nenhum governo (como 
é o caso do real ou do dólar, 
por exemplo). As moedas digi-
tais – como o Bitcoin – repre-
sentam um código complexo 
que não pode ser alterado e 
as transações realizadas com 
elas são protegidas por crip-
tografia.

Chamado comumente 
de “pirâmide financeira”, o 
“esquema ponzi” foi criado 
desde o século passado e, nele, 
a instituição financeira não 
tem lucro a partir dos inves-
timentos feitos ou pelas suas 
atividades, mas sim pela en-
trada de novos clientes que 
sustentam os lucros. Ocorre 
que, no dia que para de entrar 
clientes, a pirâmide tende a 
desabar.

Bonificação de 10% para a UEPB é aprovada
Na mesma sessão de ontem, a 

Assembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) também aprovou o Proje-
to de Lei 3.211/2021, de autoria 
do presidente da Casa, Adriano 
Galdino, garantindo aos alunos 
da rede pública e privada de en-
sino uma bonificação de 10% na 
nota do candidato obtida no Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
como processo de avaliação, para 
ingresso na Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB).

“Essa medida tem a intenção 
de aumentar as chances para que 

os estudantes paraibanos tenham 
acesso à instituição no seu Estado, 
fortalecendo-se o direito à edu-
cação e o desenvolvimento regio-
nal, sem retirar a possibilidade de 
que os demais estudantes possam 
participar do processo seletivo”, 
justificou o presidente.

A distribuição nas escolas pú-

blicas estaduais do protocolo de 
combate ao feminicídio e de en-
frentamento à violência contra a 
mulher também foi aprovada na 
sessão dessa quarta-feira. De au-
toria do deputado Wallber Virgoli-
no(Patriota), o projeto estabelece 
que a gestão das unidades esco-
lares deverá incluir o debate com 
os profissionais da escola sobre o 
protocolo, visando à informação e 
à proteção da mulher no ambiente 
escolar, desde as alunas, professo-
ras, técnicas, servidoras adminis-
trativas e de serviços gerais.

Deputados facilitam acesso de 
alunos para a universidade

Como a Comissão de 
Constituição e Justiça da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa voltou a não conse-
guir quorum para se reunir, o 
vereador Milanez Neto(PV) 
anunciou, ontem, que, na 
sessão de hoje, vai pedir 
votação do projeto sobre o 
Passaporte da Vacina com 
pareceres a serem emitidos 
oralmente em plenário.

“Irei solicitar votação 
em plenário porque, infe-
lizmente, há 30 dias, com 
todo o esforço do presiden-
te Odon Bezerra, a comissão 
não fez reunião”, afirma Mila-
nez Neto que, como autor do 
projeto, tem apelado muito 
não somente pela votação, 
mas também pela desvincu-
lação da matéria de avalia-
ção e disputa partidário-i-
deológica.

Além da CCJ, a matéria 
precisa também de parece-
res de pelo menos mais duas 
comissões, Políticas Públicas 
e Direitos Humanos, tendo 
o presidente desta última, 
o vereador Marcos Henri-
ques(PT) já assegurado 
que, devido à importância 
da matéria, não faria ques-
tão de providenciar parecer 
oral mesmo que a votação já 

viesse a ser solicitada já na 
última terça-feira.

A dúvida agora paira so-
mente em igual disponibili-
dade da parte dos presiden-
tes das demais comissões, 
e, de certa forma, também 
da posição do presidente da 
Casa, vereador Dinho Do-
wsley (Avante) que, no mês 
passado, anunciou não pre-
tender mais votar matérias 
com pareceres emitidos em 
plenário.

Diante do impasse, o 
vereador Milanez Neto vol-
tou a apelar, ontem, que seu 
projeto não continue sen-
do tratado e debatido como 
matéria de cunho ideológico 
(direita-esquerda), e sim de 
interesse público. Para ele, 
trata-se de medidas relacio-
nadas à questão sanitária e 
de saúde pública.

“O que a gente está pe-
dindo é que apenas durante 
a pandemia, as pessoas pos-
sam fazer o que o mundo re-
conhece como a solução, que 
é a vacina. Não é o vereador 
Milanez, não é a cidade de 
João Pessoa, não é o Estado 
da Paraíba, não é o Brasil, 
é o mundo. O mundo todo 
hoje, exige a vacinação como 
metodologia para você viver 
em sociedade e o Brasil não 
é uma ilha e nem irá tentar 
viver diferente” lembrou Mi-
lanez Neto.

O projeto prevê a apre-
sentação do cartão de vacina 
para entrar nos seguintes 
locais: academias de ginásti-
ca, piscinas, centros de trei-
namento e de condiciona-
mento físico, clubes sociais, 
vilas olímpicas, estádios e 
ginásios esportivos, cinemas, 
teatros, salas de concerto, 
salões de jogos, circos, re-
creação infantil e pistas de 
patinação.

Na Câmara, a CCJ não 
se reúne mais uma vez
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

 Irei solicitar 
votação em plenário 
porque, infelizmente, 

há 30 dias, com todo o 
esforço do presidente 

Odon Bezerra, a 
comissão não fez 

reunião 

Visita ao Alto Sertão
Agenda de Bolsonaro prevê visita hoje ao Alto Sertão do Estado. 
Presidente deve ir a São José de Piranhas inaugurar o último 
trecho de canal do Eixo Norte da transposição. Página 14
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Presidente deve ir a São José de Piranhas inaugurar o último trecho de canal do Eixo Norte da Transposição

A Secretaria de Comu-
nicação do Governo Federal 
confirmou a visita do pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido), e 
do ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério Ma-
rinho, à Paraíba, na manhã de 
hoje. O presidente deve ir ao 
Sertão do Estado, em São José 
de Piranhas, para inaugurar 
o último trecho de canal do 
Eixo Norte do Projeto de Inte-
gração do Rio São Francisco.

A inauguração ocorre 
após 13 anos desde o início 
do empreendimento. Se-
gundo o Governo Federal, 
as obras físicas necessárias 
para garantir o caminho das 

águas dos dois eixos (Leste e 
Norte) estão concluídas. 

O trecho tem oito qui-
lômetros de extensão, entre 
os reservatórios Caiçara, em 
São José de Piranhas, e Ávi-
dos, em Cajazeiras (PB). O in-
vestimento federal na estru-
tura foi de R$ 49,7 milhões. 
O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (Cidadania), 
não participará do evento, 
por estar cumprindo agenda 
no município de Pocinhos 
no mesmo dia. A inaugura-
ção faz parte da Jornada das 
Águas, evento que teve iní-
cio na última segunda-feira, 
da nascente histórica do Rio 
São Francisco, no norte de 
Minas Gerais, e vai percorrer 
os nove estados do Nordeste. 

Agenda de Bolsonaro prevê 
visita hoje ao Alto Sertão da PB

O presidente Jair 
Bolsonaro deve 

inaugurar um 
empreendimento 

13 anos depois do 
início das obras, cujo 

objetivo é fazer a 
transposição de águas 

do Rio São Francisco 
para o Semiárido de  
estados nordestinos 
atingidos pela seca

Foto: Isac Nóbrega/Presidência

João Doria também tem agenda prevista no Estado

O pré-candidato à Pre-
sidência da República pelo 
PSDB, o governador de São 
Paulo, João Doria, cumpre 
agenda na Paraíba neste fim 
de semana. Amanhã, ele irá 
ao município de Guarabira e, 
neste sábado, estará em João 
Pessoa. Ele, que disputa as 
prévias do PSDB para a esco-
lha do candidato a presidente 
da República, concederá en-
trevistas coletivas, participará 
de ato político e reunião com 
empresários. 

Deputados, prefeitos e 
vereadores paraibanos do 
partido já confirmaram pre-
sença nas atividades. Em Gua-
rabira, João Doria concederá 
uma entrevista à imprensa às 
17h45, na Câmara Municipal. 
Logo depois, às 19h45, ele 
participa de um ato político 
na Vila Gourmett da cidade, 
com transmissão ao vivo pe-
las redes sociais do PSDB. 

No sábado, em João 
Pessoa, o governador de São 
Paulo visita, às 8h, o Hospital 
Napoleão Laureano, no bairro 
de Jaguaribe, referência no 

tratamento de pacientes com 
câncer. Por se tratar de um 
ambiente hospitalar a visi-
ta será restrita à equipe da 
unidade de saúde e do gover-
nador.  

Mais tarde, às 9h, Doria 
concede uma entrevista co-
letiva no Oceana Atlântico 
Hotel, na Avenida Argemiro 
de Figueiredo, no Bessa. Ain-
da na capital, o governador 
de São Paulo se reúne com 
empresários paraibanos para 
discutir o cenário da econo-
mia brasileira e paraibana na 
atualidade.

 Presidente estadual do 
PSDB, o deputado federal 
Pedro Cunha Lima destacou 
a importância desse debate 
interno do partido para a es-
colha de um nome que vai dis-

putar as eleições do próximo 
ano. “Temos ótimos quadros e 
os nossos filiados, nossas lide-
ranças, nossos gestores e par-
lamentares que irão escolher 
quem melhor os representa”, 
ressaltou. Já o deputado fe-
deral Ruy Carneiro afirmou 
que acha muito importante os 
filiados conhecerem os qua-
dros do partido para escolher 
o melhor nome “Não se tolera 
mais candidato enlatado, que 
foi tirado do bolso do colete 
de um coronel político”, disse. 

“Para o nosso partido e 
a nossa Paraíba é uma honra 

receber o governador de São 
Paulo, especialmente nesse 
momento das prévias para 
escolher o nosso candidato. 
Doria é um homem de muita 
coragem, muita determinação 
e muita competência e temos 
ele como um dos quadros 
do nosso PSDB”, comentou a 
deputada federal Edna Hen-
rique. 

Na disputa interna do 
partido também estão o go-
vernador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite, e o diplo-
mata e político do Amazonas, 
Arthur Virgílio. 

João Doria disputará 
as prévias do PSDB 
para a escolha do 

candidato a presidente 
da República

Em Brasília, vice cobra obras hídricas e 
medidas para zerar fila do Bolsa Família

A vice-governadora da 
Paraíba, Lígia Feliciano, se 
reuniu na terça-feira, em 
Brasília, com o secretário 
executivo do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, 
Daniel Ferreira. Ela cobrou 
medidas para zerar a fila de 
espera do Bolsa Família, a 
construção do Terceiro Eixo 
da Transposição do Rio São 
Francisco (Ramal Piancó) e 
mais barragens no Estado, 
além de cisternas e poços ar-
tesianos com a implantação 
de dessalinizadores, a fim de 
garantir o abastecimento de 
água aos paraibanos. 

No total, há no Brasil 
2.271.265 famílias aguar-
dando sua inclusão no Bolsa 
Família. A maior parte desse 
total se localiza no Nordeste, 
com 844.372 famílias (37%). 
Para Lígia Feliciano, é fun-
damental que as famílias 
em situação de pobreza e 
de extrema pobreza sejam 
incluídas no programa de 
transferência direta de ren-
da, assegurando o direito 
à alimentação e o acesso à 
educação e à saúde.

O secretário executivo 
Daniel Ferreira disse que o 
Governo Federal vai lançar 
um novo programa de trans-
ferência de renda e que a in-
clusão de novas famílias vai 
ser avaliada.   “A fome não 
espera, cobrei que essa fila 
seja zerada o quanto antes. 
São milhões de pessoas que 
não têm nada para comer no 

café da manhã, almoço ou 
janta. Já houve a promessa 
que em breve essa fila será 
zerada. Estou acompanhan-
do e trabalhando para que 
essas famílias possam rece-
ber o que é seu por direito 
o quanto antes”, frisou Lígia 
Feliciano, que na audiência 
esteve acompanhada do 
deputado federal Damião 
Feliciano. 

Obras hídricas - Ainda 
na reunião, a vice-governa-
dora reivindicou a execução 
do Terceiro Eixo da Trans-
posição, que permitirá a 
distribuição da água do São 
Francisco por toda a Paraíba 

até o Rio Grande do Norte, a 
partir do município de Con-
ceição, no Vale do Piancó, ga-
rantindo segurança hídrica. 
O secretário Daniel Ferreira 
informou que entraves bu-
rocráticos estão impedindo 
o início das obras. 

Lígia Feliciano  ainda 
cobrou a construção de bar-
ragens, adutoras, cisternas 
e perfuração de poços arte-
sianos com dessalinizadores 
para abastecer a população 
com água potável e de quali-
dade. “Eu cobrei políticas pú-
blicas para melhorar o for-
necimento de água no nosso 
Estado. Na maioria dos mu-

nicípios, a água é uma gran-
de necessidade. Precisamos 
de mais barragens, adutoras, 
cisternas e poços artesianos 
com dessalinizadores para 
garantir a subsistência e a 
saúde dos paraibanos”, en-
fatizou a vice-governadora. 
Daniel Ferreira afirmou que 
nos próximos meses serão 
perfurados 100 poços com 
dessalinizadores na Paraíba. 

Atualmente mais de 190 
municípios do Estado estão 
em situação de emergência. 
A escassez de água, por con-
ta das irregularidades plu-
viométricas, persiste, afetan-
do a maioria da população.

Entre os pleitos feitos por Lígia (E) está a construção do ramal de Piancó da transposição de águas do São Francisco

Foto: Secom-PB O vice-presidente do 
MDB na Paraíba, Roberto 
Paulino, confirmou, on-
tem,  que o deputado es-
tadual Lindolfo Pires(Po-
demos) deverá retornar 
mesmo ao MDB paraibano 
e disputar as eleições do 
próximo ano pelo seu an-
tigo partido. 

Conforme Paulino, 
Lindolfo já conversou so-
bre seu retorno à legenda 
com o próprio presidente 
do Diretório Estadual, o 
senador Veneziano Vital 
do Rêgo, que também já 
manifestou posição de 
pleno acordo com a volta 
do parlamentar de Sousa 
para os quadros emede-
bistas.

Roberto Paulino tam-
bém confirmou que seu 
partido terá uma reunião 
na próxima sexta-feira e 
já previu que esse encon-
tro deverá ser muito pro-
veitoso e com surpresas 
agradáveis para serem 
anunciadas para todos 
os filiados. Ele se disse 
completamente contrário 
ao rompimento do MDB 

com o governador João 
Azevêdo e acredita que 
todos estarão no mesmo 
palanque em 2022. 

“Agora é hora de so-
mar pelo bem da Paraí-
ba”, disse. Ainda sobre o 
retorno de Lindolfo para 
o MDB, Paulino revelou, 
inclusive, que o deputado 
atualmente na bancada do 
Podemos só fez um pedi-
do que poderá ser atendi-
do sem problemas.

Lindolfo,  segundo 
Paulino, deseja apenas 
que lhe seja dado o direito 
de, no próximo ano, dis-
putar as eleições com o 
mesmo número (15133) 
com o qual obteve seu 
primeiro mandato par-
lamentar, no pleito de 
1994. “Quanto a isso não 
há nenhum problema, e 
antecipo que eu mesmo 
vou abonar a ficha de fi-
liação”, antecipou Paulino, 
ao lembrar que Lindol-
fo, inclusive, já exerceu 
a liderança da bancada 
do partido na Assembleia 
Legislativa, quando ele 
(Paulino) era governador 
do Estado.

Paulino anuncia retorno 
de Lindolfo ao MDB

 Quanto a isso não 
há nenhum problema, 

e antecipo que eu 
mesmo vou abonar a 
ficha de filiação 

Roberto Paulino 
também confirmou 

que o MDB terá uma 
reunião amanha 

com filiados

Da Redação

Da Redação
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Foram denunciadas mais 66 pessoas, entre deputados, empresários, o ex-ministro Pazuello e o atual titular da Saúde, Marcelo Queiroga

Após quase seis meses 
de trabalho, o senador Renan 
Calheiros (MDB-AL) apre-
sentou oficialmente, ontem, 
o seu relatório à CPI da Co-
vid. Numa reunião que co-
meçou tumultuada, o sena-
dor leu apenas uma pequena 
parte das 1.179 páginas do 
documento, que agora ficará 
disponível por uma semana 
aos demais integrantes do 
colegiado.

Renan disse que está 
disposto a receber sugestões 
para “alterar e melhorar” o 
texto até a votação  -  que será 
nominal e ostensiva - previs-
ta para a próxima terça-feira 
(26). Na mesma data, tam-
bém serão apresentados vo-
tos em separados de outros 
parlamentares. 

O relator identificou 29 
tipos penais e sugeriu o indi-
ciamento de 66 pessoas, in-
cluindo deputados, empresá-
rios, o ex-ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello e o atual ti-
tular da pasta, Marcelo Quei-
roga. Foram apontados ainda 
crimes cometidos por duas 
empresas: a Precisa Medica-
mentos e a VTCLog. 

Renan não poupou o 
presidente Jair Bolsonaro, 

que foi acusado formal-
mente de ter cometido nove 
crimes: prevaricação; char-
latanismo; epidemia com 
resultado morte; infração a 
medidas sanitárias preven-
tivas; emprego irregular de 
verba pública; incitação ao 
crime; falsificação de docu-
mentos particulares; crime 
de responsabilidade e cri-
mes contra a humanidade.

Na véspera da apresen-
tação do texto, foram retira-
das as acusações relativas 
aos crimes de homicídio 
qualificado e genocídio con-
tra indígenas. As propostas 
não receberam apoio de ou-
tros integrantes do coman-
do da comissão e havia dúvi-
das quanto à caracterização 
das condutas. 

Três filhos do presidente 
também constam no relató-
rio: o senador Flávio Bolsona-
ro (Patriota-RJ), o deputado 
federal Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) e o vereador Carlos 
Bolsonaro (Republicanos-RJ), 
todos são alvos de pedido de 
indiciamento por incitação ao 
crime.

“Essa comissão colheu 
elementos de prova que de-
monstraram sobejamente 
que o Governo Federal foi 
omisso e optou por agir de 

Agência Senado

Renan indicia Bolsonaro em
nove crimes no relatório da CPI

forma não técnica e desi-
diosa no enfrentamento da 
pandemia, expondo delibe-
radamente a população a 
risco concreto de infecção 

em massa. Comprovaram-se 
a existência de um gabinete 
paralelo, a intenção de imu-
nizar a população por meio 
da contaminação natural, 

a priorização de um trata-
mento precoce sem amparo 
científico, o desestímulo ao 
uso de medidas não farma-
cológicas. Paralelamente, 

houve deliberado atraso na 
aquisição de imunizantes, 
em evidente descaso com 
a vida das pessoas”, acusou 
Renan.

O relator Renan Calheiros leu o relatório da CPI da Covid ao lado do presidente da Comissão, Omar Aziz, e do vice-presidente Randolfe Rodrigues

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Senadores governistas dizem que comissão virou instrumento de perseguição
Na reunião de ontem, no-

vamente senadores governistas 
alegaram que a CPI focou ape-
nas no Governo Federal, com o 
objetivo de desgastar o presi-
dente Bolsonaro. Eduardo Girão 
(Podemos-CE), que se declara 
independente, disse que a comis-
são fechou os olhos à atuação de 
governos estaduais e prefeituras 
e virou instrumento de persegui-
ção política. Ele pretende apre-
sentar um voto à parte. 

Antes da leitura do relató-
rio, o líder do governo no Se-
nado, Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), teve a oportunidade 
de apresentar uma defesa do 
Governo Federal por pouco mais 
de 20 minutos. 

O senador fez críticas ao 
trabalho da comissão, que, 
segundo ele, agiu de forma 
política na tentativa de incrimi-
nar o presidente da República; 

enumerou as medidas adotadas 
para salvaguardar os serviços 
públicos e a população durante 
a pandemia e lembrou que o 
Brasil já tem hoje 151 milhões 
de pessoas vacinadas com a 
primeira dose, estando à fren-
te, em termos percentuais, de 
países como Estados Unidos, 
Alemanha, México, Índia, África 
do Sul e Rússia. 

“Um ato político não pode 
ensejar a criminalização de um 
residente de um país com mais 
de 200 milhões de habitantes. 
O direito não pode ser utilizado 
como instrumento de política. 
Ou se faz um relatório final téc-
nico ou se elabora uma opinião 
comprometida politicamente. 
Não há como mesclar as duas 
coisas, ou seja, aparência de 
tecnicidade em um relatório 
ideológico. Impõe-se foco téc-
nico e ausência de viés político 

e atuação dentro dos limites 
constitucionais”, disse. 

Questões de ordem 
A reunião foi aberta com a 

apresentação de questões de or-
dem dos senadores sobre a orga-
nização dos trabalhos da comissão 
na leitura e votação do relatório. 
Um dos pontos debatidos foi o di-
reito ao pedido de destaques, para 
votação em separado, conforme 
reivindicado pelo senador Marcos 
Rogério (DEM-RO).

O presidente Omar Aziz (PS-
D-AM) alegou não haver norma 
regimental e nem precedente em 
outras CPIs sobre o assunto e que 
não seria cabível pedido de des-
taque. O posicionamento recebeu 
o apoio de oposicionistas.

“Não se trata de uma propo-
sição legislativa. É uma investiga-
ção e, por isso, não cabe desta-
que. Não se tem como mitigar o 

Indiciamento é questionado
O senador Marcos Rogério 

(DEM-RO) também apresentou 
outra questão de ordem, ale-
gando que o relatório final não 
poderia propor o indiciamento 
do presidente da República por 
cometimento de ilícito penal. Se-
gundo ele, o chefe do Executivo 
tem um conjunto de prerrogati-
vas de índole processual a fim 
de lhe assegurar o livre exercí-
cio do mandato conferido pela 
maioria dos eleitores. Conforme 
Marcos Rogério, “por conta do 
exercício do cargo, a situação do 
residente da República é sui ge-
neris, sendo diversa da situação 
de qualquer outra autoridade 
constituída”.

A questão de ordem foi in-
deferida pelo presidente Omar 
Aziz, que alegou que o Senado 
tem competência para julgar cri-

me de responsabilidade do pre-
sidente e seria um contrassenso 
se não pudesse investigá-lo no 
âmbito de uma CPI. Ainda se-
gundo ele, cabe ao Parlamento 
a fiscalização dos atos do Poder 
Executivo, em especial do chefe 
do Poder Executivo. 

Embora o presidente não 
tenha prestado depoimento ao 
colegiado, as imputações que 
lhe são feitas resultam do vasto 
arcabouço de documentos rece-
bidos pela comissão, dos depoi-
mentos colhidos, bem como do 
acervo de declarações públicas, 
gravações e postagens em redes 
sociais colhidas ao longo desses 
meses. Nenhum cidadão está 
acima da lei, isso vale inclusive 
para o presidente Jair Messias 
Bolsonaro! - sentenciou, irrita-
do, Omar Aziz.

que foi encontrado pelo relator 
após a investigação ou melhorar 
um dado da realidade. Portanto 
não cabe destaque”, avaliou Ro-
gério Carvalho (PT-SE).

Marcos Rogério reclamou 

ainda do pouco tempo dado 
pela presidência para leitura dos 
votos em separado, na próxima 
reunião, e disse que 20 minutos 
não seriam o bastante para a 
apresentação dos textos.

Girão disse que a CPI da Covid focou apenas no governo para desgastar Bolsonaro 
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Braga critica falta de punição no Amazonas
Já o senador Eduardo 

Braga (MDB-AM) considerou 
inaceitável que o relatório 
final não peça a punição de 
nenhum dos responsáveis 
pelo caos vivido no Amazonas 
durante a pandemia.

Para ele, não há dúvida 
de que houve uma série de 
crimes e há criminosos que 
agora precisam ser punidos. 
O parlamentar apresentou 
um adendo ao voto de Renan 
Calheiros, exigindo a punição 
dos responsáveis, inclusive do 
governador Wilson Lima.

“Nosso estado foi trans-
formado em um verdadeiro 
campo de testes, com experi-
mentos, com remédios inefica-
zes; falta de oxigênio, de leitos 
de internação e até de covas 

para enterrar os nossos conter-
râneos. Nenhum estado sofreu 
tanto quanto o Amazonas. Não 
há nenhuma dúvida de que 
houve uma série de crimes e 
de criminosos que precisam 
ser punidos. Por isso, o Ama-
zonas continua se sentindo 
injustiçado”, afirmou Braga, 
que apresentou um adendo ao 
voto do relator sobre o tema. 

Os senadores Izalci Lucas 
(PSDB-DF) e Soraya Thronicke 
(PSL-MS) também apresenta-
ram a Renan Calheiros uma 
complementação de voto tra-
tando especificamente da si-
tuação de seus estados: Distrito 
Federal e Mato Grosso do Sul.

Propostas legislativas
O vice-presidente da 

CPI,  Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), comunicou que, 
ao longo do funcionamento 
da comissão de inquérito, 
o Portal e-Cidadania, do 
Senado, recebeu de cida-
dãos, desde março de 2020, 
centenas de ideias legisla-
tivas relacionadas à CPI e 
ao drama da pandemia de 
covid-19.

Segundo ele, as propos-
tas vão ser encaminhadas 
ao relator Renan Calheiros 
(MDB-AL), que ainda terá 
tempo para acrescentar em 
seu voto final as propostas 
consideradas mais relevantes 
e pertinentes. O senador disse 
que até o dia 26 de outubro 
estará à disposição para aper-
feiçoar seu texto. 
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Águas deixaram rastro de destruição, arrasando plantações e transformando ruas de várias cidades em “rios”

Inundações matam mais de 
90 pessoas na Índia e Nepal

Alasdair Pal e 
Saurabh Sharma 
Agência Brasil

Inundações desenca-
deadas por chuvas intensas 
fora de época arruinaram 
plantações, interditaram 
ruas e arrastaram pontes 
no norte da Índia, além de 
terem matado ao menos 
46 pessoas, disseram au-
toridades ontem, enquanto 
aceleram os esforços para 
resgatar pessoas ilhadas.

No vizinho Nepal, pelo 
menos 43 pessoas morre-
ram e 30 estão desapare-
cidas depois de três dias 
de chuvas intensas, disse a 
polícia.

A estação anual de 
chuvas de monção na Ín-
dia costuma ir de junho a 
setembro.

Imagens aéreas mos-
traram rios cheios e vila-
rejos parcialmente sub-
mersos em áreas afetadas 
de Uttarakhand, um estado 
no Himalaia especialmente 
sujeito a inundações. Outras 
áreas também sofrem com 
as chuvas desta semana.

“Há uma perda enor-
me devido às inundações, 
as lavouras estão destruí-

das”, disse o ministro-chefe 
Pushkar Singh Dhami à ANI, 
uma parceira da Reuters, 
depois de verificar os da-
nos na noite de terça-feira.

“Os moradores estão 
enfrentando muitos proble-
mas, as ruas estão inunda-
das, pontes foram varridas.”

O número de mortos 
pode aumentar, disse S A 
Murugesan, autoridade da 
agência estadual de geren-
ciamento de desastres.

Imagens de autorida-
des da agência nacional de 
gerenciamento de desastres 
mostraram pessoas sendo 
salvas, depois de ficarem 
presas sob deslizamentos 
de terra.

O primeiro-ministro 
Narendra Modi disse no 
Twitter que ficou angus-
tiado com a perda de vidas.

Em fevereiro, mais de 
200 pessoas supostamente 
morreram em Uttarakhand, 
depois que marés de tem-
pestade varreram uma usi-
na hidrelétrica. 

Outras regiões que 
sofreram após as chuvas 
incluem Kerala, estado do 
sul onde mais de 20 pessoas 
morreram devido a desliza-
mentos de terra. Muitas cidades foram parcialmente arrasadas pela força das águas na Índia, onde o número de mortos pode aumentar, segundo alertaram autoridades

Foto: Agência Brasil

Covid-19

Casos aumentam e Rússia 
fecha locais de trabalho
Sofia Aguiar
Agência Estado

O presidente da Rús-
sia, Vladimir Putin, deter-
minou ontem o fechamen-
to de locais de trabalho 
no país por uma semana 
a partir do final de ou-
tubro, diante da alta de 
casos pela pandemia da 
covid-19. Durante reu-
nião, Putin apoiou uma 
proposta para determinar 
dias “não úteis” de 30 de 
outubro a 7 de novembro.

De acordo com a CBS 
News, Putin afirmou que, 
durante a paralisação, os 

trabalhadores serão pagos 
e que será feita uma ex-
pansão do teste da doença 
para tentar identificar os 
casos de vírus com mais 
eficiência. “Nossa princi-
pal tarefa agora é proteger 
a vida dos cidadãos e, na 
medida do possível, mini-
mizar a disseminação da 
infecção por coronavírus”, 
disse Putin.

A nova medida ocor-
re após uma sequência de 
recordes nos números de 
casos e mortes pela doen-
ça no país. Na terça-feira 
(19), o Kremlin aceitou, 
pela primeira vez, uma 

“parcela de responsabili-
dade” pelo não avanço da 
campanha de vacinação.

Para alimentar a falta 
de sucesso da campanha 
vacinal russa, o porta-
voz do Kremlin, Dmitry 
Peskov, afirmou que Pu-
tin ainda não foi revaci-
nado contra a covid, mas 
que irá fazê-lo quando 
seus médicos considera-
rem necessário. Segundo 
a Russian News Agency, 
Putin foi vacinado com 
a primeira dose contra a 
doença em 23 de março e 
a segunda em 14 de abril 
com a Sputnik V.

Parlamento Europeu decide 
dar prêmio a Alexei Navalni
Agência Estado

O principal nome de opo-
sição ao governo de Vladimir 
Putin na Rússia, Alexei Navalni, 
recebeu o Prêmio Sakharov de 
Liberdade de Pensamento, con-
cedido pelo Parlamento Europeu 
a defensores dos direitos huma-
nos e da liberdade de expressão 
pelo mundo. O opositor está pre-
so desde janeiro em uma prisão 
a cerca de 200 km de Moscou.

Em publicação no Twitter, 
o presidente do Parlamento, Da-
vid Sassoli, afirmou que Navalni 
“lutou incansavelmente contra a 
corrupção do regime de Vladimir 
Putin”, e que isso “custou a ele 
sua liberdade e quase [custou] 
sua vida”.

“O prêmio de hoje reco-

nhece sua imensa bravura e nós 
reiteramos nossos pedidos para 
sua libertação imediata”, com-
pletou o eurodeputado. Além de 
Navalni, concorriam ao prêmio a 
ex-presidente da Bolívia, Jeanine 
Áñez (2019-2020), e um grupo 
de 11 mulheres ativistas afegãs 
que lutam pela igualdade e di-
reitos humanos.

Concedido anualmente pelo 
Parlamento Europeu a partir de 
uma lista elaborada pelas comis-
sões de Relações Exteriores e de 
Desenvolvimento da instituição, 
o Prêmio Sakharov é considera-
do uma das mais importantes 
honrarias no campo da defesa 
dos direitos humanos e da li-
berdade de expressão. Ela leva 
o nome de Andrei Sakharov, dis-
sidente soviético e ganhador do 

Nobel da Paz em 1975.
Desde 1988 o Sakharov 

já premiou líderes mundiais, 
como o ex-presidente da África 
do Sul, Nelson Mandela, dissi-
dentes como o cubano Guillermo 
Fariñas, a ex-candidata à Presi-
dência da Bielorrússia, Svetlana 
Tikhanouskaya, e o chinês Hu Jia, 
além de artistas como o cineasta 
iraniano Jafar Panahi.

Envenenamento e prisão
No caso de Navalni, a es-

colha era dada como certa nos 
bastidores: depois, o envenena-
mento do líder opositor, em agos-
to do ano passado, e seu subse-
quente tratamento médico na 
Alemanha, o volume das críticas 
e acusações contra o Kremlin se 
intensificou.
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Empresas da Paraíba têm de 1o a 30 de dezembro para solicitarem o benefício com descontos que chegam a 80%

O governador da Paraíba, João 
Azevêdo, sancionou lei que cria pro-
grama de parcelamento e pagamento 
com redução de até 80% de juros do 
Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transpor-
te Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS), para as em-
presas e estabelecimentos comer-
ciais com débitos inscritos ou não na 
dívida ativa do Estado até julho de 
2021. A sanção ocorreu após a pu-
blicação, no Diário Oficial do Estado 
de ontem, da Lei 12.094/2021 – al-
terando a Lei 6.379/1996 – que já 
tinha sido aprovada pela Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB). 

A iniciativa do ‘Refis do ICMS’, 
como está sendo chamada a nova 
lei, tem o objetivo de auxiliar os 

empreendimentos que estão ina-
dimplentes a regularizarem suas 
inscrições estaduais na Secretaria 
de Estado da Fazenda (Sefaz-PB).  
A iniciativa pode beneficiar mais de 
48 mil empresas ativas com inscri-
ção estadual, que estão com débitos 
atrasados até 31 de julho deste ano, 
com pagamento em cota única com 
o desconto de 80% dos encargos tri-
butários ou parcelamento em até 60 
vezes, com redução de 40% das mul-
tas e 30% dos juros. Há ainda a op-
ção de parcelar o valor total em até 
30 vezes; nessa opção o empresário 
vai receber 60% de desconto das 
multas e 50% de redução dos juros.  

Segundo o secretário estadual 
da Fazenda, Marialvo Laureano, esse 
é um programa de regularidade fis-
cal diferente, que foi pensando pelo 

govenador João Azevêdo para apoiar 
as empresas a se regularizarem 
nesse período de pandemia, já que 
muitas foram afetadas por conta da 
covid-19. “É uma oportunidade de 
entrar o ano de 2022 com as contas 
regulares perante o Fisco estadual. 
Essa lei chega para podermos man-
ter a roda da economia girando na 
Paraíba, sobretudo com esse prazo 
para o início do ano que vem, que é 
quando as empresas terão mais fluxo 
de caixa após os bons faturamentos 
de dezembro”, explica o secretário.

Conforme a lei, todos os débi-
tos vencidos até o dia 31 de julho de 
2021, de empresas inscritas ou não 
em dívida ativa, inclusive ajuizadas, 
observadas as condições e limites 
estabelecidos nesta lei podem ser re-
negociadas entre 1º e 30 de dezem-
bro, período de adesão ao programa. 
Já o pagamento da cota única à vista 
ou da primeira parcela poderá ser 
efetivado até o dia 12 de janeiro. Essa 
solicitação deve ser feita na Sefaz-PB 
e as empresas devem estar com os 
impostos referentes aos meses de 
agosto a dezembro deste ano quita-
dos. A lei ressalta ainda que caso a 
empresa esteja com dívidas dos me-
ses não incluídos no ‘Refis do ICMS’, 
o cancelamento do benefício será 
automático, independente de aviso 
prévio ou notificação ao empresário, 
bem como se houver o atraso acima 
de 90 dias em qualquer parcela do 
refinanciamento.

Caso o contribuinte opte pelo 
parcelamento deverá pagar dentro 
do prazo estabelecido, para que não 
haja cobrança de acréscimos legais 
já existentes na legislação tributária 
fiscal da Paraíba. O valor das par-
celas com os descontos referente 
ao número de vezes escolhida pelo 
empresário será baseado na taxa do 
Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia, a Selic. 

A nova lei também decreta que 
a inscrição estadual da empresa po-
derá ser cassada caso se comprove a 
existência de operações ou presta-
ções de serviços não declaradas, ou 
seja, sem a emissão de documentos 
fiscais que comprovem a ocorrência 
de entrada de mercadorias não con-
tabilizadas. A cassação ocasionará 
também no pagamento de multas à 
Sefaz-PB.

Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Sancionada lei que permite a 
negociação de ICMS em atraso
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R$ 6,479

-0,41%
R$ 7,689

0,10%
110.786 pts

A cada dia é mais evidente a relevância 
do empreendedorismo para a economia, 
para gerações criativas e para a sociedade.
Recentemente participei do Webinário 
Celso Furtado, realizado pela ECIT – Escola 
Cidadã Integral Técnica Lynaldo Cavalcanti, 
de Patos–PB. O tema da palestra era sobre 
a atuação do Sebrae no empreendedorismo 
do turismo paraibano. Nesse contexto, eu 
não poderia deixar de falar da economia 
criativa, diante do cenário de transformação 
tecnológica, econômica e comportamental, 
para potencializar os negócios, numa 
visão multidisciplinar que envolve atitude, 
relações de confiança, boa comunicação e 
comportamento empreendedor.

Mais que uma simples palestra, foi 
um bate-papo com vários professores e 
alunos empreendedores, interessados em 
novas oportunidades e na formação de 
profissionais e cidadãos para o mercado 
do futuro, que além da experiência 
técnica, buscam criar soluções inovadoras 
para os novos tempos. ECIT traz no seu 
conceito, educar e formar cidadãos com 
visão empreendedora, para o mercado de 
trabalho, em qualquer atividade econômica. 

É um modelo multidisciplinar de formação 
educacional integrada, que tem a missão 
de contribuir para a melhoria da educação 
profissional, por meio das capacitações 
continuadas, produção de conteúdo, 
pesquisa e acompanhamento de práticas 
educacionais, visando fortalecer o ensino e a 
aprendizagem, nas políticas educacionais.

Uma estratégia pedagógica, que 
aproxima a educação do empreendedorismo 
e que no cenário atual, deveria fazer parte 
da trajetória universitária e profissional do 
jovem digital, que passa a maior parte do 
seu tempo conectado e que precisa de uma 
educação diferenciada.

O papel do Sebrae na sociedade também 
compreende a parceria com a educação 
empreendedora, nas IES – Instituições de 
Ensino Superior, nas Escolas Técnicas e 
de Ensino Fundamental, abrindo espaço 
para competências específicas, estímulo à 
criatividade e à sabedoria midiática, além de 
modelos de gestão adequados à realidade 
social e tecnológica, que o mercado demanda.

Sebrae tem no seu DNA essa 
capilaridade de envolver os jovens 
empreendedores em projetos comunitários, 

que geram experiências e aproximam esses 
aprendizes às novas demandas da sociedade. 
É preciso desenvolver competências e 
habilidades para assumirem funções que 
ainda nem existem ou usar tecnologias 
que ainda serão lançadas no mercado, que 
tenham capacidade de se reinventar e se 
adequar constantemente às mudanças que 
estão por vir.

Há grandes possibilidades de se 
intensificar mais ainda, a cooperação 
técnica entre Sebrae e ECIT contribuindo 
para a nova visão empreendedora, em 
sintonia com as tendências de mercado, 
saber pesquisar, captar investidores, saber 
precificar, saber negociar, criar e inovar, 
constantemente, conforme o ambiente de 
velocidade das mudanças. É a experiência e 
a aproximação com o ambiente de negócios, 
que permitem aos profissionais do futuro, 
aprender na prática e ser estimulados ao 
empreendedorismo criativo e colaborativo.

Sebrae atua como catalisador, exercendo 
o papel de acelerar o empreendedorismo, 
porque o empreendedor do futuro é aquele 
que pensa à frente do seu tempo, se antecipa 
às mudanças, inova seus processos, assume 

os desafios provocados pelas transformações 
e se adequa ao mercado consumidor. 

Segundo dados da ONU, a economia 
criativa é a que mais cresce em termos 
de economia mundial, como força 
transformadora, inovadora e propulsora 
de novos negócios criativos, que oferecem 
soluções ecologicamente corretas para os 
desafios do desenvolvimento sustentável. 
A Unesco aponta que na Europa, os 
setores criativos empregam mais jovens 
do que qualquer outro setor. Nos países 
em desenvolvimento são as mulheres 
que desempenham papel dominante na 
fabricação de produtos criativos.

No mundo contemporâneo é mais 
admissível a cultura do ensino tradicional 
que forma o jovem para ser empregado, 
ao invés de formar empreendedores 
competitivos, conectados e inovadores.

A proposta de parceria possibilita aos 
futuros empreendedores, da ECIT ou IES, a 
prática fora de sala de aula, para vivenciar 
o ambiente empresarial e desenvolver o 
comportamento empreendedor, seja em um 
negócio próprio, seja em um projeto social ou 
cultural.

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Iniciativa visa amenizar 
efeitos da pandemia da 
covid-19 e diminuir a 

inadimplência

Refis

Em Campina Grande

Sine-PB realiza até amanhã o 
Mutirão da Empregabilidade 

O Sine-PB em Campina 
Grande, vinculado à Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento 
Humano, realizará, hoje e ama-
nhã o Mutirão da Empregabili-
dade.  Serão 150 fichas diárias 
distribuídas por ordem de che-
gada e o horário de atendimen-
to se mantém das 8h às 16h.

Durante o mutirão, serão 
oferecidos os serviços de atua-
lização de cadastro dos traba-
lhadores para o banco de dados 
das diversas funções e o enca-
minhamento do trabalhador 
para as vagas disponíveis no 
mercado de trabalho. 

Os atendimentos por fichas 
serão realizados exclusivamen-
te no endereço do Sine do Cato-
lé, na Rua Raimundo Nonato de 
Araújo s/n, ao lado da Central 

de Polícia. O atendimento na 
Casa da Cidadania permanece 
sendo realizado normalmente 
de forma agendada. O agen-
damento prévio deve ser feito 
pelo telefone (83) 99334-9537.

O  gerente executivo do Si-
ne-PB, Flávio Costa, destacou 
a importância dos mutirões. 
“Trata-se de uma ação impor-
tante para atualização cadas-
tral do banco de dados e para 
encaminhar o trabalhador para 
o mercado de trabalho”, disse.

 
Mais vagas
O Sine estadual ainda fir-

mou parceria com uma grande 
empresa no ramo de supermer-
cado e vai disponibilizar um to-
tal de 180 vagas para contrata-
ção imediata. Para se habilitar 

às oportunidades de emprego 
é necessário ter experiência 
comprovada na função e pos-
suir a escolaridade exigida pela 
empresa.

Acesse pelo QR Code as vagas 
de emprego disponíveis para o 

público de Campina Grande

Foto: Agência Brasil

Ação fará a atualização cadastral e 
o encaminhamento do trabalhador 

para o mercado de trabalho
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Contribuinte pode regularizar os débitos para evitar a exclusão através de pagamento à vista ou parcelado
A Secretaria de Estado da 

Fazenda (Sefaz-PB) iniciou o 
processo de exclusão de em-
presas optantes do Simples 
Nacional, inclusive optantes 
Simei, que estão com débito 
inscrito na Dívida Ativa do 
Estado da Paraíba. Neste ano, 
2.610 empresas receberam 
notificação de exclusão no 
Portal do Simples Nacional 
(http://www8.receita.fazen-
da.gov.br/SimplesNacional/) 
por meio do Domicílio Tri-
butário Eletrônico (DTE-SN 
e Simei).

O prazo para consultar 
a notificação será de 45 dias 
a partir de sua disponibili-
zação no DTE-SN (Domicílio 
Tributário Eletrônico Simples 
Nacional), sendo a ciência 
por esta plataforma consi-
derada válida para todos os 
efeitos legais. Desde o dia 13 
de outubro, a notificação está 
disponível no DTE-SN. Após 
tomar ciência do Termo de 
Exclusão, o contribuinte terá 
um prazo de 30 dias para im-
pugnar caso queira contestar 
os débitos indicados na notifi-
cação. A impugnação deve ser 
protocolada na repartição do 
domicílio fiscal do contribuin-
te (CAC ou UAC) e será enca-
minhada para o Conselho de 
Recursos Fiscais (CRF-PB).

O contribuinte também 
poderá regularizar os débitos 

para evitar a exclusão atra-
vés de pagamento à vista ou 
de parcelamento. Em caráter 
excepcional, para fins de re-
gularização, o contribuinte 
terá o prazo até o dia 28 de 
dezembro deste ano. Caso o 
contribuinte opte pela regula-
rização, através do Programa 
de Regularização Fiscal (Refis 
2021), para não sofrer a exclu-
são do Simples Nacional, deve 
pagar o débito ou a primeira 
parcela, conforme o caso, até 
o dia 28 de dezembro.

Os débitos podem ser 
consultados na CAC ou UAC 
mais próxima do domicílio da 
empresa ou na Sefaz Virtual 
no site (https://www.sefaz.
pb.gov.br/servirtual/tribu-
tos/debitos/debitos-lancados
-em-divida-ativa).

Caso a empresa regula-
rize a totalidade dos débitos 
no prazo, terá a sua exclusão 
do Simples Nacional automa-
ticamente tornada sem efei-
to, continuando no regime 
simplificado. A empresa que 
impugnar tempestivamente 
o Termo de Exclusão terá o 
ato excludente suspenso até o 
julgamento pelo CRF-PB. Já a 
empresa que não efetuar a re-
gularização dos débitos nem 
apresentar impugnação, será 
excluída do Simples Nacional 
com efeitos a partir do dia 1º 
de janeiro de 2022.

Sefaz tira do Simples empresas 
da PB inscritas na Dívida Ativa

Pregão Eletrônico 5/2021-31º BIMtz
1.  O Ordenador de Despesas do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado torna 

público a realização do Pregão Eletrônico 5/2021, (Nº 64097.005857/2021-18) 
que acontecerá no dia 3 de novembro de 2021 às 08:30h(horário de Brasília), 
e tem por objeto a aquisição de Gás e outros materiais engarrafados, gêneros 
alimentícios, aparelhos e utensílios domésticos, máquinas e equipamentos 
de natureza industrial, máquinas e equipamentos energéticos, mobiliário em 
geral, material de consumo de uso duradouro,  material de acondicionamento 
e embalagem e material de copa e cozinha para atender às necessidades do 
31º BIMtz .

2. O Edital e seus anexos estarão disponíveis na Seção de Licitações do 
31º BIMtz à Rua quinze de novembro, 100, Palmeira, Campina Grande-PB, das 
08:30 às 16:30 horas (horário de Brasília) e, nos sites:www.31bimtz.eb.mil.br ou 
www.comprasgovernamentais.gov.br.

WELLIGTON JUNIO MATHEUS PIRES -  Ten Cel
ORDENADOR DE DESPESAS DO 31º BIMTZ

 AVISO DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
CMNE- 7ª RM/7ªDE- 7ª BDA INF MTZ
31°  BIMTZ ( R I DE LINHA DO MA 
E SC/1772)
“BATALHÃO PERIBEBUÍ”.

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

O concurso da Polícia Ci-
vil da Paraíba continua com 
inscrições abertas até 11 de 
novembro. O certame oferece 
1.400 vagas, sendo que 1.262 
são para ampla concorrência 
e 138 para deficientes físi-
cos. Os cargos oferecidos são 
delegado, escrivão, agente, 
técnico em perícia, papilos-
copista, necrotomista, perito 
oficial criminal, perito oficial 
médico-legal, perito oficial 
odonto-legal e perito oficial 
químico-legal.

As inscrições podem ser 
feitas exclusivamente pela 
internet, no site da organiza-
dora do concurso, pelo ende-
reço eletrônico (http://www.
cebraspe.org.br/concursos/

pc_pb_21). O valor varia de 
acordo com o cargo escolhi-
do. Para delegado de Polícia 
Civil, perito oficial criminal, 
perito oficial médico-legal, 
perito oficial odonto-legal e 
perito oficial químico-legal é 
de R$ 250. Já para escrivão, 
agente, técnico em perícia, 
papiloscopista e necrotomis-
ta a taxa é de R$ 180.

Provas
As provas serão realiza-

das nos dias 9 e 16 de janeiro 
de 2022, dependendo do car-
go escolhido pelo candidato. 
O edital completo está dispo-
nível a partir da página 6 do 
Diário Oficial do Estado do 
dia 29 de setembro de 2021.

Concurso da Polícia Civil 
tem inscrições até dia 11

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) criou uma li-
nha de custeio para pequenos e 
médios produtores, com taxas 
de juros de mercado, dentro de 
seu programa BNDES Crédito 
Rural, que desde março do ano 
passado vem ofertando crédito 
para investimentos. A iniciativa 
foi tomada para complementar 
a oferta de dinheiro a peque-
nos e médios agricultores já 
atendidos pelo banco por meio 
do Pronaf Custeio (programa 
voltado à agricultura familiar) 
e do Pronamp Custeio (médios 
produtores), diante da escassez 
de dinheiro destas linhas, com 

taxas equalizadas pelo Tesou-
ro. A previsão inicial é liberar 
até R$ 500 milhões no ciclo 
2021/22 com o BNDES Crédito 
Rural Custeio.

“O movimento que esta-
mos fazendo é o mesmo adota-
do (anteriormente) com linhas 
de investimento, porque a si-
tuação de escassez (de crédi-
to) também está se dando nas 
linhas de custeio que o BNDES 
opera”, disse o chefe do Depar-
tamento de Canais de Distribui-
ção e Parcerias e responsável 
por gestão do crédito rural no 
banco, Caio Araújo.

A proposta do programa, 
quando criado, foi justamente 
complementar a oferta de cré-
dito ao setor com recursos do 
próprio BNDES.

BNDES lança linha de 
custeio para produtores

“Território dos Sentidos”

Degustando o Brasil: começa hoje 
festival gastronômico em Campina

O Degustando o Bra-
sil, considerado o maior 
festival gastronômico do 
Nordeste, começa hoje e 
segue até o próximo do-
mingo (24), das 13h às 
21h, no Partage Shopping, 
em Campina Grande. To-
talmente repaginado, o 
festival volta com uma 
nova cenografia e uma 
dinâmica ainda mais con-
temporânea, seguindo 
tendência dos principais 
eventos no mundo da gas-
tronomia. 

A programação conta 
com mais de 20 nomes, 
como Laurent Suaudeau 
(França), Juarez Campos 
(ES), Claudemir Barros 
(PE), Ieda de Matos (BA), 
Rui Morschel (PR), Pau-
lo Machado (MS), Thiago 
Chiericatti (MG) e Cumpa-
de João (PB).

Além dos chefs con-
vidados, o evento fechou 
uma parceria técnica com 
o Le Cordon Bleu, consi-
derada a maior escola de 
gastronomia do mundo, 
e terá aulas dos Master 
Chefs Philippe Brye e 

Paulo Soares. É a primei-
ra vez que o instituto par-
ticipa de um festival no 
Nordeste. 

Esta será a sétima 
edição do Degustando o 
Brasil e terá como tema 
“Território dos Sentidos”, 
um convite para que o 
público possa desfrutar 
da gastronomia de quali-
dade não só pelo paladar, 
mas também pela visão, 
pela audição, pelo olfato e 
pelo tato.

No shopping, foi 
montada uma arena com 
uma cozinha de alto pa-
drão, auditório para cem 
pessoas e um telão para 
exibir o passo a passo e a 
finalização de cada pra-
to. Ao final das aulas, a 
receita ensinada poderá 
ser degustada no local do 
evento. 

Os inscritos que opta-
ram pelo formato à distân-
cia também não perderão 
um só detalhe do Degus-
tando o Brasil, já que toda 
a programação da cozinha
-palco será transmitida on
-line por meio do site, com 

informações na bio do Insta-
gram (@degustandoobrasil).

Negócios à Mesa
Na programação, o 

Degustando o Brasil 2021 
também vai contar com a 
segunda edição do Negócios 
à Mesa, o ciclo de palestras 
para os empreendedores e 
gestores que trabalham com 
food service. A capacitação 
acontece amanhã até domin-
go (24), das 9h às 11h15, no 
mesmo auditório montado 
na praça de eventos do Par-
tage. As inscrições do evento 
corporativo também são gra-
tuitas e podem ser feitas pelo 
site oficial do Degustando se 
ainda houverem vagas.

Nas mesmas datas, das 
12h às 20h, será realizado 

o Mercado Degustando, que 
reunirá produtores rurais e 
cooperativas da região para 
a degustação e comercia-
lização de produtos orgâ-
nicos e artesanais. A feira 
agroecológica acontecerá 
na Praça da Alimentação do 
shopping center.

Produtores rurais 
realizarão degustação 
e comercialização de 
produtos orgânicos

Feira

Foto: Divulgação

Esta será a sétima edição do evento, que conta com a participação de chefs renomados e convida o público para uma gastronomia de qualidade

Clarice Couto 
Agência Estado
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Estado ocupa o terceiro lugar do Nordeste em maior incidência de neoplasia maligna nas mamas em mulheres
Este ano, 1,2 mil mulhe-

res na Paraíba deverão desco-
brir que têm câncer de mama, 
doença que afasta todos os 
anos milhares de trabalha-
doras das suas atividades. 
Segundo dados do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), a 
Paraíba é o terceiro Estado do 
Nordeste com maior taxa de 
incidência de câncer de mama 
em mulheres: 52,93 por 100 
mil paraibanas (atrás apenas 
do Rio Grande do Norte, com 
taxa estimada de 61,85 e do 
Ceará, com 53,35 por 100 mil 
para o ano de 2021). No país, 
a estimativa do Inca é que 66 
mil brasileiras devem receber 
este ano o diagnóstico de tu-
mor na mama.

Como todos os anos, o 
Ministério Público do Tra-
balho na Paraíba (MPT-PB) 
apoia a campanha Outubro 
Rosa e faz um alerta que a 

prevenção e o diagnóstico 
precoce podem salvar vidas. 
O MPT-PB também aproveita 
a campanha para lembrar dos 
direitos das trabalhadoras 
com câncer.

Histórico familiar, idade, 
sedentarismo e obesidade es-
tão na lista dos vários fatores 
de risco que acarretam o cân-
cer de mama, de acordo com 
o Ministério da Saúde. Para 
se dedicar ao tratamento, 
muitas mulheres precisam se 
afastar do trabalho, mas nem 
sempre possuem informa-
ções sobre os benefícios que 
podem obter durante esse 
período. Embora possa aco-
meter mulheres mais jovens, 
cerca de quatro em cada cin-
co casos de câncer de mama, 
ocorrem após os 50 anos, se-
gundo o Inca.

A vice-procuradora-che-
fe do MPT na Paraíba, Marce-

la Asfóra lembra que as traba-
lhadoras diagnosticadas com 
câncer de mama têm direito 
ao saque integral do Fundo de 
Garantia por Tempo de Servi-
ço – FGTS, ao PIS e ao auxílio-
doença enquanto a mulher 
estiver incapaz de trabalhar. 
Ela informa, ainda, que se a 
incapacidade laboral for per-
manente, a trabalhadora terá 
direito à aposentadoria por 
invalidez e também a outros 
direitos, como isenção no im-
posto de renda. “É importan-
te que as mulheres realizem 
seus exames preventivos”, 
ressaltou a procuradora.

Além desses direitos, 
também existe a possibilida-
de da cirurgia de reconstru-
ção da mama se for necessá-
rio ou o benefício assistencial 
garantido pela Lei Orgânica 
de Assistência Social, co-
nhecido como Loas. Para ter 

acesso ao auxílio e a outros 
direitos, a trabalhadora deve 
informar ao empregador so-
bre o seu diagnóstico para 
que o trâmite do benefício do 
auxílio-doença (no caso da in-
capacidade) seja realizado da 
maneira como a lei prevê.

Prédios iluminados 
Desde o início deste mês, 

a Sede do Ministério Público 
do Trabalho na Paraíba, no 
Centro de João Pessoa, e tam-
bém o prédio da Procurado-
ria do Trabalho no Município 
de Campina Grande (PTM-
CG) receberam iluminação 
especial rosa e permanecerão 
com a cor da campanha até 
o final deste mês. A ilumina-
ção simbólica é uma forma de 
alertar toda a sociedade para 
o câncer de mama e reforçar 
que a prevenção pode salvar 
muitas vidas.

MPT da Paraíba reforça direito 
das trabalhadoras com câncer 

Camurupim

Raquew Azevêdo
Sandra

Colunista colaboradora

Camurupim é nome de um peixe, de escamas exu-
berantes como uma lua cheia prateada. É também nome 
de aldeia potiguara, que integra o território do município 
de Marcação. Lá no início dos anos 1990 fui convidada 
pelo meu amigo Adriano Barreto para conhecer seu ter-
ritório ancestral. Éramos (como até hoje) dois jovens que 
tinham ido morar na capital, vivendo num mesmo bairro. 
Iniciamos os estudos de francês, escutávamos Legião Ur-
bana, estávamos começando nossa amizade. E tínhamos 
em nós todos os sonhos do mundo. Ah, e apesar de taga-
relar muito, éramos profundamente tímidos.

O propósito da visita pelo território era contarmos 
a história de Seu Zé Mendes, que meu amigo conside-
rava admirável por ter dedicado parte significativa de 
sua vida reflorestando o mangue. Fiquei encantada e 
convidei a jornalista Joelma Oliveira para irmos jun-
tas documentar um pouco da história dele. A aventura 
começava por primeiro conseguir uma câmera, o que 
à época era uma façanha. Conseguimos e lá fomos nós 
duas, seu Zé Mendes e Adriano. 

Lembro perfeitamente da caminhada linda que 
fizemos pelos canaviais, e da casa que paramos para 
repousar. Recordo ainda da receptividade de Seu Zé 
Mendes, que nos fez botas de borrachas adequadas 
para andarmos pelo mangue, onde fizemos sua trilha 
cotidiana dedicada ao reflorestamento. As botas depois 
se tornaram figurino da diretora de arte, Ana Isaura Di-
niz, por ocasião de um tributo ao Chico Science, pouco 
tempo depois de sua partida precoce. 

Não conto as vezes que naquele dia me vi atolada 
nas tocas e fomos tira gosto dos maruins. Nunca esque-
cerei do nosso aperreio com medo de molhar o equipa-
mento nas águas no passeio de canoa pelo rio. Foi um dia 
inesquecível. Tempos depois, recebi do amigo artista um 
cartão de aniversário com desenho daquela casa em que 
paramos para contemplar. As imagens gravadas lamenta-
velmente foram devastadas, engolidas, ou pela urgência 
de outras imagens, ou pela corrosão do tempo analógico. 

Essa semana voltei à Camurupim e ainda vi o rio, o 
canavial, os guaiamuns, e revivi muitas cenas que cons-
truimos juntos. Ouvi sozinha as canções que escutáva-
mos, lembrei de quando pegávamos ônibus para ir a 
Baía da Traição e lá encontrávamos Alexandre e Rivan-
dra. Recordei a primeira ida a Camurupim, Tramataia, 
Coqueirinho do Norte. 

Revivi os dias em que decidimos trocar as receitas 
do Sertão trazidas por mim, com a minha tentativa de 
inventariar as receitas de Camurupim com ele. Assim 
passamos alguns dias, contando com a ajuda linda de 
Mainha(Maria José Moreira), ensinando a gente a fazer 
aratu de pedra e polvo. E ainda degustando as delícias 
do Bar do Tingo. E descobrindo o sabor das pimentas, 
do café torrado pelas mulheres da comunidade, da pre-
ciosidade dos mariscos.

Meu amigo sempre me acolheu, e de quebra as pes-
soas que carreguei debaixo do braço nas andanças, nas 
idas e vindas. Assim algumas pessoas amadas também 
foram para Camurupim, como a Mônica Câmara e Eduar-
do Montes-Bradley, durante uma expedição fotográfica. 

Esse final de semana, ao estar de volta a Camuru-
pim, fiquei pensando em nossa amizade, nessa poética 
e constante linha do tempo da vida, dessa espiral que se 
movimenta com as marés de nossas escolhas. E fiquei 
cantando para mim mesma. Vamos fazer um filme e Giz 
(Renato Russo). 

Hoje em dia não pegamos tantos ônibus, nem fica-
mos mais numa BR depois da apresentação do Mestre 
Ambrósio esperando o dia amanhecer, nem vamos a 
tantos shows assim. Seguimos sobreviventes do mundo 
pandêmico, e ele segue sendo “parte do que me faz for-
te”. Ainda trocamos receitas, mangamos muito de coisas 
muito bobas, celebramos nossas datas, vamos apren-
dendo a nos defender. E as mazelas do tempo presente 
não enlamearam nossos sonhos. 

A cumplicidade de uma amizade não se constrói 
com os dias belos. Mas nos momentos mais turvos de 
nossas existências. Conhecemos assim a escuridão onde 
por vezes nosso ser se perde. Os verdadeiros a quem 
chamamos de amigos e amigas são as poucas pessoas 
que atravessam o caos de mãos dadas conosco. E nes-
sas experiências a gente vai sentindo o que se tornará 
eterno em nós.

1. Saque do FGTS
Na fase sintomática da doença, a trabalhadora cadastrada no FGTS que 
tiver neoplasia maligna (câncer) ou que tenha dependente portador(a) de 
câncer poderá fazer o saque do FGTS. Uma das documentações exigidas 
é o atestado médico com validade não superior a 30 dias, firmado com 
assinatura sobre carimbo e CRM do médico responsável pelo tratamento. 
Saiba mais: http://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx

2. Saque do PIS/PASEP
O PIS pode ser retirado na Caixa Econômica Federal e o PASEP no Banco 
do Brasil pela trabalhadora cadastrada no PIS/PASEP antes de 1988 que 
tiver neoplasia maligna (câncer), na fase sintomática da doença, ou que 
possuir dependente portador de câncer. A trabalhadora receberá o saldo 
total de suas quotas e rendimentos. Saiba mais: http://www.cef.gov.br/

3. Auxílio-doença
Auxílio-doença é um benefício mensal a que tem direito a segurada 
quando esta fica temporariamente incapaz para o trabalho em virtude de 
doença por mais de 15 dias consecutivos. A pessoa com câncer terá direito 
ao benefício, independente do pagamento de 12 contribuições, desde que 
esteja na qualidade de segurada. A incapacidade para o trabalho deve ser 
comprovada por meio de exame realizado pela perícia médica do INSS.

4. Aposentadoria por invalidez
A aposentadoria por invalidez é concedida desde que a incapacidade 
para o trabalho seja considerada definitiva pela perícia médica do INSS. 
Servidores públicos e militares são regidos por leis específicas (Lei 8.112/90 
e outras Leis).

5. Amparo assistencial 
(ou Benefício de Prestação Continuada - BPC)
A pessoa com câncer tem direito, desde se enquadre nos critérios de idade, 
renda ou deficiência. A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) garante 
um benefício de um salário-mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou 
mais, que não exerça atividade remunerada, e ao portador de deficiência 
incapacitado para o trabalho e para uma vida independente. Crianças de 
zero a 10 anos e adolescentes entre 12 e 18 anos têm os mesmos direitos. 
Saiba mais ligando para o 135 ou pelo site da previdência: http://www.
previdencia.gov.br/

6. Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no SUS
Acesso de pacientes de um município a serviços assistenciais em outro 
município, ou ainda, em caso especiais, de um Estado para outro Estado. O 
TFD pode envolver a garantia de transporte para tratamento e hospeda-
gem, quando indicado. O TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes 
atendidos na rede pública e referenciada. Nos casos em que houver indicação 
médica, será autorizado o pagamento de despesas para a pessoa acompa-
nhante do paciente.

7. Isenção de imposto de renda na aposentadoria
Os pacientes estão isentos do imposto de renda relativo aos rendimentos de 
aposentadoria, reforma e pensão, inclusive as complementações.

8. Quitação do financiamento da casa própria
A pessoa com invalidez total e permanente, causada por acidente ou doen-
ça, possui direito à quitação, caso exista esta cláusula no seu contrato.

9. Isenção do (IPI) na compra de veículos
O IPI é o imposto federal sobre produtos industrializados. A paciente com 
câncer é isenta deste imposto apenas quando apresenta deficiência física 
nos membros superiores ou inferiores que o impeça de dirigir veículos 
comuns. É necessário que a solicitante apresente exames e laudo médico 
que descrevam e comprovem a deficiência. Saiba mais, acessando http://
www.receita.fazenda.gov.br/GuiaContribuinte/IsenDGraves.htm

10. Isenção do IPVA
O IPVA é o imposto estadual referente à propriedade de veículos automo-
tores. Cada Estado tem a sua própria legislação sobre o imposto. Confira na 
lei estadual se existe a regulamentação para isentar de impostos os veículos 
especialmente adaptados e adquiridos por deficientes físicos.
Os estados que possuem a regulamentação são Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo.

11. Isenção de IPTU
Alguns municípios preveem, em sua Lei Orgânica, isenção do IPTU para 
pessoas portadoras de doença crônica, segundo critérios estabelecidos por 
cada Prefeitura. Confira se você tem direito a este benefício na Prefeitura 
do seu município.

Direitos das trabalhadoras com câncer

Em apoio ao Outubro Rosa, prédios do 
MPT receberam iluminação especial e 
permanecerão com a cor utilizada na 
campanha até o final deste mês Fo
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De acordo com o procurador-geral do Município de João Pessoa, Bruno Nóbrega, até amanhã, serão definidas as novas etapas do processo

Até o final desta semana, 
deve ocorrer a visita dos re-
presentantes do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) 
ao Aeroclube da Paraíba 
para a assinatura do Termo 
de Ajustamento de Condu-
ta (TAC) e posteriormente 
o Termo de Doação para a 
entrega de parte do terreno 
da atual escola de aviação 
civil destinada a construção 
de um parque ecológico no 
bairro do Bessa.

De acordo com o procu-
rador-geral do Município de 
João Pessoa, Bruno Nóbrega, 
até amanhã, serão defini-
das as novas etapas deste 
processo. “Vamos ter uma 
reunião com o Ministério 
Público para definir todos os 
pontos: confirmar o percen-
tual de 82,5% da Prefeitura e 

17,5% do Aeroclube e quais 
serão as contrapartidas. Vai 
ter um TAC com o MPPB e o 
termo de doação vai ter que 
ser alinhado com esse TAC. 
Não temos como assinar o 
termo antes da avaliação do 
Ministério Público”, expli-
cou. Ao todo, o local tem uma 
área total de 31.4 hectares.

O Termo de Ajustamen-
to de Conduta (TAC) é um 
acordo celebrado entre o Ae-
roclube, a PMJP e o Ministé-
rio Público visando proteger 
direitos de caráter coletivo. 
Porém, antes da assinatura, 
serão decididos pontos re-
lacionados principalmente a 
contrapartida da Prefeitura e 
a partir de quando ela tomará 
posse do imóvel. “Se as partes 
concordarem, já assina nesta 
quinta ou sexta-feira. Mas, 
a expectativa é que ocorra 
a assinatura nesta semana”, 
completou Bruno Nóbrega.

O Termo de Doação en-
volve o Aeroclube e a Prefei-
tura e é onde estão estabe-
lecidos os direitos e deveres 
das duas partes. Conforme 
o presidente do Aeroclube 
da Paraíba, Alberto Gomes, 
serão colocadas, neste docu-
mento, todas as questões de 
segurança jurídica, ou seja, o 
que compete especificamen-
te a cada um. “Esta doação 
será homologada no Ministé-
rio Público. Como é uma doa-
ção de uma área importante e 
grande, os nossos advogados 
estão revisando este termo.

Compete ao Aeroclube 
fazer a doação e compete a 
Prefeitura fazer o parque. 
Por isso, o dirigente destaca 
que a construção deste equi-
pamento público deve ser 
executada e, caso contrário, a 
área volta para o Aeroclube. 
“Não pode mudar a finalida-
de da doação. Este é um dos 

pontos mais importantes. Vai 
ter a parte de saneamento 
que a Prefeitura vai ter que 
fazer, abastecimento d´água, 
arruamento, enfim”, explicou. 

Crescimento imobiliário
O responsável pelo Aero-

clube cita que o crescimento 
imobiliário interferiu no fun-
cionamento da escola e, com 
isso, a direção concluiu que 
deveria fazer um acordo com 
a Prefeitura. Ele ressalta que 
as tratativas foram feitas con-
forme o estatuto da entidade, 
em diversas assembleias. O 
encontro mais recente ocor-
reu no último dia 16, quando 
foi aprovada a doação para o 
projeto do parque, além da 
construção de vias para de-
safogar o trânsito e melhorar 
a mobilidade urbana daquela 
área do Bessa.

 “O Aeroclube existe há 
80 anos. O nosso tempo, na-

quela área chegou ao fim por-
que quando a especulação 
imobiliária se aproxima mui-
to dos aeródromos ficamos 
impossibilitados de operar. A 
população do bairro precisa 
que aquela área de 31.4 hecta-
res seja melhor  aproveitada”, 
comentou Alberto Gomes.

A parte remanescente, 
cerca de 17%, será posta à 
venda para que e a escola seja 
construída em outro local 
e, desta forma, dar conti-
nuidade ao trabalho de for-
mação de pilotos. Para isso, 
será aberta uma concorrên-
cia pública para que os em-
presários apresentem suas 
propostas e também serão 
observadas questões de não 
conformidade para insta-
lação de aeródromos: não 
pode estar no raio de ação 
do aeroporto, estar próximo 
a instalações edificadas ou 
em futura expansão. 

 “Queremos vender essa 
área remanescente e colo-
car nossa escola de aviação 
em outro local. Vamos pro-
curar uma área que não te-
nha nenhum impedimento e 
não tenha problema futuro 
em relação as construções 
se aproximando”, descreveu 
o presidente.

O procurador-geral de 
João Pessoa reforçou ainda 
que os detalhes sobre o pro-
jeto do parque, tais como 
convênios, licitação, parce-
rias, datas para execução, 
entre outras ações, serão 
estudados pela Secretaria 
de Planejamento de João 
Pessoa (Seplan) após a as-
sinatura do Termo que con-
firma a doação. A previsão 
é que o equipamento tenha 
190.676 m2 de área verde 
e um espaço destinado a 
abertura de novas ruas nas 
imediações.

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

MPPB deve avaliar doação 
do aeroclube esta semana 

Local foi interditado pelo Ministério da Aeronáutica e impedido de operar voos
Há 80 anos, o Aeroclube da 

Paraíba está em atividade mas, 
em 2010, houve uma tentativa 
de desapropriação. Nesse pe-
ríodo, foi criado um processo 
jurídico vencido em todas as ins-
tâncias pela direção da escola de 
aviação.

Ainda em 2010, a gestão 
do então prefeito Luciano Agra 
tentou desapropriar o local para 
a construção de um parque e 

chegou a ter uma decisão favo-
rável na justiça, que depois foi 
perdida. A pista foi destruída e 
depois refeita de barro. 

Desde 2017, o Aeroclube 
é impedido de operar voos por 
interdição do Ministério da Aero-
náutica, que também suspendeu 
pousos e decolagens no espaço 
por presença de obstáculos vio-
lando a zona de proteção. O 
aviso de interdição emitido pelo 

serviço do Aviso aos Aeronave-
gantes (Notam) foi sendo reno-
vado ao longo dos anos.

Em 2019, o Supremo Tribu-
nal Federal negou um pedido da 
prefeitura, na gestão do ex-pre-
feito Luciano Cartaxo, para desa-
propriar o espaço. O voto do re-
lator do processo, ministro Marco 
Aurélio, pela negativa do pedido, 
foi publicado em dezembro de 
2018. Ele entendeu que o Aero-

clube exercia um papel de utili-
dade pública. Em abril de 2019, 
Luciano Cartaxo chegou a se 
reunir em Brasília com a Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac) 
para conversar sobre a interdi-
ção permanente do local.  
Até que no começo de 2021, a 
direção do Aeroclube começou a 
negociação com a atual Prefeitu-
ra de João Pessoa e, segundo o 
presidente do Aeroclube, as duas 

partes chegaram a um consenso 
de que seria interessante para 
a população, a mobilidade ur-
bana e o crescimento do bairro, 
e o deslocamento da escola de 
aviação. A construção do parque 
foi anunciada pelo secretário 
de planejamento do município, 
José William, em julho deste ano 
como parte do pacote de obras 
de comemoração ao aniversário 
de João Pessoa. 

O Aeroclube existe há 80 anos e a especulação imobiliária se aproximou muito dos aeródromos, que ficaram impossibilitados de operar. A ideia é procurar uma área que não tenha impedimento nem problema em relação a construções futuras

Fotos: Reprodução/Facebook



Competição será disputada entre os dias 20 de novembro e 5 de dezembro, com clubes divididos em dois grupos

O Campeonato Paraibano 
de Futebol Feminino de 2021 
terá início no dia 20 de novem-
bro e se estenderá até o dia 5 
de dezembro, com a participa-
ção de oito clubes. Os detalhes 
da competição foram discuti-
dos em uma reunião com os 
clubes participantes e repre-
sentantes da Federação Parai-
bana de Futebol, realizada na 
última terça-feira, na sede da 
entidade, em João Pessoa. Será 
um campeonato de tiro curto, 
com jogos apenas de ida.

A primeira rodada terá 
Botafogo x Perilima e VF4 x 
Avaí, pelo Grupo A; e Treze x 
Kashima e Mixto x Femar, pelo 
Grupo B. O regulamento da 
competição já está definido. Na 
primeira fase, os clubes serão 
divididos em dois grupos de 
quatro equipes, com jogos den-
tro do próprio grupo. Duas das 
quatro equipes de cada grupo 
jogarão duas partidas em casa 
e apenas uma fora. Isso foi defi-
nido através de sorteio. No gru-
po A os beneficiados foram o 
Botafogo e o VF4 e no B o Treze 
e o Femar. Os grupos também 
foram definidos por sorteio 
e ficou da seguinte forma: no 
grupo A estão Botafogo, Peri-
lima, VF4 e Avaí. Já no grupo 
B estão Treze, Mixto, Femar e 
Kashima.

Para a segunda fase, às se-
mifinais, passarão os dois pri-
meiros clubes classificados em 

cada grupo. Os primeiros co-
locados de cada grupo enfren-
tarão os segundos colocados 
do outro, com a vantagem do 
mando de campo. Os vencedo-
res decidirão o título em ape-
nas um jogo, na casa da equipe 
de melhor campanha em toda 
a competição. O clube campeão 
paraibano vai assegurar a vaga 
para o Campeonato Brasileiro 
da Série A3, do próximo ano.

Independentemente do 
resultado do campeonato, o 
Botafogo já adquiriu o direito 
de disputar a Série A2 do próxi-
mo ano, por causa da excelente 
campanha realizada este ano. 
Caso o clube seja mais uma vez 
o campeão paraibano, a vaga 
para a terceira divisão do Cam-
peonato Brasileiro Feminino 
será do segundo colocado.

A equipe do Belo já está se 
preparando para o Campeonato 
Paraibano, há algum tempo, po-
rém com período reduzido. Os 
treinos só serão intensificados 
a partir do mês de novembro. 
Segundo a treinadora, Gleide 
Costa, o Botafogo vai disputar a 
competição com a mesma equi-
pe que representou a Paraíba 
no Brasileiro A2 deste ano.

“A equipe só perdeu uma 
zagueira, mantivemos a base. 
Nós atingimos todos os obje-
tivos traçados e vamos tentar 
coroar a temporada com mais 
um título paraibano. Embo-
ra esteja valendo vaga para a 
Série A3 e nós já estamos na 
A2, queremos garantir a hege-
monia do futebol feminino no 

Estado. A competição servirá 
também como um grande la-
boratório para o Brasileiro do 
próximo ano, que terá início 
no mês de maio”, disse a treina-
dora, acrescentando ainda que 
a qualquer momento deverá 
anunciar a nova camisa 10 do 

Belo, que será um dos desta-
ques da equipe na competição 
e na próxima temporada.

Para o presidente do Mi-
xto, Marconi da Silva, o con-
gresso técnico foi um sucesso e 
tudo foi resolvido com critério 
e sorteio, de forma justa. Agora, 

é se preparar para mais uma 
vez brigar pelo título.

“Tudo ocorreu de forma 
organizada, como esperáva-
mos. A nossa expectativa é a 
melhor possível. Nesta sexta-
feira estarão chegando as no-
vas contratadas do clube para 

a competição. Estamos refor-
çando a equipe e vamos tentar 
lutar lá no topo da tabela como 
sempre. O Mixto vai lutar pelo 
título. Mantivemos a base e es-
tamos melhorando ainda mais 
a equipe para o campeonato 
deste ano”, disse o dirigente.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Paraibano feminino terá a
participação de oito times
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Circuito de Vôlei
Rio de Janeiro conquista o ouro no Circuito Brasileiro 
Sub-19 de vôlei de praia e a paraíba fica com a 
prata, em competição no litoral carioca. Página 22 Fo
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Esportes

As Belas do Belo seguem como as melhores no futebol paraibano: as atuais campeãs já estão treinando para a disputa de mais um certame estadual

O projeto Campeões 
do Amanhã, que insere 
crianças da Rede Munici-
pal de Ensino na prática 
esportiva, apresentou os 
primeiros resultados em 
sua retomada. Na manhã 
de ontem, um grupo de 100 
alunos que se destacaram 
nas aulas de natação rea-
lizaram uma apresentação 
dos quatro estilos de nado. 
As aulas do projeto foram 
iniciadas há dois meses, 
sendo a natação a primeira 
modalidade adotada. “Em 
dois meses foi possível 
formar uma equipe com 
100 alunos que já nadam 
os quatro estilos. Estamos 
no período de formação e 
a cada dia inserimos mais 
criança neste grupo”, expli-
cou o secretário da Juven-

tude, Esporte e Recreação, 
Kaio Márcio. 

Ao todo 2.600 crianças 
se inscreveram na mo-
dalidade. Elas têm aulas 
na piscina do Centro Ad-
ministrativo Municipal 
(CAM), em Água Fria (onde 
a demonstração foi realiza-
da ontem) e também nas 
piscinas do Unipê. 

Modalidades
 O projeto pretende 

ofertar a prática de 21 mo-
dalidades esportivas, a 
maioria delas incluídas 
no programa olímpico. 
Até agora, sete já tiveram 
aulas iniciadas: natação, ca-
noagem, futebol, ginástica 
rítmica, ginástica olímpica, 
vôlei de praia e handebol 
de areia.

Campeões do Amanhã
fazem apresentação

Sousa elimina equipes tradicionais e
se destaca na pré-Copa do Nordeste 

Nem o mais fanático e oti-
mista torcedor do Sousa pode-
ria imaginar a bela campanha 
que o clube vem fazendo nas 
eliminatórias para a Copa do 
Nordeste de 2022. Depois de 
vencer e eliminar o ASA, em 
Arapiraca-AL, o Dinossauro 
passou agora para a terceira 
fase da pré-Copa, após ven-
cer nos pênaltis e eliminar 
o Confiança, da Série B do 
Campeonato Brasileiro, no 
Estádio Batistão, em Aracaju. 
Nos 90 minutos, o jogo termi-
nou empatado em 1 a 1, com o 
time da casa só conseguindo o 
empate, através de um pênalti 
inexistente dado pela arbitra-
gem, que prejudicou o time 
paraibano. Nas penalidades, o 
Sousa venceu por 5 a 4.

Depois da conquista me-
morável, bastante comemo-
rada por jogadores, comissão 
técnica, dirigentes e torcedo-
res, o goleiro Ricardo, um dos 
destaques da partida, falou 
emocionado sobre o atual mo-
mento que vive o Dinossauro.

“Nós tivemos um primei-
ro tempo muito difícil, com 
várias defesas, mas no inter-
valo nos unimos com muita 
garra para segurar o resultado 
e conseguimos. Veio a vitória 
nos pênaltis e só temos a agra-
decer a Deus por tudo de bom 
que vem acontecendo ao clube 
neste ano, graças também ao 
muito trabalho do grupo atual. 
Estamos focados e vamos até 
onde for possível, de forma 
focada. Agradeço também a 

nossa torcida, que nos apoiou 
bastante nos momentos di-
fíceis”, afirmou um dos joga-
dores mais antigos e ídolo da 
torcida do Dino.

O time do Sousa retornou 
ontem ao Sertão, após uma 
longa viagem de Sergipe. O 
time deverá se reapresentar 
nesta quinta-feira na parte da 
tarde, ou amanhã pela manhã, 
para dar início a preparação 
para a próxima fase das eli-
minatórias. O próximo adver-
sário do “Dinossauro” será 
ABC-RN ou Jacuipense-BA. 
Nesta próxima fase, os jogos 

passarão a ser de ida e volta, 
assim, tudo indica que a pró-
xima partida do Sousa será no 
Marizão.

O ano de 2021 tem sido 
especial para o Sousa. O time 
fez uma grande campanha no 
Campeonato Paraibano, quan-
do chegou a ser vice-campeão, 
disputando o título contra o 
Campinense. Veio a Série D e 
conseguiu grandes vitórias e 
chegou a disputar uma vaga 
para a próxima fase com o 
Atlético Cearense, equipe que 
conseguiu acesso à Série C do 
próximo ano e que está na luta 

pelo título da Série D. E mais 
recentemente, o time entrou 
como livre atirador na pré-Co-
pa do Nordeste, e já passou de 
duas fases, eliminando equi-
pes mais tradicionais no cená-
rio do futebol brasileiro, fora 
de casa. O otimismo é grande 
e todos sonham no clube em 
chegar a disputar a fase prin-
cipal da Copa do Nordeste, a 
partir de fevereiro do próximo 
ano.  Com a passagem para 
mais uma fase das eliminató-
rias, o Sousa já conseguiu uma 
premiação de R$ 90 mil, sem 
contar com a próxima etapa.

Jogadores e membros da comissão técnica do Sousa comemoram a classificação para mais uma fase da Copa do NE

Foto: Instagram/Sousa

Foto:Divulgação/Sejer

Alunos do projeto Campeões do Amanhã nadaram em quatro estilos

Foto: Instagram/Botafogo



Rio de Janeiro fica com o ouro ao final da competição sub-19 entre os estados, encerrada na última terça-feira

A segunda etapa do 
Circuito Brasileiro de Vôlei 
de Praia Sub-19 chegou 
ao fim na última terça-fei-
ra e definiu a temporada 
2021 da competição. Luca 
Elbert e João Pedro Ávila 
(RJ) repetiram conquista 
da primeira etapa e garan-
tiram o título geral para o 
Rio de Janeiro. No feminino, 
Larissa e Andryele (CE) 
ganharam o ouro na are-
na montada na Escola de 
Educação Física do Exército 
(EsEFEx), mas a prata de 
Nina e Carolina Sallaberry 
(RJ) foi suficiente para tam-
bém garantir o troféu geral 
para o Rio.

Com os resultados, o 
Rio de Janeiro foi o cam-
peão geral, somando 600 
pontos. A Paraíba ficou no 
segundo lugar, com 510, e 
o Ceará somou 450 pon-
tos. Na disputa feminina, o 
Rio também conquistou o 
troféu da temporada, com 
570 pontos contra 540 do 
Ceará. A Paraíba aparece na 
terceira posição, com 480.

Medalhistas de ouro 
na primeira etapa, Lucas 
e João Pedro venceram na 
final a dupla paraibana Fe-
derico/Isac (PB) por 2 a 
0 (21/18 e 21/17). Lucas 
Gonçalves/Thiago Emi-
lio (RJ) ganhou a medalha 
de bronze contra David/
Evandro Fernandes (RR) 
(19/21, 21/19 e 15/12).

“Acho que isso é fruto 
de muito trabalho, muito 
esforço. Nosso CT traba-
lhando muito para que a 
gente chegue nesse pon-

to. Eu estou muito feliz”, 
disse João Pedro, que tem 
apenas 15 anos. “Eu ponho 
na minha cabeça que não 
tem isso de idade. Eu tenho 

minhas metas e eu quero 
alcançá-las independente-
mente da idade. Se eu te-
nho nível para jogar, eu vou 
estar lá”.

Na final feminina, La-
rissa e Andryele – bronze 
na primeira etapa – ganha-
ram por 22/20 e 21/14 de 
Nina/Carolina – vencedo-

ras do primeiro torneio. 
A medalha de bronze foi 
para Maila/Giovanna (RJ), 
que ganhou no tie-break de 
Clara/Raissa (PB) (12/21, 
21/15 e 15/12).

“É uma experiência 
incrível. É a recompensa 
de todo esforço da nossa 
comissão técnica. A gente 
veio de uma temporada 
sem treinar juntas e chegar 
em uma competição e mos-
trar o volume de jogo, os 
resultados e ser campeã, 
é um sentimento indescri-
tível”, afirmou Andryele, 
que fez o ponto da vitória 
em seu primeiro título no 
Circuito Brasileiro. “Eu fi-
quei tranquila. A gente fica 
pensando “é o último pon-
to, tenho que virar a bola”, 
mas eu fui na calma e na 
tranquilidade para não me 
afobar tanto”.

O Circuito Brasileiro 
de Vôlei  de Praia  Sub-
19 é um campeonato de 
seleções estaduais, com 
duplas representando a 
mesma federação. Cada 
estado indica suas dele-
gações nos dois gêneros 
em busca do título, po-
dendo alterar os times 
durante a temporada. Se 
mais  de  uma dupla  do 
estado disputa a etapa, 
aquela que fica mais bem 
colocada é a que pontua 
para o ranking geral da 
competição.

Paraíba é prata no Circuito 
Brasileiro de vôlei de Praia
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Pódio com os medalhistas da última etapa do Circuito Brasileiro na categoria sub-19: os paraibanos Federico e Isac (E) ficaram em segundo lugar

Jogos Escolares

Atletas da rede municipal seguem treinando e
só vão competir em cinco das 17 modalidades 

Alunos da Rede Munici-
pal de Ensino de João Pessoa 
estão na preparação para 
disputar os Jogos Escolares 
Brasileiros (JEBs), que irão 
acontecer de 29 de outubro 
a 5 de novembro, no Rio de 
Janeiro. Foram classificados 
oito alunos nas modalidades 
de judô, wrestling, natação, 
ciclismo e xadrez. A Paraíba 
terá mais representantes 
da rede privada em divere-
sas modalidades. Ao todo, 
nos JEBs serão 17, entre as 
quais, cinco coletivas e 12 
individuais. O evento será 
realizado na estrutura do 
parque que em 2016 reve-
lou ao mundo a capacidade 
do brasileiro de sediar as 
Olimpíadas.

Com participação ma-
ciça de delegações oriun-
das de todos os estados do 
país priorizando a igual-
dade de gênero, as seleti-
vas locais contaram com a 
união institucional entre os 
governos e as federações 
filiadas ao sistema CBDE, 
desenvolvendo, estimulan-
do e fortalecendo o esporte 
nas escolas.

Treinado pelo pro-
fessor de Educação Física, 
Marcos Vinícius Leite, o 
estudante Carlos Henrique 
de Lucena, de 14 anos, irá 
disputar na modalidade 
ciclismo na categoria 12 

a 14 anos. Ele é aluno da 
Escola Municipal Fenelon 
Câmara. “Estou muito emo-
cionado em participar des-
se campeonato. Foi difícil 
se classificar, mas consegui. 
Quando vi meu nome na re-
lação fiquei tão feliz, minha 
mãe chegou até a chorar. 
Agradeço demais ao meu 

professor. Agora é manter o 
foco e trazer uma medalha 
para a Paraíba”, disse com 
entusiasmo o atleta.

Para conquistar uma 
medalha, a rotina de treinos 
é puxada. São duas horas 
todas as terças, quintas, sá-
bados e domingos. As segun-
das e quartas ficam reserva-

das para as aulas teóricas.
O professor e técnico 

também não esconde a ale-
gria de ver um aluno da rede 
pública disputando a com-
petição. “Eu fui o primeiro 
paraibano a ganhar uma 
medalha em jogos escolares 
e, no ano seguinte, também 
fui vice-campeão Panameri-

cano de Ciclismo. Essa clas-
sificação de Carlos Henrique 
representa muito para mim, 
pois como já vivenciei essa 
experiência como atleta, 
hoje como professor/técni-
co vou poder orientar e dar 
direcionamento a ele para 
conquistar uma medalha”, 
destacou Marcos Vinícius.

AtlEtAs dA rEdE
muniCiPAl:

n Judô
Luana Maria Lima da 
Silva (Escola Municipal 
Francisco Moura),
Rayssa de Souza Alves 
(Escola Municipal Hugo 
Moura) e Leandra Ra-
yanne Alves da Silva 
(Escola Municipal Chi-
co Xavier).

n Wrestling

Kaire Jamerson Lima 
Gomes (Escola Munici-
pal Hugo Moura) e Ni-
collas Vitor Viana Alves 
Borges (Escola Munici-
pal Frei Afonso).

n natação

José Alexandre Silva 
de Sousa Filho (Escola 
Municipal Santa Ân-
gela).

n Ciclismo

Carlos Henrique Fer-
reira de Oliveira (Esco-
la Municipal Fenelon 
Câmara).

n Xadrez

Alexandre Dias da Nó-
brega e Artur Gomes 
de Albuquerque (Esco-
la Municipal Bilíngue 
Dom José Maria Pires).

Os Jogos Escolares Brasileiros 
serão disputados em 17 

modalidades de 29 de outubro 
a 5 de novembro no Rio de Janeiro

Foto: Divulgação/CBDE
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Jogador do Real Madrid está sendo julgado por chantagem contra Mathieu Valbuena devido a um vídeo erótico

Começou, ontem, o jul-
gamento que envolve os jo-
gadores Karim Benzema e 
Mathieu Valbuena. O atacan-
te do Real Madrid é acusado 
de chantagear o ex-colega da 
seleção francesa por conta 
de um vídeo erótico. Benze-
ma não compareceu ao Tri-
bunal de Versalhes, em Paris. 
O advogado Antoine Vey ale-
gou “motivos profissionais”, 
já que ele disputou um jogo 
da Liga dos Campeões da Eu-
ropa na Ucrânia, nessa terça, 
e precisaria se preparar para 
o clássico contra o Barcelona 
no próximo domingo.

O caso aconteceu há 
cerca de seis anos, em ou-
tubro de 2015, durante uma 
conversa entre os jogadores 
na concentração da seleção 
francesa. Ontem, porém, o 
assunto voltou à tona por-
que a Justiça da França vai 
analisar os documentos e 
o atacante do Real Madrid 
pode ser condenado a cinco 
anos de prisão, além de mul-
ta de 75 mil euros (R$ 486,5 
mil na cotação atual). A de-
fesa do atleta afirmou estar 
tranquila.

“Não há nenhum ele-
mento material que envolva 
diretamente o Sr. Benzema, 
exceto por um sentimento 
extremamente tardio e não 
espontâneo por parte da acu-
sação (Mathieu Valbuena). O 
encaminhamento do Sr. Ben-
zema aos tribunais é bastante 
incompreensível. É óbvio que 

Agência Estado

Benzema pode pegar cinco
anos de prisão na França

Vice-presidente do Treze renuncia

Open da Austrália com muitas baixas

Seleção completa
na Austrália

Caio Souza disputará duas finais no Mundial de Ginástica 

Os destinos do Treze para os próximos 
meses deverão ser definidos hoje, às 
20 horas, no Presidente Vargas, du-
rante reunião ordinária do Conselho 
Deliberativo do clube. A  expectativa 
é grande, principalmente depois da 
carta renúncia apresentada pelo vice
-presidente João Paiva, ontem, abrin-
do caminho para que outros nomes 
possam comandar o clube, como o 
ex-presidente Olavo Rodrigues. O atual 

presidente, Walter Júnior, está punido 
pelo STJD, pode também renunciar ou 
ser destituído do cargo. Estão sendo 
aguardadas grandes mudanças para 
tentar salvar o clube, que está prati-
camente em estado de falência total. 
“Nunca vi o Galo assim. É como se 
fosse um verdadeiro vulcão em erup-
ção, e daqui para o final de semana, 
teremos muitas novidades”, disse uma 
fonte ligada ao conselho deliberativo.

O Aberto da Austrália poderá voltar aos 
velhos tempos em 2022. O primeiro 
Grand Slam da temporada, acostumado 
a contar com muitas baixas nas primeiras 
décadas da era profissional do tênis, po-
derá perder até metade do Top 100 tanto 
do ranking masculino quanto do femini-
no por conta da exigência de vacinação 
completa contra a covid-19. O desfalque 
maior deve ser o sérvio Novak Djokovic, 
recordista de troféus em Melbourne, com 

nove títulos. O atual número 1 do mundo 
já avisou que não vai revelar se tomou a 
vacina. No início da pandemia, o tenista 
adotou posturas negacionistas e já de-
monstrou desconfianças quanto a vacinas 
de forma geral. O tenista da Sérvia deve 
puxar a fila das baixas no  torneio de 
2022. De acordo com o jornal australiano 
The Sydney Herald, cerca de 35% dos te-
nistas masculinos ainda não se vacinaram 
ou completaram a imunização

O grupo da Seleção Brasileira 
Feminina está completo. Ontem, 
19 atletas se apresentaram à 
concentração da equipe em Sid-
ney, na Austrália. Com a chegada 
das jogadoras, a comissão técnica 
conta com as 23 convocadas para 
o início da preparação com foco 
nos dois amistosos diante da Aus-
trália, neste sábado e na próxima 
terça-feira, ambos no Commbank 
Stadium. Além das atletas, a coor-
denadora de seleções femininas, 
Duda Luizelli, também se apresen-
tou nessa quarta-feira. Na terça, 
parte da delegação já havia de-
sembarcado na Austrália. O grupo 
foi formado pela comissão técnica, 
além das meias Andressa Alves e 
Ary Borges e as goleiras Karen e 
Lorena. Seguindo o protocolo sa-
nitário do governo australiano, as 
atletas passarão por quarentena 
obrigatória.

A ginástica artística do Brasil terá mais um representante em finais no Mundial que está acontecendo na cidade de Kitakyushu, no Japão. 
Um dia depois de Rebeca Andrade se garantir em três disputas por medalhas, ontem, foi a vez de Caio Souza, com o encerramento das 
classificatórias, se classificar para as decisões no individual geral e na barra fixa. A primeira final será a do individual geral, amanhã, 
a partir das 6 horas (de Brasília). No domingo, Caio Souza voltará para buscar um pódio na barra fixa. “Foi uma competição bem 
diferente do que a gente está acostumado. Não sei bem como foi o andamento, mas no papel estava que iria durar 1h40, isso para a 
gente é muito rápido. Geralmente demora entre 2h e 2h30. Foi um ritmo muito rápido”, disse o brasileiro ao final de sua série.

Curtas
Foto: Ricardo Bufolin/CBG)

ele deve ser liberado”, afirmou 
Antoine Vey, advogado do ata-
cante do Real Madrid.

Valbuena disse que “se 
sentiu em perigo” quando 
soube da existência do vídeo 

íntimo. “Eu estava com medo 
pela minha carreira espor-
tiva, pela seleção da França. 
Eu sabia que se o vídeo fosse 
sair, ia ser complicado para 
mim na seleção, como vimos 

mais tarde”, contou o meia do 
Olympiakos.

Benzema está no centro 
das atenções nas últimas se-
manas por ser um dos candi-
datos à Bola de Ouro, prêmio 

dado pela revista France Foo-
tball ao melhor jogador da 
temporada. O jogador vive de 
fato um momento muito bom 
na carreira e é o grande nome 
do atual elenco do Real Ma-

drid. Na temporada passada 
foram 30 gols e nove assis-
tências em 46 jogos disputa-
dos, o que faz o francês ser 
um dos favoritos ao prêmio 
de melhor do mundo.

Vivendo um momento 
delicado após a queda para 
a Série D do Campeonato 
Brasileiro - a quarta divi-
são do futebol nacional -, o 
Santa Cruz teve mais uma 
decepção na noite de ter-

ça-feira. Depois da elimina-
ção na seletiva da edição de 
2022 da Copa do Nordeste, 
os jogadores viram parte da 
torcida invadir o gramado 
da Arena Pernambuco, no 
Recife, para protestar.

Alguns torcedores do 
Santa Cruz partiram para 

cima dos jogadores e hostili-
zaram os atletas por conta da 
derrota para o Floresta-CE na 
disputa de pênaltis por 4 a 2, 
após empate por 3 a 3 no tem-
po normal. Além disso, parte 
da torcida tentou invadir os 
vestiários para protestar.

A Polícia Militar logo 

adentrou no gramado e en-
cerrou a confusão com os 
torcedores. Alguns dos inva-
sores foram detidos e levados 
para a delegacia mais próxi-
ma da Arena Pernambuco. 
Além da invasão e do medo 
colocado nos jogadores, eles 
quebraram diversos mate-

riais do clube e do estádio.
Em campo, o Santa 

Cruz, que teve a volta de sua 
torcida aos estádios depois 
de 500 dias, esteve três ve-
zes na frente do placar, mas 
permitiu o empate ao Flo-
resta-CE. Com a eliminação, 
o time pernambucano não 

vai disputar a Copa do Nor-
deste em 2022

Já o Floresta-CE está na 
terceira fase preliminar da 
Copa do Nordeste e vai fazer 
um duelo cearense contra o 
Ferroviário. Serão dois jo-
gos, com datas ainda a se-
rem confirmadas pela CBF.

Torcedores do Santa Cruz tentam agredir jogadores
Agência Estado

Foto: Divulgação/Real Madrid

Benzema não compareceu ao 
Tribunal de Versalhes, em Paris, 
já que no dia anterior esteve em 
jogo pela Liga, na Ucrânia
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Projeto piloto ainda não chegou à Paraíba e registradores das pessoas naturais no Estado aguardam manual de orientações

Cartórios não estão preparados 
para atender pedidos de pensão

O Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) firmou re-
centemente um protocolo de 
intenções com a Associação dos 
Registradores das Pessoas Natu-
rais (Arpen-Brasil) para que os 
cidadãos possam fazer o pedido 
do benefício salário-maternida-
de e pensão por morte. A inicia-
tiva visa dar celeridade e desbu-
rocratizar o requerimento dos 
benefícios.

Em João Pessoa existem 13 
cartórios de Registro Civil que 
poderão oferecer o serviço, mas 

será que todos estariam prepa-
rados para atender a demanda? 
A reportagem de A União procu-
rou alguns deles desde a semana 
passada e nenhum demonstrou 
estar pronto para o novo servi-
ço, afirmando que estão aguar-
dando mais informações para se 
preparem no cumprimento do 
protocolo de intenções firmado 
pelo INSS e a Arpen. 

O serviço deve beneficiar 
mais de 1,8 milhão de pessoas no 
país que aguardam uma resposta 
a seus pedidos de pensão desde 
julho desse ano. De acordo com 
o INSS, 25% das solicitações de 
pensões estão travadas por fal-

ta de documentação, em uma fila 
que pode durar até 40 dias.

O projeto piloto começou no 
dia 15 de outubro em sete cartó-
rios espalhados pelas cinco re-
giões do país, com prazo de 30 
dias de duração. Os atendimentos 
previstos nesse piloto são solici-
tações de salário maternidade e 
pensão por morte.

O presidente da Associação 
dos Registradores das Pessoas 
Naturais da Paraíba (Arpen-PB), 
Manfredo Goes Vieira de Melo, 
declara que o projeto piloto ainda 
está em fase de experimentação 
nos estados de Alagoas, Amazo-
nas, São Paulo, Distrito Federal e 

Rio Grande do Sul. Só a partir dos 
resultados e ajustes será possível 
a expansão a todos os Cartórios de 
Registro Civil, incluindo o estado 
da Paraíba.

“A Arpen-Brasil orientará os 
cartórios por meio de um ma-
nual de usuário, disponibilizando 
treinamento aos cartórios habili-
tados. Mas, no momento, não há 
nada definido, nem o valor a ser 
cobrado pelo serviço. Só definire-
mos as estratégias quando o ser-
viço entrar em vigor”, esclarece.

Na opinião do advogado de 
Direito Previdenciário Raonny 
Azevedo, todo serviço que venha 
dar celeridade ao INSS e fazer 

com que o requerimento tenha 
uma resolutividade mais rápida 
é válido. “O salário-maternidade, 
benefício assistencial ao idoso e 
pensão por morte são benefícios 
meramente documentais, então 
seria benéfico passar a demanda 
para o cartório, porém, benefí-
cios mais complexos, como apo-
sentadoria por invalidez, auxílio 
doença, aposentadoria rural, 
devem ser feitos na agência do 
INSS”.

A chefia da seção de atendi-
mento do INSS da Paraíba infor-
mou que não há nada a declarar, 
pois ainda se trata de um projeto 
piloto.

Artigo Leonardo Boff

Nestes tempos sombrios sob a ação 
perigosa da covid-19 um manto de temor e 
de angústia se estende sobre nossas vidas. 
Vivemos cansados existencialmente, pelas 
pessoas queridas que perdemos, pelas 
ameaças de sermos contaminados e ainda 
mais por não entrevermos quando tudo isso 
vai acabar. O que virá depois?

Um israelita piedoso passou pela 
mesma angústia e nos deixou retratada 
a sua situação no famoso Salmo 23: “O 
Senhor é meu pastor e nada me falta”. Nele 
há um verso que vem a calhar exatamente 
para a nossa situação: “Ainda que devesse 
passar pelo vale da morte, nada temerei 
porque tu vais comigo”.

Morte biblicamente, deve ser entendida 
não apenas como o fim da vida, mas 
existencialmente como a experiência de 
crises profundas como grave risco de vida, 
perseguição feroz de inimigos, humilhação, 
exclusão e solidão devastadora. Fala-se 
então, de descer aos infernos da condição 
humana.

Quando se reza no credo cristão 
que Jesus “desceu aos infernos” se quer 
expressar que ele conheceu a solidão 
extrema e o absoluto abandono, até por 
parte de seu Pai (cf. Mc 15,34). Ele passou, 
efetivamente, pelo vale da sombra de 
morte, pelo inferno da condição humana. É 
consolador, então, ouvir a palavra do Bom 
Pastor: “Não temas eu estou contigo”.

Nosso grande romancista João 
Guimarães Rosa em ‘Grande Sertão: 

Veredas’ bem observou: “Viver é perigoso”. 
Sentimo-nos expulsos do Jardim do Éden. 
Estamos sempre buscando construir 
um paraíso possível. Vivemos fazendo 
travessias arriscadas. Ameaças nos 
espreitam por todos os lados. E neste 
momento com o vírus, como nunca antes.

Por mais que nos esforcemos e as 
sociedades para isso se organizem, nunca 
podemos controlar todos os fatores 
de risco. A covid-19 nos mostrou a 
imprevisibilidade e a nossa vulnerabilidade. 
Por isso, é dramática e, por vezes trágica, 
a travessia humana. No termo, quando 
se trata de assegurar nossa vida, somos 
forçados a nos confiar, além da medicina 
e da técnica, a um Maior que pode levar-
nos “a pastagens verdejantes e a fontes 
tranquilas”, ao Deus-Bom-Pastor. Essa 
entrega supera a desesperança.

Alarguemos um pouco o horizonte: 
grande dramaticidade pesa sobre o futuro 
da vida e da biosfera.

Milhares de espécies estão 
desparecendo por causa da cobiça e da 
incúria humana. O aquecimento crescente 
do planeta unido à escassez de água 
potável pode nos confrontar com uma crise 
dramática de alimentação. Milhões poderão 
se deslocar em busca da sobrevivência 
ameaçando o já frágil equilíbrio político e 
social das nações.

Aqui cabe invocar de novo o Pastor do 
universo, Aquele que tem poder sobre o 
curso dos tempos e dos climas para que crie 

situações oportunas e suscite o sentido da 
solidariedade e da responsabilidade nos 
povos e nos chefes de Estado.

Hoje o que destrói nossa alegria 
de viver é o medo. É consequência de 
um tipo de sociedade que se construiu 
nos últimos séculos assentada sobre a 
competição e não sobre a cooperação, sobre 
a vontade acumulação de bens materiais, 
o consumismo e sobre o uso da violência 
como forma de resolver os problemas 
pessoais e sociais.

O que invalida o medo e suas sequelas 
é o “cuidado de uns para com os outros”, 
especialmente agora, para não sermos 
contaminados pelo vírus nem contaminar 
os outros. O cuidado é fundamental para 
entendermos a vida e as relações entre 
todos os seres. Sem cuidado a vida não 
nasce nem se reproduz. Cuidar de alguém 
é mais que administrar seus interesses, 
é envolver-se afetivamente com ele, 
importar-se pelo seu bem-estar, é sentir-se 
corresponsável pelo seu destino. Por isso, 
tudo o que amamos também cuidamos e 
tudo o que cuidamos também amamos.

O cuidado é também o antecipador 
prévio dos comportamentos para que 
seus efeitos sejam bons e fortaleçam a 
convivência.

Uma sociedade que se rege pelo 
cuidado, pela casa comum, a Terra, cuidado 
com os ecossistemas que garantem as 
condições da biosfera e de nossa vida, 
cuidado com a segurança alimentar de 

cada um dos seres humanos, cuidado 
com água doce, o bem mais escasso da 
natureza, cuidado com a saúde das pessoas, 
especialmente das mais desprovidas, 
cuidado, com relações sociais mais 
participativas, equitativas, justas e pacíficas, 
cuidado com o ambiente espiritual da 
cultura para que todos possam viver com 
sentido, vivenciar e acolher, sem maiores 
dramas, as limitações, o envelhecimento 
e a travessia da morte, essa sociedade 
de cuidado gozará de paz e concórdia, 
necessárias para a convivialidade humana.

É confortador, no meio de nossas 
tribulações atuais, ameaçados pela covid-19, 
ouvir Aquele que nos sussurra: “Não temas, 
eu estou contigo” (Salmo 23) e através de 
Isaías nos assegura: “Não olhes apreensivo, 
pois eu sou teu Deus, eu te fortaleço sim, 
eu te ajudo, sim, eu te sustento na palma de 
minha mão” (Is 41,10).

Dessa forma, nossa vida pessoal ganha 
certa leveza e conserva, mesmo no meio 
de riscos e ameaças, serena jovialidade ao 
sentirmos que jamais estamos sós. Deus 
caminha em nosso próprio caminhar como 
o Bom Pastor que cuida para que “nada 
nos falte”.

(Leonardo Boff é teólogo e filósofo; 
e escreveu ‘O Senhor é meu pastor: 
consolo divino para o desamparo 
humano’, Editora Vozes, 2013 – Publicado 
originalmente no Jornal do Brasil, em 27 
de agosto de 2021)

‘Ainda que devesse passar pelo vale da sombra de morte’

1889 — Visconde de Mauá, 
industrial e político brasileiro
1979 — Alziro Zarur, radialista brasileiro
1980 — Orlando Bandeira Vilela, político (PB)
1984 — François Truffaut, diretor de cinema francês

Mortes na História

Aforismo
“Quando eu tinha, talvez, 

dez anos de idade, perguntei 
ao meu padrinho por que a 

pessoa morria. Sua resposta 
foi de que, sem a morte, a vida 

não teria sentido.”
(José Nunes)
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Breves & Curtas
# Linguiças recheadas com veneno no Cariri
Três cachorros foram vítimas de envenenamento em 

Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com

São Sebastião do Umbuzeiro, no Cariri da Paraíba, no úl-
timo dia 17. Moradores informaram para a polícia que os 
animais tinham comido linguiças que estavam recheadas 
com veneno e que esse número de mortes pode ser maior. 
Vídeos que estão circulando nas redes sociais mostram 
as pessoas da cidade tentando ajudar os cachorros que 
agonizam por causa do veneno.

# Papa emérito anseia pela morte
Em uma carta de condolências divulgada no último dia 19, 
o papa emérito Bento XVI, de 94 anos, afirma que anseia 
pela morte. A mensagem foi enviada a um mosteiro na 
Áustria, a Abadia de Wilhering, para expressar condolên-
cias pela morte de um ex-colega, o padre Gerhard Winkler, 
professor naquela instituição católica. A carta de con-
dolências é datada de 2 de outubro. Winkler morreu no 
final de setembro, aos 91 anos. Na década de 1970, ele foi 
professor na Universidade de Regensburg, na Alemanha, 
junto com Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornaria o 
papa Bento XVI.

# Morte suspeita de autor de livro sobre Marielle I
A morte suspeita do escritor e capoeirista dominicano 
Leuvis Manuel Olivero, de 38 anos, é alvo de investigação 
na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, 
no dia 10 de outubro, Olivero andava normalmente na 
rua, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, 
quando foi alvo de disparos de um carro em movimento. 
Os tiros acertaram cabeça e abdômen do escritor, que 
morreu antes dos bombeiros chegarem ao local.

# Morte suspeita de autor de livro sobre Marielle II
Ele nasceu na República Dominicana, tinha cidada-
nia estadunidense e vivia há dez anos no Brasil, onde 
deixou um filho. Leuvis tinha 11 livros, incluindo um 
sobre a vereadora Marielle Franco (Psol). Na publica-
ção, ele apontou a relação da milícia com o assassinato 
de Marielle.

# Afogamento de crianças indígenas em Roraima
O Ministério Público Federal (MPF) abriu uma inves-
tigação para apurar a morte, por afogamento, de duas 
crianças indígenas na Comunidade Makuxi Yano, região 
do Parima, terra indígena Yanomami, município de Alto 
Alegre, em Roraima. O caso ocorreu no último dia 12 
de outubro. De acordo com relatos feitos por lideranças 
locais, as duas crianças nadavam no rio, perto de uma 
balsa usada por garimpeiros, e teriam sido sugadas pela 
draga que faz a sucção de minérios.

# Túmulos, mausoléus e jazigos no lugar dos livros
A Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura (BCCL), 
que funciona há 12 anos dentro do Cemitério Colônia, 
em Parelheiros, na cidade de São Paulo, recebeu ordem 
de despejo e precisa desocupar o espaço até 31 de de-
zembro. A empresa que administra o local vai construir 
novos túmulos onde hoje estão os livros. A BCCL ocupa 
a antiga casa do sepultador, abriga mais de 5 mil obras 
literárias e promove atividades culturais, como o ‘Sarau 
do Terror’, o ‘Sarau das Mulheres’ e o projeto ‘Sementes 
de Leitura’.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00004/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00004/2021, que objetiva: 
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; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: IDILMAR 
CARTER NASCIMENTO SANTOS - R$ 18.165,00; INÁCIO GERVAL DA SILVA - R$ 19.165,00.

Alcantil - PB, 18 de Outubro de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

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. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E 
ESPORTES 12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) 
12.361.1005.2010 – MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR 12.365.1005.2013 
– DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25130/2021 - 20.10.21 - IDIL-
MAR CARTER NASCIMENTO SANTOS - R$ 18.165,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS 
ESCOLAS. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva 
propositura até as 09:30 horas do dia 05 de Novembro de 2021, na sala da referida comissão, 
sediada na Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB. Neste mesmo local, 
data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação perti-
nente, 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) 991242633. E-mail: 
adjcomissao2017@gmail.com. 

Algodão de Jandaíra - PB, 20 de Outubro de 2021
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, vem pelo 

presente CONVOCAR as empresas: a empresa ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, cadastrada no CNPJ nº 09.478.023//0001-80, para os 
itens 01 e 05 e a empresa FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, cadastrada no CNPJ nº 08.160.290/0001-42, para os itens 
03 e 04, ambas segundas colocadas, para aquisição de  equipamentos e materiais odontológico 
para as unidades básicas das famílias (UBS’S), com fundamento no edital c/c art. 64, da Lei nº 
8.666/93, no prazo de até 03 (três) dias úteis ou prestar os esclarecimentos necessários, para oferta 
de lances e abertura de habilitação. 

Aguiar -PB, 20 de Outubro de 2021
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, vem pelo pre-

sente CONVOCAR as empresas: A empresa ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA EPP, cadastrada no CNPJ nº 09.478.023//0001-80, para os itens 01, 05, 06 
e 07, EQUIPA SAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, cadastrada no CNPJ nº 34.836.183/0001-
00, para o item 02, a empresa FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACETICOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, cadastrada no CNPJ de nº 08.160.290/0001-42, para o item 
04, a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 
07.897.039/0001-00, para o item 10 e a empresa PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA – 
ME, cadastrada no CNPJ nº 09.210.219/0001-90, para os itens 11 e 12, ambas terceira colocadas, 
para aquisição de  equipamentos e materiais odontológico para o centro de especialidade odontoló-
gica (CEO), com fundamento no edital c/c art. 64, da Lei nº 8.666/93, no prazo de até 03 (três) dias 
úteis ou prestar os esclarecimentos necessários, para oferta de lances e abertura de habilitação. 

Aguiar -PB,  20 de  Outubro de 2021
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO:  Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00017/2021, em 13.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES B2 EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis e lubrificantes, durante o exercício 2021, 

destinados aos veículos pertencentes ao município, aos locados ou a disposição. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 20 de Outubro de 2021
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito            

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021
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 02 (dois) Veículos de 
Passeio 0Km para Transporte de Equipe da Estratégia Saúde da Família Rita de Souza e Estratégia 
Saúde da Família Francisco Pereira (PSF II) através da Proposta n.º 11383.748000/1210–01 firmada 
entre o Fundo Nacional de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde de Assunção – PB. Abertura da 
sessão pública: 14:00 horas do dia 04 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, 20 de Outubro de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2021, que objetiva: Aquisição de 
Equipamentos material permanente e mobiliários para atender as necessidades da secretaria de 
Educação conforme especificações do anexo I Termo de Referência deste instrumento; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI - R$ 
59.991,00; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 172.624,77; 
EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA - R$ 12.352,60; O.C. ARAUJO JM MULTIMAR 
LTDA - R$ 8.774,79.

Assunção - PB, 19 de Outubro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 14:30 hs do dia 21 de Outubro 

de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00023/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 
ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DE 
FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERES, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO 
E ACOMPANHAMENTO DOS SITEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. Justificativa: 
Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
seguinte endereço - Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB. Telefone: (083) 
3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. 

Bom Jesus - PB, 20 de Outubro de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 0021/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público aos interessados, que, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 021/2021, cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO 
BORGES DE SOUZA, que estava marcada para o dia 22/10/2021 às 09:00hs, será adiada para o dia 
08/11/2021 às 09:00hs, uma vez necessária retificações nos itens da planilha orçamentária, conforme 
disciplinado no art. 21, § 4º da Lei 8.666/93.  Informações no horário das 08:00hs as 14:00hs dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3250-3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br.

Cabedelo - PB, 20 de outubro de 2021
Ramon Sorrentino Batista

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 05 de 
Novembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à parti-
cipação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI�S, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 
E MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE NO 
ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO–SESCAB. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal 
nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-
-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 20 de Outubro de 2021
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00088/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 08 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO, PARA A 
NOVA SEDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 20 de outubro de 2021
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO
ADESÃO DA ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS 2.05.008/2021/SEMAS/PMCG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.05.100/2021

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, através do seu ordenador de despesa 
, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o que determina o DECRETO Nº 9.488, DE 30 
DE AGOSTO DE 2018 e o Decreto Municipal  Nº 4.422 /19, bem como considerando o que consta 
na ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.05.008/2021 celebrada em decorrência 
da ata de registro de preços nº 0003/2021 derivada do  pregão eletrônico (SRP) Nº 0003/2021, 
promovido pela Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande, vem 
RATIFICAR A ADESÃO, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ATENDIMENTO AS 
UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Funcional Programática: 
08.243.1018.2114/ 08.243.1017.2115/ 08.244.1017.2116/ 08.244.1017.2118/ 08.244.1017.2121/ 
08.244.1018.2123/ 08.243.1029.2126/ 08.244.1018.2127/ 04.122.2001.2128 E 08.243.1018.2129. 
Fonte de Recursos:1001/1311. Elemento de Despesa: 3390.30. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro 
de 2021. VALOR: R$ 19.362,50 (dezenove mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 
centavos), em favor do fornecedor: EMPRESA HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 36.214.108/0001-24, situada a Av. 
duque de caxias, 721, loja 4, Interlagos, Município de Linhares, Espírito Santo

Campina Grande, 19 de outubro  de 2021.
 VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de informática, para 

atender as necessidades da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00022/2021. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendencia de Transito e 
Transportes Publicos 04.122.2001.2092 – Ações Adiministrativas da STTP 15.451.1025.2091 – Ações 
de melhoria no sistema de trânsito 3390.30.99 – Material de Consumo 4490.92.99 – Equipamentos 
e material permanente 1001 – Recursos Ordinarios. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina 
Grande e: CT Nº 00121/2021 - 18.10.21 - AGN Grpup Suprimentos - R$ 600,00; CT Nº 00124/2021 
- 18.10.21 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS - R$ 
4.318,10; CT Nº 00125/2021 - 18.10.21 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI - R$ 1.928,00; 
CT Nº 00128/2021 - 18.10.21 - HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI - R$ 6.024,00; CT Nº 
00129/2021 - 18.10.21 - IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - R$ 10.885,00; 
CT Nº 00130/2021 - 18.10.21 - INFOG LTDA - R$ 19.860,00; CT Nº 00134/2021 - 18.10.21 - LVM 
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - R$ 18.718,00; CT Nº 00135/2021 - 18.10.21 
- M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES - R$ 3.664,00; CT Nº 00138/2021 - 19.10.21 - PREVEN-
TIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA - R$ 3.309,42; CT Nº 00140/2021 - 19.10.21 - SCORPION 
INFORMATICA EIRELI - R$ 1.504,20; CT Nº 00142/2021 - 19.10.21 - TECNO TRADE COMERCIO 
E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA. - R$ 1.000,00; CT 
Nº 00144/2021 - 19.10.21 - WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE 
ESCRITORIO EIRELI - R$ 9.581,87.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.118/2021/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.118/2021/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI. OBJETO CONTRA-
TUAL: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS UNIDADES PER-
TENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 
2021. FUNDAMENTAÇÃO: ADESÃO DE ATA Nº 2.05.008/2021 DE REGISTRO DE PREÇOS, LEI 
Nº 8.666/93, DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL  Nº 
4.422 /19. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2114/ 08.243.1017.2115/ 08.244.1017.2116/ 
08.244.1017.2118/ 08.244.1017.2121/ 08.244.1018.2123/ 08.243.1029.2126/ 08.244.1018.2127/ 
04.122.2001.2128 E 08.243.1018.2129 ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30. FONTE DE RE-
CURSOS: 1001/1311. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E JEAN CARLO DEDALTO. 
VALOR GLOBAL: R$ 19.362,50 (DEZENOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E 
CINQUENTA CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 19/10/2021.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO

PARA CREDENCIAMENTO EDITAL Nº 00003/2020
O Prefeito do Município de Congo, Sr. ROMUALDO ANTÔNIO QUIRINO DE SOUSA, nos 

termos da legislação em vigor, torna público para conhecimento, o resultado do CHAMAMENTO 
PUBLICO, para CADASTRAMENTO DE POSSÍVEIS EMPRESAS DE AUTOESCOLAS INTERES-
SADAS EM ADERIR AO PROGRAMA “A MOTO É SUA”, NO MUNICÍPIO DE CONGO/PB, NOS 
TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 232/2021.  EMPRESA HABILITADA: ALYSSON BARBOSA DE 
BRITO-ME – CNPJ: 05.317.111/0001-20. EMPRESA INABILITADA: GUTIEN RUBENS BATISTA 
DE ALMEIDA – CNPJ: 01.217.552/0001-61 (Descumpriu o disposto no item 4.14 do Edital – fora 
do prazo de validade). Dos Atos Administrativos aqui praticados cabe Recurso conforme assegura 
o Artigo 109, da Lei nº 8.666/93.

Congo (PB), 18 de Outubro de 2021
ROMUALDO ANTÔNIO QUIRINO DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº. 02201/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO. CONTRATADO: TITANIUM CONS-

TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, § primeiro, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto 
do presente Termo Aditivo, a prorrogação pelo prazo de vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, 
do Contrato Administrativo nº 02201/2020, o qual tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIA 
PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONGO - PB (CONTRATO DE REPASSE Nº 1052938-84), 
a partir de 18 de setembro de 2021. DATA DA ASSINATURA: 17 de setembro de 2021. SIGNATÁ-
RIOS: pela Contratante, ROMUALDO ANTÔNIO QUIRINO DE SOUSA e, pela Contratada, JOSÉ 
FIRMINO DA SILVA JUNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 09:30 horas do dia 03 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos diversos, 
para melhor atender as necessidades das Secretarias 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 425/17; e legislação pertinente, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 20 de Outubro de 2021
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS 
DE VIGILÂNCIA E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSFS III, V, 
CAPS, PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA MUNICIPAL; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: LUIS SEBASTIAO ALVES 01985838427 - R$ 56.371,00. 
Convocamos a empresa vencedora 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

Dona Inês - PB, 19 de Outubro de 2021
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INES
CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082021
A Pregoeira Oficial do Município de Dona Inês/PB,  torna público que foi rescindido o contrato 

com a A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, referente ao 
Pregão Presencial nº 0008/2021, cujo objeto é a Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis 
para a Unidade de Pronto Atendimento deste Município. Item(s): 3 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 
- 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 59 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 73 - 75 - 76 - 77 - 78 - 81 - 
83 - 84 - 85 - 86 - 89 - 90 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 107 
- 108 - 109 - 110 - 112. Ficando as empresas remanescentes nos mencionados itens convocadas 
para manifestarem interesse em assumir os itens no preço da primeira colocada, no prazo de 03 
(Três) dias úteis, caso não se manifestem, os mencionados itens serão fracassados. Informações: 
Telefone: (083) 33771110. Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 20 de Outubro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2021, que objetiva: Aquisição de tablets 
para uso educacional viabilizando a informatização dos estudantes da Rede Municipal de Ensino; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: THOMAS JOSE BELTRÃO 
DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - R$ 123.000,00. Convocamos a empresa vencedora, 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

Dona Ines - PB, 20 de Outubro de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2021, que objetiva: Contratação de veículos 
para prestação de serviços de transporte aos estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino 
deste Município, no período compreendido entre setembro e dezembro de 2021; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 
- R$ 9.600,00; EGTUR & VIAGENS LTDA – ME - R$ 13.200,00; FRANCISCO MIRO DA COSTA 
80547311400 - R$ 10.800,00; GEOVANE VICENTE DE LIMA 27321171884 - R$ 9.042,60; INES 
MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 - R$ 13.200,00; JONAS RODRIGUES DA SILVA 
70326267425 - R$ 12.600,00; JOSE IRAM CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA - R$ 10.200,00; JOSE 
JEFFSON TEIXEIRA ESPERIDIÃO 03967058476 – JJ TRANSPORTE - R$ 14.940,00; JOSEFA 
DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 - R$ 9.000,00.

Dona Ines - PB, 20 de Outubro de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LLOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPA-
CIDADE PARA 08 (OITO) m³, (FICANDO POR CONTA DO CONTRATADO: MOTORISTA, COM-
BUSTÍVEL E MANUTENÇÃO), DESTINADO A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, 
DAS ZONAS: URBANA E RURAL, PARA O ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, SEM LIMITE DE 
QUILOMETRAGEM E COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00036/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 15.452.1001.2027 
Manter Atividades do Setor de Urbanismo – 3390.36.99.1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física. VIGÊNCIA: até 15/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês 
e: CT Nº 00147/2021 - 15.10.21 - MARCELO PEREIRA DINIZ ME - R$ 179.760,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antenor Navarro, nº 837, Centro Administrativo, Esperança - PB, às 10h do dia 05/11/2021, licitação 
na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, processada sob o nº 00005/2021, 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
DE RUAS NO CENTRO DE ESPERANÇA PB. Recursos Federais (CONTRATO DE REPASSE Nº 
903080/2020/MDR/CAIXA) e Próprios (CONTRAPARTIDA), previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. Informações no horário das 08h às 14h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801. Edital: www.esperanca.pb.gov.br

Esperança - PB, 20 de outubro de 2021.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00021/2021
Aos 20 dias do mês de Outubro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Cen-
tro - Esperança - PB, nos termos da Decreto Municipal nº 1.907, de 15 de Maio de 2019; Decreto 
Municipal nº 2028, de 02 de Março de 2021; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00021/2021 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de material 
elétrico destinados a manutenção iluminação públicas e para atender diversas secretarias deste 
municipio de Esperança – PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 26.474.579/0001-18
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

45 LÂMPADA VAPOR METÁLI-
CO 400 W E–40 220 V DEMAPE UNIDADES 100 45,00 4.500,00

TOTAL 4.500,00

VENCEDOR: CENTRAL DO CONSTRUTOR COM VAJ DE MAT DE CONSTRACAO LTDA ME
CNPJ: 20.721.561/0001-97
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

50 LUMINÁRIA EM LED 50 
W 220 V SPOTLUX UNIDADES 30 159,79 4.793,70

TOTAL 4.793,70

VENCEDOR: DAIANE PRISCILA ARAUJO NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 09.065.199/0001-00
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1
BASE RELÊ FOTOELÉ-
TRICO COM HASTE EM 
ALUMINIO

DECOLUX UNIDADES 600 5,99 3.594,00

6
CABO DE ALUMINIO MUL-
TIPLEX 10,00mm, ROLO 
COM 500 METROS

COPPERF UNIDADES 2 3.475,00 6.950,00

20

CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 
mm AZUL, ROLO COM 
100 METROS, NORMATI-
ZADO DE ACORDO COM 
A NORMA TÉCNICA NBR 
NM 247–3

ALUBAR UNIDADES 7 173,00 1.211,00

21

CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 
mm BRANCO, ROLO COM 
100 METROS, NORMATI-
ZADO DE ACORDO COM 
A NORMA TÉCNICA NBR 
NM 247–3

ALUBAR UNIDADES 7 173,00 1.211,00

22

CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 
mm PRETO, ROLO COM 
100 METROS, NORMATI-
ZADO DE ACORDO COM 
A NORMA TÉCNICA NBR 
NM 247–3

ALUBAR UNIDADES 7 173,00 1.211,00

23

CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 
mm VERDE, ROLO COM 
100 METROS, NORMATI-
ZADO DE ACORDO COM 
A NORMA TÉCNICA NBR 
NM 247–3

ALUBAR UNIDADES 7 173,00 1.211,00

24

CABO FLEXÍVEL 750V 4,0 
mm VERMELHO, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA 
NBR NM 247–3

ALUBAR UNIDADES 7 173,00 1.211,00

33

C A B O  R I G I D O  7 5 0 V 
6,00mm AMARELO, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA 
NBR NM 247–2

ALUBAR UNIDADES 10 420,00 4.200,00

34

C A B O  R I G I D O  7 5 0 V 
6,00mm AZUL, ROLO COM 
100 METROS, NORMATI-
ZADO DE ACORDO COM 
A NORMA TÉCNICA NBR 
NM 247–2

ALUBAR UNIDADES 10 420,00 4.200,00

40 LÂMPADA BULBO LED 
15W E27 220 V AVANTE UNIDADES 200 11,49 2.298,00

47 LUMINÁRIA EM LED 150 
W 220 V SORTLUZ UNIDADES 100 260,00 26.000,00

51

PARAFUSO PARA POS-
TER 12x300 COM CABEÇA 
QUADRADA ,COM PORCA 
E ARRUELA

JOMARCA UNIDADES 200 5,00 1.000,00

52 PLAFON COM SOQUETE 
DE PORCELANA ILUMI UNIDADES 100 3,29 329,00

55 REFLETOR EM LED 100 
W 220 V SORTLUZ UNIDADES 50 69,50 3.475,00

60 RELETOR EM LED 180 
W 220 V SORTLUZ UNIDADES 100 130,00 13.000,00

TOTAL 71.101,00

VENCEDOR: ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE
CNPJ: 19.774.828/0001-25
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2 BOCAL COM RABICHO 
E27 NITRLOUX UNIDADES 120 2,05 246,00

3 BOCAL PORCELANA E27 NITRLOUX UNIDADES 400 2,10 840,00

4 BOCAL PORCELANA E40 DECOLUX UNIDADES 60 4,90 294,00

5 BRAÇO PARA POSTER 
EM FIBRA

PLASNE-
TAL UNIDADES 100 29,80 2.980,00

7

CABO FLEXÍVEL 750V 
1,5mm AMARELO, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA 
NBR NM 247–3

CORFIO UNIDADES 20 89,90 1.798,00

8

CABO FLEXÍVEL 750V 
1,5mm AZU , ROLO COM 
100 METROS, NORMATI-
ZADO DE ACORDO COM 
A NORMA TÉCNICA NBR 
NM 247–3

CORFIO UNIDADES 20 89,90 1.798,00

9

CABO FLEXÍVEL 750V 
1,5mm BRANCO, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO, NORMA NBR 
NM 247–3

CORFIO UNIDADES 20 89,90 1.798,00

10

CABO FLEXÍVEL 750V 
1,5mm PRETO, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA 
NBR NM 247–3

CORFIO UNIDADES 25 89,90 2.247,50

11

CABO FLEXÍVEL 750V 
1,5mm VERDE, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA 
NBR NM 247–3

CORFIO UNIDADES 20 89,90 1.798,00

12

CABO FLEXÍVEL 750V 
1,5mm VERMELHO, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA 
NBR NM 247–3

CORFIO UNIDADES 20 89,90 1.798,00

36

C A B O  R I G I D O  7 5 0 V 
6,00mm VERDE, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA 
NBR NM 247–2

ALUBAR UNIDADES 10 418,00 4.180,00

37

C A B O  R I G I D O  7 5 0 V 
6 ,00mm VERMELHO, 
ROLO COM 100 METROS, 
NORMATIZADO DE ACOR-
DO COM A NORMA TÉCNI-
CA NBR NM 247–2

ALUBAR UNIDADES 10 418,00 4.180,00

39 FITA ISOLANTE 20 MT NORTON UNIDADES 50 4,50 225,00

41 LÂMPADA BULBO LED 
40W E27 220 V AVANTE UNIDADES 500 28,50 14.250,00

48 LUMINARIA EM LED 180 
W 220 V SMS UNIDADES 100 349,00 34.900,00

56 REFLETOR EM LED 200 
W 220 V NITRLOUX UNIDADES 100 119,50 11.950,00

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de outubro de 2021 

Publicidades
25



TOTAL 85.282,50

VENCEDOR: G & E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR
CNPJ: 25.426.464/0001-95
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

31

C A B O  F L E X Í V E L P P 
2,5mm, ROLO COM 100 
METROS, NORMATIZA-
DO DE ACORDO COM A 
NORMA TÉCNICA NBR 
NM 247–2

ALUBAK UNIDADES 15 320,00 4.800,00

32

C A B O  R I G I D O  7 5 0 V 
10,00mm PRETO, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA 
NBR NM 247–2

ALUBAK UNIDADES 5 680,00 3.400,00

35

C A B O  R I G I D O  7 5 0 V 
6,00mm PRETO, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA 
NBR NM 247–2

ALUBAK UNIDADES 10 418,00 4.180,00

38 CONECTOR DERIVAÇÃO 
PERFURANTE CDP 70 INTELL UNIDADES 700 6,40 4.480,00

42 LÂMPADA FLUORESCEN-
TE LED 20 W 220 V AVANTE UNIDADES 50 13,00 650,00

43 LÂMPADA FLUORESCEN-
TE LED 40 W 220 V AVANTE UNIDADES 50 13,00 650,00

44 LÂMPADA VAPOR METÁ-
LICO 2.000 W 220 V PHILIPS UNIDADES 10 375,00 3.750,00

46 LUMINÁRIA EM LED 100 
W 220 V SMS UNIDADES 60 230,00 13.800,00

49 LUMINARIA EM LED 200 
W 220 V SMS UNIDADES 50 440,00 22.000,00

53 REATOR METÁLICO 2.000 
W PHILIPS UNIDADES 5 385,00 1.925,00

54 REATOR METÁLICO 400 
W 220V PHILIPS UNIDADES 80 78,00 6.240,00

57 REFLETOR EM LED 50 
W 220 V AVANTE UNIDADES 70 44,90 3.143,00

58
REFLETOR LED 10 W 
BIVOLT BRANCO FRIO 
PROVA D’ÁGUA 220 V

S O RT E -
LUX UNIDADES 30 25,50 765,00

59 RELÊ FOTOCÉLULA DECOR-
LUX UNIDADES 700 11,00 7.700,00

TOTAL 77.483,00

VENCEDOR: GM COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 40.001.712/0001-40
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

13

CABO FLEXÍVEL 750V 
2,5mm AMARELO, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA 
NBR NM 247–3

N E X -
TRON UNIDADES 15 110,70 1.660,50

14

CABO FLEXÍVEL 750V 
2,5mm AZUL, ROLO COM 
100 METROS, NORMATI-
ZADO DE ACORDO COM 
A NORMA TÉCNICA NBR 
NM 247–3

N E X -
TRON UNIDADES 15 110,70 1.660,50

15

CABO FLEXÍVEL 750V 
2,5mm BRANCO, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA 
NBR NM 247–3

N E X -
TRON UNIDADES 15 110,70 1.660,50

16

CABO FLEXÍVEL 750V 
2,5mm PRETO, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA 
NBR NM 247–3

N E X -
TRON UNIDADES 15 110,70 1.660,50

17

CABO FLEXÍVEL 750V 
2,5mm VERDE, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA 
NBR NM 247–3

N E X -
TRON UNIDADES 10 110,70 1.107,00

18

CABO FLEXÍVEL 750V 
2,5mm VERMELHO, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA 
NBR NM 247–3

N E X -
TRON UNIDADES 10 110,70 1.107,00

19

CABO FLEXÍVEL 750V 
4,0 mm AMARELO, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA 
NBR NM 247–3

N E X -
TRON UNIDADES 7 179,00 1.253,00

25

CABO FLEXÍVEL 750V 
6,0 mm AMARELO, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA 
NBR NM 247–3

N E X -
TRON UNIDADES 6 270,00 1.620,00

26

CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 
mm AZUL, ROLO COM 
100 METROS, NORMATI-
ZADO DE ACORDO COM 
A NORMA TÉCNICA NBR 
NM 247–3

N E X -
TRON UNIDADES 6 270,00 1.620,00

27

CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 
mm BRANCO, ROLO COM 
100 METROS, NORMATI-
ZADO DE ACORDO COM 
A NORMA TÉCNICA NBR 
NM 247–3

N E X -
TRON UNIDADES 6 270,00 1.620,00

28

CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 
mm PRETO, ROLO COM 
100 METROS, NORMATI-
ZADO DE ACORDO COM 
A NORMA TÉCNICA NBR 
NM 247–3

N E X -
TRON UNIDADES 10 270,00 2.700,00

29

CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 
mm VERDE, ROLO COM 
100 METROS, NORMATI-
ZADO DE ACORDO COM 
A NORMA TÉCNICA NBR 
NM 247–3

N E X -
TRON UNIDADES 6 270,00 1.620,00

30

CABO FLEXÍVEL 750V 6,0 
mm VERMELHO, ROLO 
COM 100 METROS, NOR-
MATIZADO DE ACORDO 
COM A NORMA TÉCNICA 
NBR NM 247–3

N E X -
TRON UNIDADES 10 270,00 2.700,00

TOTAL 21.989,00
 
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00021/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

 Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00021/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00021/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.
CNPJ: 26.474.579/0001-18.
Item(s): 45.
Valor: R$ 4.500,00.
- CENTRAL DO CONSTRUTOR COM VAJ DE MAT DE CONSTRACAO LTDA ME.
CNPJ: 20.721.561/0001-97.
Item(s): 50.
Valor: R$ 4.793,70.
- DAIANE PRISCILA ARAUJO NASCIMENTO EIRELI.
CNPJ: 09.065.199/0001-00.
Item(s): 1 - 6 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 33 - 34 - 40 - 47 - 51 - 52 - 55 - 60.
Valor: R$ 71.101,00.
- ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE.
CNPJ: 19.774.828/0001-25.
Item(s): 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 36 - 37 - 39 - 41 - 48 - 56.
Valor: R$ 85.282,50.
- G & E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR.
CNPJ: 25.426.464/0001-95.
Item(s): 31 - 32 - 35 - 38 - 42 - 43 - 44 - 46 - 49 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59.
Valor: R$ 77.483,00.
- GM COMERCIO E SERVICO LTDA.
CNPJ: 40.001.712/0001-40.
Item(s): 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30.
Valor: R$ 21.989,00.
Total: R$ 265.149,20.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 20 de Outubro de 2021

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
REFORMA DAS ESCOLAS JOSÉ ARAUJO DO REGO, MANOEL BEZERRA, DOM PEDRO II, 
MANOEL HERCULANO DO NASCIMENTO E JOAQUIM AVELINO, AMBAS NO MUNICIPIO DE 
GADO BRAVO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Gado Bravo e: CT Nº 04001/2021 - 09.06.21 - NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI - ME - 1º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 03 meses. ASSINATURA: 07.10.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 106.2021.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 04 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de câmaras 
frias para  melhor atender as necessidades da Administração Municipal.. Recursos: Próprios . Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira/PB, 20  de Outubro  de 2021.
DEBORAH  NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - CC Nº 00002/2020.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE PRE-
FEITO JOÃO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, NO ANTIGO CAIC - GUARABIRA/PB.

CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar – VIPP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 15.002.982/0001-28 – Valor: R$ 

3.106.045,36 – (Três milhões cento e seis Mil trinta e seis centavos)
2° lugar – AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 23.587.982/00001-49, 3.555.516,95 

( Três milhões quinhentos e cinquenta e cinco Mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e cinco 
centavos)

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interes-
sados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° Andar - Centro 
– Guarabira, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

Guarabira, 13 de outubro  de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00051/2021

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00051/2021, que 
objetiva: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PRODUZIDOS EM MDF CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE 
ANÁLISES CLÍNICAS TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY.; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: GABRIEL LUCAS LEODEGÁRIO SILVA. CNPJ: 40.028.600/0001-82. 
Valor: R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS)

Guarabira - PB, 19 de outubro de 2021.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

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 CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO, de nº 00002.2020, 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$ 3.106.045,36 (Três Milhões Cento e seis mil quarenta e 
cinco reais e trinta e seis  Centavos), em favor da empresa VIPP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – inscrita no CNPJ sob o nº 15.002.982/0001-28, que tem como objetivo, CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE PREFEITO JOÃO DE FARIAS 
PIMENTEL FILHO, NO ANTIGO CAIC - GUARABIRA/PB. Fica a empresa vencedora do certame 
convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento convocatório 
da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 18 de outubro de 2021.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PRODUZIDOS EM MDF CONFOR-

ME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 
DE ANÁLISES CLÍNICAS TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00051/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente 2021 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e GABRIEL LUCAS 
LEODEGÁRIO SILVA - R$ 17.000,00 - DEZESSETE MIL REAIS- CT Nº 01415/2021 – 19.10.2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00051/2021.
OBJETO: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PRODUZIDOS EM MDF CONFOR-

ME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 
DE ANÁLISES CLÍNICAS TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 19.10.2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓRICO COM INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE 
GUARABIRA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00050/2021. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2021 – 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE GUARABIRA e ATD COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA R$ 
17.250,00 – DEZESSETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS - CT Nº 00414/2021 – 14.10.2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00050/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SISTEMA SEMAFÓRICO COM INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO 
DE GUARABIRA/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 14.10.2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2021, que objetiva: Aquisição de materiais 
e equipamentos de informática destinados ao atendimento das necessidade das Secretarias e 
Fundos Municipais, conforme especificações do termo de referência; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA - R$ 
573.087,22; REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - R$ 30.430,00.

Gurinhém - PB, 22 de Setembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de materais e equipamentos de informática destinados ao atendimento 
das necessidade das Secretarias e Fundos Municipais, conforme especificações do termo de 
referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Gurinhém: 02.010–GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.0002.2002 
– MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02.020–SEC.DE ADMINIST. PLANEJAMENTO 
E FINANÇAS 02020.04.123.0015.2004 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
02020.04.123.0015.2005 – PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO 02.030–SEC.
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02030.04.122.0015.2006 – GERECIAMENTO DA SEC. DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBENTE 02.040–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02040.12.361.0005.2008 
– MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE 02040.12.361.0005.2032 – EXEC. DO 
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA–PDDE 02040.12.361.0005.2039 – MANUTENÇÃO 
E COORD. DO ENSINO BASICO – FUNDEB 40% 02040.12.361.0005.2041 – MANUTENÇÃO 
DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE 02040.12.361.0011.1003 – REAPARELHAMENTO DAS 
UNIDADES ESCOLARES 02040.12.365.0013.1019 – CONST, AMPLIAÇÃO, EQUIP.DE CRE-
CHES PRÉ ESCOLA 02040.12.365.0013.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
INFANTIL 02.060–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02060.10.301.0006.2013 – GESTÃO 
DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – PAB FIXO 02060.10.301.0006.2014 – MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – FMS 02060.10.301.0006.2065 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID–19 02060.10.302.0006.2037 – SERV.DE MEDIA 
E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL 02.070–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
02070.04.122.0015.2025 – GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
02.080–FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 02080.08.122.0010.2022 – GERENCIAM.DO 
FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL 02080.08.244.0017.2033 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO CREAS 02080.08.244.0017.2019 – GESTÃO DESCEN. DO PROGRA. BOLSA 
FAMILIA 02080.08.243.0018.2040 – DESENV. DAS AÇÕES DO PROGRA. CRAINÇA FELIZ –SUAS 
02080.08.244.0017.2044 – COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/SUAS 
02.100–SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO 02100.13.695.0008.2064 – MANUTENÇÃO 
DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 
00108/2021 - 22.09.21 - ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA - R$ 573.087,22; CT Nº 
00109/2021 - 22.09.21 - REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - R$ 30.430,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO         
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.027/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/082055 da SEINFRA.
DATA DA SESSÃO: 03/11/2021  

HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 10H - Horário de Brasília
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA ILU-
MINAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA – PB PARA O 
NATAL 2021.

CHAVE CGM: 4W83-EPK2-9YF5-65FM
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de 

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério de menor preço global. O Edital ficará 
a disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-
-e.com.br, sob o número da licitação 902195 e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacoes. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a 
partir de quarta-feira 20/10/2021, nos endereços já mencionados SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
nº 10.520/02, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº 
7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei 
Complementar nº 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro 
e sua equipe de apoio, pelo Fone: 83 3214-7218.

João Pessoa, 20 de outubro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

   AVISO DE LICITAÇÃO         
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.027/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/082055 da SEINFRA.
DATA DA SESSÃO: 28/10/2021  
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 10H - Horário de Brasília
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA ILU-
MINAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA – PB PARA O 
NATAL 2021.

CHAVE CGM: 4W83-EPK2-9YF5-65FM
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de 

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério de menor preço global. O Edital ficará 
a disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-
-e.com.br, sob o número da licitação 902195 e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacoes. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a 
partir de quarta-feira 20/10/2021, nos endereços já mencionados SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
nº 10.520/02, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº 
7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, 
Lei Complementar nº 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consultas com o 
Pregoeiro e sua equipe de apoio, pelo Fone: 83 3214-7218.

João Pessoa, 20 de outubro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO
DO PRGÃO ELETRÕNICO Nº 07.007/2020/SEINFRA

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.032/2020 – Lote 01 - Prestação de forma contínua dos Serviços 
de Recuperação, Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos e Utilitários leves, incluindo o 
fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito 
funcionamento dos veículos, lubrificantes, troca de óleos e filtros, lanternagem e pintura, geometria 
e balanceamento, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para 
veículos leves da Frota Oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa. 

CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA
OBJETO: É objeto do presente termo o Acréscimo de serviços nos planos de Manutenção 

Preventiva e corretivas. O valor a ser acrescido será de 25% do Valor do Contrato. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sr. Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. Alberto Braúlio Coimbra Bezerra 

/ ALISAUTO
Data da Assinatura: 19/10/2021

João Pessoa, 19 de outubro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.033/2021/SEINFRA
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.003/2021/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ 11.306.141/0001-53
OBJETO: Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Dre-

nagem em diversos bairros da cidade de João Pessoa/PB (Bairro Grotões: Rua Brasília, Travessa 
Brasília E Rua Ivaldo V. Gomes), (Bairro Gramame: Avenida João Maria de Araújo) e (Bairro dos 
Estados: Rua Rondônia)- LOTE 20.

VALOR TOTAL: R$ 1.186.019,41 (UM MILHÃO, CENTO E OITENTA E SEIS MIL, DEZENOVE 
REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

Classificação Funcional: 11000.11107.15.451.5099.111063 – SISTEMA VIÁRIO 
Natureza da despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos:    FR                 FR STN 
                              0.1.92           1920 – Recursos de Operações de Crédito – Recursos do                                                                            

Exercício Corrente
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP / Adriano de Medeiros Iglesias /Kanova 

Engenharia e Construções Ltda.
DATA DA ASSINATURA: 29/09/2021 

João Pessoa, 29 de setembro de 2021. 
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

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 DO PROJETO “NATAL DOS SENTIMENTOS” NO LARGO 
DE TAMBAÚ, PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA E NO PARQUE DA LAGOA NA CIDADE DE JOÃO 
PESSOA – PB PARA O NATAL 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 08h30min do dia 05 de novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de pães e 
similares para melhor atender as necessidades da Administração Municipal. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00001/2015. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Logradouro - PB, 20 de outubro de 2021
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP000020/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP000020/2021, 
que objetiva: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades 
do município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decreto Estadual de n.º 
41.389, de 30 de junho de 2021 e Decreto Municipal de nº 044, de 03 de julho de 2021. ; RATIFI-
CO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LEONARDO DIAS ALVES- R$ 
45.000,00 – LEONARDO DIAS ALVES.

Logradouro - PB, 20 de outubro de 2021.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades do 
município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decreto Estadual de n.º 41.389, 
de 30 de junho de 2021 e Decreto Municipal de nº 044, de 03 de julho de 2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP000020/2021. RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OU-
TROS - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.39.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e R$ 45.000,00 – LEONARDO DIAS ALVES - CT 
Nº 00093/2021 – 20.10.2021.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 035/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço, no dia 09 de Novembro de 2021 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS 
PROGRAMAS E ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas 
ou através do site https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ano-2021/

Mamanguape-PB, 20 de Outubro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 05 de Novem-
bro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada, para execução de serviço de destinação final de resíduos sólidos comuns 
em aterro sanitário. 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 0013/07; 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) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 20 de Outubro de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP – CNPJ nº 

07.897.039/0001-00.
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.

Valor global: R$ 12.337,00 (doze mil e trezentos e trinta e sete reais).
Olho D’agua -PB, 21 de Outubro de 2021

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00132/2019, em 09.12.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água - PB e a empresa JONATAS DE SOUSA OLI-

VEIRA EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Reconstrução de unidades habitacionais para controle da doença de 

chagas – MHCDC, no município de Olho D´água, atendendo ao convênio nº 0618/2017/FUNASA.
OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazos.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 01 de Outubro de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00133/2019, em 09.12.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água - PB e a empresa  JONATAS DE SOUSA 

OLIVEIRA EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de conjunto sanitário domiciliar, de ação em melhorias 

sanitárias domiciliares - MSD, no município de Olho D´água, atendendo ao Convênio nº 1024/2017/
FUNASA.

OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazos.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 01 de Outubro de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 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.

Empresa vencedora: INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI 
– CNPJ nº 08.060.934/0001-20.

Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.
Item: 08
Produto: LONGARINA EM POLIPROPILENO, COM 3
LUGARES.
Marca: GQS
Quantidade: 5
Valor unitário: R$ 640,00
Valor total: R$ 3.200,00
Item: 09
Produto: MESA DE ESCRITÓRIO, CONFECCIONADA EM
MDP OU MDF, COMPOSIÇÃO SIMPLES, COM
TRÊS GAVETAS.
Marca: GQS
Quantidade: 1
Valor unitário: R$ 550,00
Valor total: R$ 550,00

Olho Dagua -PB, 21 de Outubro de 2021
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 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.

Empresa vencedora: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP – CNPJ 
nº 07.897.039/0001-00.

Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.
Item: 06
Produto: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA
(EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR), COM 3
TERMINAIS, COMANDO DA CADEIRA EM
PEDAL, CUBA EM CERÂMICA, EQUIPADA COM:
MICRO MOTOR, SERINGA TRÍPLICE, PEÇA
RETA, CONTRA ÂNGULO, CANETA DE
ROTAÇÃO, CABECEIRA, UNIDADE AUXILIAR
(SUGADOR), REFLETOR, MOCHO, EQUIPO
TIPO CART.
Marca: DENTEMED/DENTEMED
Quantidade: 1
Valor unitário: R$ 12.337,00
Valor total: 12.337,00

Olho Dagua -PB, 21 de Outubro de 2021
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: VS COSTA & CIA LTDA - CNPJ 05.286.960/0001-83.
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.

Valor global: R$ 3.510,00 (três mil e quinhentos e dez reais).
Olho D’agua -PB, 21 de Outubro de 2021

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 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.

Empresa vencedora: VS COSTA & CIA LTDA - CNPJ 05.286.960/0001-83.
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.
Item: 7
Produto: DETECTOR FETAL, TIPO PORTÁTIL, COM
DISPLAY, TECNOLOGIA DIGITAL.
Marca: MEDPEJ DF 7001 D
Quantidade: 5
Valor unitário: R$ 702,00
Valor total: R$ 3.510,00

Olho Dagua -PB, 21 de Outubro de 2021
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 00033/2021
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E 

LABORATORIAIS LTDA
Objeto: aquisição de material de laboratório.
Valor Global: R$ 33.013,45 (trinta e três mil treze reais e quarenta e cinco centavos), 

Pedra Branca-PB, 20 de outubro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 00033/2021
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: VERCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI - ME (MEDICALCENTER
Objeto: aquisição de material de laboratório.
Valor Global: R$ ), 22.293,29 (vinte e dois mil duzentos e noventa e três reais e vinte e nove 

centavos),
Pedra Branca-PB, 20 de outubro de 2021

Josemario Bastos de Souza
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 00033/2021
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: JOSE NERGINO SOBREIRA – PJS DISTRIBUIDORA
Objeto: aquisição de material de laboratório.
Valor Global: R$ 20.476,00 (vinte mil quatrocentos e setenta e seis reais)

Pedra Branca-PB, 20 de outubro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 00033/2021
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: PROMIX PRODUTOS COMERCIAL HGOSPITALAR LTDA – DEMAIS)
Objeto: aquisição de material de laboratório.
Valor Global: R$ 17.450,78 (dezessete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e oito centavos)

Pedra Branca-PB, 20 de outubro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00024/2021

EXTRATO DE CONTRATO
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 SOUZA

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 004/2021 - PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0067/2021 - PMPF

A Comissão Permanente de Licitação/CPL designada através da Portaria 295/2021 de 15 de 
outubro de 2021, torna público aos interessados que realizará no dia 23 de novembro de 2021 às 
09h00min, na sede da Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo, Sala da Comissão de Licitação, 
situada na Rua Dr. Manoel Alves da Silva, nº, 140 - Centro - Pedras de Fogo – PB.CEP: 58.328-000, 
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo menor preço. Cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA 
NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB. O edital e seus 
anexos estão disponíveis aos interessados nos sites https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.
jsf e https://www.pedrasdefogo.pb.gov.br/acesso-a-informacao/portal-da-transparencia/.  

Pedras de Fogo - PB, 20 de outubro de 2021.
MAURO CÉSAR LEITE SIQUEIRA

Presidente da CPL da Pref. de Pedras de Fogo - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.0002/2021, assinado no dia 
26.03.2021.

PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa DENISE WANESKA DE OLIVEIRA 
COSTA-ME.

OBJETO CONTRATUAL: Credenciamento de farmácia para o fornecimento de medicamentos 
que não consta no rol da farmácia básica e por se tratarem de produtos para atendimento aos 
casos especiais e de emergência, destinados a população carente deste município de Piancó-PB. 

OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 20 de Outubro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 09 de Novembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipa-
mentos eletrônicos. 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) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 19 de Outubro de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios, através de grupos formais da agricultura 
familiar e de empreendedores familiares rurais constituídos em cooperativas e associações ou grupos 
informais de agricultores familiares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE.( COMPLEMENTAÇÃO). Os interessados deverão apresentar envelope contendo 
a documentação e respectiva propositura até as 09:30 horas do dia 10 de Novembro de 2021, na 
sala da referida comissão, sediada na Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB. 
Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo 
envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 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) 33922276. 
E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 

Queimadas - PB, 20 de Outubro de 2021
JURANDIR DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00025/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00025/2021, 
que objetiva: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE REMIGIO; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AMANDA AMANAI MOUZINHO DA SILVA 13227479460 
- R$ 24.000,00; MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 - R$ 6.000,00.

Remígio - PB, 18 de Outubro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00025/2021. OBJETO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO 
MUNICIPIO DE REMIGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação. RATIFICAÇÃO: Prefeito, 
em 18/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE REMIGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00025/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.050 
Secretaria de Educação 02050 12 361 1001 2013 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar 
3390 39 outros serviços de terceiros – PJ FONTE DE RECURSO: 1111 Receitas de Impostos e de 
Transferência de Impostos – Educação 1113 Transferências do FUNDEB 40% 1120 Transferência do 
Salário–Educação 1123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte Escolar (P) 1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse 
dos Estados. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00172/2021 - 18.10.21 - MARCOS ANTONIO BATISTA 
REIS 85353213491 - R$ 6.000,00; CT Nº 00173/2021 - 18.10.21 - AMANDA AMANAI MOUZINHO 
DA SILVA 13227479460 - R$ 24.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei 
federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em 
reunião que ocorrerá, no dia 08 de Novembro de 2021 as 11:30, tendo como objetivo: Aquisição de 
veículo tipo Ambulância Tipo A - Simples Remoção, destinado a atender as demandas do Fundo 
Municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte; reunião ocorrerá na sala da COPELI prédio sede 
da Prefeitura Municipal, sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro, Informações: 08:00 as 12:00 
horas dias úteis, no endereço supracitado; Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@
gmail.com Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 18 de Outubro de 2021.
Afrânio Araújo 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE torna público nos termos Lei 

federal nº 10.520/2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações e com fulcro no decreto nº 7.892/2013, e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço do tipo menor preço em 
reunião que ocorrerá, no dia 08 de Novembro de 2021 as 10:00, tendo como objetivo: Registro de 
Preços para Fornecimento de fardamentos, destinados a atender as necessidades do município de 
Riachão do Bacamarte; reunião ocorrerá na sala da COPELI prédio sede da Prefeitura Municipal, 
sediada na R Senador Cabral, 397 – Centro, Informações: 08:00 as 12:00 horas dias úteis, no 
endereço supracitado; Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 18 de Outubro de 2021.
Wilson Lourenço de brito

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 09:00 horas do dia 04 de 
Novembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de Empresa Especializada para prestação de serviços continuo, de conexão à rede mundial de 
computadores, (transmissão de sinal de INTERNET), banda larga, com entrega em fibra óptica na 
zona urbana e rural de Riacho de Santo Antonio – PB, conforme termo de referência. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3641–1019. E-
-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 20 de Outubro de 2021
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 

de pavimentação de ruas na Zona Rural do município de Rio Tinto – PB, conforme Contrato de 
Repasse n.° 1073608–40/2020 e convênio n° 906830/2020 – MDR. LICITANTES HABILITADOS: 
A S CONSTRUCOES EIRELI; APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; B & F EDIFICARE 
ENGENHARIA LTDA; BJC CONSTRUCOES EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; D2R3 
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; FM SERVICOS LTDA; GPS GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS E SERVICOS LTDA; GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; HARG 
EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA; LA ENGENHARIA E 
LOCACOES EIRELI; NOTORIA CONSTRUCOES EIRELI; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; R F 
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA MAR-
GI EIRELI; MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 05/11/2021, às 10:30 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. 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, 20 de outubro de 2021
MÁRIO SÉRGIO DE LUCENA PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada do ramo pertinente, para execução de serviços 

de reforma da UBS – Cajarana – localizado na Zona Rural do Município de Rio Tinto – PB. LICI-
TANTES HABILITADOS: BJC CONSTRUCOES EIRELI; CARVACENA CONSTRUTORA E ENGE-
NHARIA LTDA; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; GR CONSTRUTORA EIRELI; 
GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; 
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: CONSTRUTORA MARGI 
EIRELI; MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 05/11/2021, às 11:30 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. 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, 20 de outubro de 2021
MÁRIO SÉRGIO DE LUCENA PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 03

AO CONTRATO N° 00006/2020
TOMADA DE PREÇOS N° 00024/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N° 33.894.347/0001-84.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o REAJUSTE DE PREÇOS ao valor do Con-

trato nº 00006/2020 firmado entre as partes, em 02/03/2020, nos termos previstos em sua Cláusula 
Segunda, Parágrafo Segundo: “2.2. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo 
com o disposto no art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93”.

REAJUSTE: Para o reajuste foi realizado a aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção 
Civil-INCC, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas-FGV, no período de junho/2020 a junho/2021, 
conforme solicitação da empresa contratada. Sendo que o Valor atualizado através do INCC é maior 
que o valor solicitado pela Contratada, dessa forma opta-se pelo valor solicitado pela contratada. O 
presente termo aditivo tem o valor total de R$ 37.492,81 (trinta e sete mil quatrocentos e noventa e 
dois reais e oitenta e um centavos), correspondente ao aditamento de aproximadamente 14,19% 
ao valor do contrato, que somando ao valor inicial do contrato que é de R$ 264.110,41, dá-se num 
montante de R$ 301.603,24 (trezentos e um mil, seiscentos e três reais e vinte e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.040 – SECRETARIA DE INFRA –ESTRUTURA E URBANISMO 
26.782.1003.1005 – Construção e/ou recuperação de Estradas Vicinais  -  Elemento de Despesa: 

44.90.51-99 – Obras e Instalações.
02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
26.782.1003.2011 – Construção e/ou recuperação de Estradas Vicinais  -  Elemento de Despesa: 

44.90.51-99 – Obras e Instalações.
FUNDAMENTO: no artigo 40, inciso XI, art. 55, inciso III e artigo 65, § 8º, da Lei n. º 8.666/93, 

bem como na Lei nº 10.192/2001.
Santa Inês - PB, 08 de outubro de 2021.

FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 074/2021
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 074/2021, 

cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO UTILIZADO NA 
OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E ÓLEO DIESEL) PARA 
ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, às 11h00m do dia 05 de Novembro de 2021. Esclarecimentos: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 20 de Outubro de 2021.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 20 de outubro de 2021. 
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 035/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA 
RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponentes vencedores:

- A VIEIRA SERVICOS
CNPJ: 09.181.312/0001-13 
Valor R$: 54.790,00 
- FORTE GRAFICA EIRELI
CNPJ: 19.680.830/0001-35
Valor R$: 31.920,00
- MARIANA GOMES FERREIRA
CNPJ: 34.525.968/0001-53
Valor R$: 90.000,00 
- NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
CNPJ: 37.551.250/0001-20
Valor R$: 327.784,80
- PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI
CNPJ: 32.194.799/0001-90
Valor R$: 193.922,00
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPLEMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO PUBLICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00008/2021. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00173/2021 - 
13.10.21 - BOMSUCESSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 62.309,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2021, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E MEDICAMEN - R$ 5.855,85; DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGI-
COS LTDA - R$ 11.723,92; DENTAL UNIVERSO EIRELI - R$ 14.702,78; MIAMIMED PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 7.460,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA - R$ 17.486,41.

São João do Tigre - PB, 29 de Setembro de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. Conforme publi-
cado no Diário Oficial do Estado da Paraíba – DOE/PB, do dia 26 de Agosto de 2021, pagina 27; 
Jornal A União do dia 26 de Agosto de 2021, página 28, ONDE SE LÊ: “AERLISON CABRAL DE 
LIMA - R$ 217.499,00; INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 
LTDA - R$ 15.033,50; J.T.A COMERCIO DEARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME - R$ 127.015,00; 
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - R$ 15.447,60.”, LEIA-SE: “INDUSTRIA 
E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 27.183,00; J.T.A CO-
MERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA – ME - R$ 450.675,95; SILVANDRO DIEGO DE 
ALBUQUERQUE FERREIRA - R$ 15.447,60.”. Permanecendo inalteradas as demais informações 
da publicação supramencionada.

São João do Tigre - PB, 20 de Outubro de 2021
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João 
do Tigre: RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 01.010 
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 
ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 2014 – MA-
NUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL – 04.000 SECRETARIA 
DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 
20 122 2004 2031 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ME – 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 2053 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 09.000 FUNDO MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 08 244 2014 2040 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 
2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até 30/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre e: CT Nº 04402/2021 - 05.08.21 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 15.033,50; CT Nº 04404/2021 - 09.09.21 - SILVANDRO DIEGO 
DE ALBUQUERQUE FERREIRA - R$ 15.447,60; CT Nº 04406/2021 - 18.10.21 - J.T.A COMERCIO DE 
ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME - R$ 323.642,95; CT Nº 04407/2021 - 18.10.21 - INDUSTRIA 
E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 12.149,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODON-

TOLÓGICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São João do Tigre:10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 
2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 2033 2022 – MANU-
TENÇÃO DO PSF – SAUDE DA FAMILIA – 10 303 2033 2023 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
FARMACIA BÁSICA – 10 302 2033 2059 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ – 10 302 2033 
2060 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO – 10 302 2033 
2061 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS–CEO – 04.000 
SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-
TARIA DE SAÚDE – 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 3.3.90.32 00 – MATERIAL, BEM 
OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 07401/2021 - 
19.10.21 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - R$ 
5.855,85; CT Nº 07402/2021 - 18.10.21 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA - R$ 17.486,41; CT Nº 07403/2021 - 18.10.21 - DENTAL COSTA PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 11.723,92; CT Nº 07404/2021 - 18.10.21 - DENTAL UNIVERSO 
EIRELI - R$ 14.702,78; CT Nº 07405/2021 - 18.10.21 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGI-
COS LTDA - R$ 7.460,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00041/2021

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-
mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de 4 (quatro) veículos, tipo van, para atender as demandas das secretarias de Educação e Saúde 
do Município de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: marcada para o dia 02 de 
Novembro de 2021 às 08h30, foi remarcada para a data de 04 de Novembro de 2021 às 08h30, 
em virtude de adversidades com a publicação no Jornal A União. Os demais termos do Edital e 
Anexos permanece inalterados.

São José de Piranhas - PB, 20 de Outubro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00042/2021 

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o pro-
cedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: 
Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços 
de instalação e manutenção, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação da 
Prefeitura de São José de Piranhas-PB. Abertura das propostas: dia 04 de Novembro de 2021 às 
13h30 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 20 de Outubro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
NOTIFICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Serra Branca - PB, vem por meio deste notificar a empresa EXTRA 
CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 11.094.171/0001-43, 
contratada deste município a concluir o serviços referente A CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA 
COM VESTIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA, contrato nº 2.1.01/2015, decorrente da 
Tomada de Preço n° 01/2015. Visto que o prazo contratual não estar sendo cumprido, no momento a 
obra deveria estar em execução, mas a empresa paralisou os serviços sem comunicação prévia ao 
município. A obra apresenta atraso, e perigo de perca de parte dos serviços executados, notifica-se 
a empresa e alerta a mesma sobre as sansões previstas na Clausula Nona e Decima do contrato, 
podendo assim este contrato ser até rescindido com aplicação de multa a empresa.

INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Av. Dep. Alvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra Branca - PB, 
no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. E-mail:cplserrabranca@gmail.com

Serra Branca - PB, 20 de Outubro de 2021
VICENTE FIALHO DE SOUSA NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00016/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de Psicotró-

picos [medicamentos controlados] diversos [injetáveis e não injetáveis], destinados à Farmácia 
Básica do Fundo Municipal de Saúde, mediante requisição diária e/ou periódica. 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: Loger Distribuidora de Medicamentos e 
Materiais Hospitalares Eireli - CNPJ 27.600.270/0001-90. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 19 de Outubro de 2021
Valquira da Cruz Cardoso Vieira

Secretário(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00021/2021, que objetiva: Aquisição de testes 
rápidos para detecção do vírus: COVID–19, medida adotada para o enfrentamento da PANDEMIA 
neste município; ADJUDICO o seu objeto a: CEPALAB LABORATORIOS LTDA - R$ 19.470,00; 
FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 11.970,00.

Sertãozinho - PB, 20 de Outubro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALNº 00079/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Novembro   de 2021, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 20 de Outubro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2021
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 04 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de portões de ferro 
e grades para os PSF’S deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 20 de Outubro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00081/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 04 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS 
,COM MOTORISTA INCLUSO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 
DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 2020. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:000 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 20 de Outubro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 0100/2021

A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 08 de 
novembro de 2021 às 09h00, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à Rua 
Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, procedimento licitatório na moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais de 
informática que viabilize a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), software que 
está sendo implantado pelo governo nas unidades básicas de saúde, com o objetivo de integrar 
as informações dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) junto à Secretaria Municipal de 
Saúde de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os interessados poderão 
acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio www.sousa.pb.gov.br (1.Trans-
parência, 2.Sousa Transparência, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão), ou 
ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em todos os dias úteis, no 
endereço supracitado, mediante pagamento de boleto emitido pelo Setor de Tributos do Município.

Sousa, 20 de outubro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00032/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2021, que objetiva: Contratação de 
Empresa Especializada na Área de Locação de Mão de Obra Temporária; ADJUDICO o seu objeto 
a: D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 300.720,00.

Tacima - PB, 20 de Outubro de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2021 – PROCESSO Nº 19.000.006165.2020
UASG Nº 925302

Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 
no REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO ASSISTENCIAL 
DE APOIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL, destinado à Secretaria de Estado da Saúde - SES, 
com abertura agendada para o dia 20/10/2021 às 9h, fica ADIADO para o dia 05/11/2021 às 9h. 
Por oportuno, solicitamos que acessem os sites www.centraldecompras.pb.gov.br e www.gov.br/
compras para acompanhamento e retirada do edital e anexos, atualizados.

CADASTRO CGE Nº 21-01886-7

                                                                    João Pessoa, 19 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 195/2021
PROCESSO Nº 24.000.001888.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, destinado à Secretaria de 
Estado da Administração Penitenciária - SEAP, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 08/11/2021 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: gelic09@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 21-02005-6
João Pessoa, 20 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 178/2021
PROCESSO Nº 19.000.031035.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
JARDINAGEM, destinado aos órgãos: SEG, FDRH e SEDH, conforme Edital e Anexos.

DATA E HORÁRIO: 08/11/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - 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: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02014-7
João Pessoa, 20 de outubro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2021
REGISTRO CGE Nº 21.01988-1

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através de seu Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação (Portaria nº 007/2021), vem convocar os interessados em 
participar do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 005/2021, cujo objeto consiste na contratação 
de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à construção de muro 
de arrimo para contenção da estação de tratamento de esgoto no Conjunto Residencial Rosa Lu-
xemburgo, no município de Santa Rita-PB, conforme especificações e demais elementos técnicos 
constantes no Projeto Básico e demais Anexos do Edital. Regime de execução: Empreitada por 
Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, Mangabeira I, na cidade 
de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone: (83) 3213.9191, Ramal 209. A retirada do Edital e seus 
anexos se dará através do Email: cehaplicitacao@gmail.com, bem como através do sítio eletrônico 
da CEHAP, www.cehap.pb.gov.br, na aba “TRANSPARÊNCIA – Licitações/Chamamentos Públicos” 
. Entrega das propostas:16 de novembro de 2021 às 09h00hrs, na sala da CPL.

João Pessoa-PB, 20 de outubro de 2021.
Hebert Levy de Oliveira

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Novembro de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de construção da sede da Câmara Municipal de Mamanguape - primeira etapa. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
camaramamanguape@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mamanguape - PB, 20 de Outubro de 2021
CLÁUDIO LEITE FILHO

Presidente da Comissão

CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de Licença de uso e Manutenção dos se-
guintes Softwares: Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento/Contracheque Online, 
Portal da Transparência Fiscal e Site Institucional; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ETICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO 
E CONSULTORIA LTDA - ME - R$ 24.624,00.

Belém - PB, 01 de outubro de 2021.
Severino Porpino da Costa

Vereador Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Licença de uso e Manutenção 
dos seguintes Softwares: Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento/Contracheque 
Online, Portal da Transparência Fiscal e Site Institucional. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos: Recursos ordinários: 01.00 CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM 
01.031.2001.2001 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal 3.3.90.39.01 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Câmara 
Municipal de Belém-PB e CT Nº 009/2021 - 04.10.21 - ETICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA 
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME - R$ 24.624,00.

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: 2203947 CPF: 132833674XX, CONTRATO: 0230597 CPF: 554528684XX, 
CONTRATO: 2211748 CPF: 128963694XX, CONTRATO: 21102495 CPF: 708137354XX, 
CONTRATO: 2203935 CPF: 092105204XX, CONTRATO: 2141788 CPF: 073793818XX, 
CONTRATO: 2229946 CPF: 008750954XX, CONTRATO: 2215146 CPF: 124353194XX, 
CONTRATO: 2137270 CPF: 033425354XX, CONTRATO: 4101699 CPF: 009459774XX, 
CONTRATO: 2175064 CPF: 065504994XX, CONTRATO: 2166628 CPF: 109507534XX, 
CONTRATO: 2137859 CPF: 103467704XX, CONTRATO: 2116195 CPF: 978232524XX, CON-
TRATO: 2143325 CPF: 707240434XX, CONTRATO: 2604839 CPF: 167499754XX, CONTRA-
TO: 2122960 CPF: 044222324XX, CONTRATO: 2177322 CPF: 101206004XX, CONTRATO: 
2141592 CPF: 134636454XX, CONTRATO: 4100315 CPF: 793850013XX, CONTRATO: 2210911 
CPF: 013183264XX, CONTRATO: 2125730 CPF: 007377424XX, CONTRATO: 2193024 CPF: 
886024274XX, CONTRATO: 1200072 CPF: 409036644XX, CONTRATO: 6102214 CPF: 
596704877XX, CONTRATO: 0247225 CPF: 160834664XX, CONTRATO: 2184085 CPF: 
137139724XX
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CONTRATO: 2608832 CPF: 098303244XX, CONTRATO: 6107050 CPF: 674515514XX, 
CONTRATO: 2700055 CPF: 119124044XX, CONTRATO: 2604991 CPF: 167288594XX, 
CONTRATO: 2700521 CPF: 161902924XX, CONTRATO: 2118488 CPF: 674693104XX, 
CONTRATO: 2238410 CPF: 152969604XX, CONTRATO: 2235899 CPF: 062026574XX, 
CONTRATO: 6103433 CPF: 789641804XX, CONTRATO: 2232085 CPF: 148188514XX, 
CONTRATO: 2610336 CPF: 408098542XX, CONTRATO: 2608994 CPF: 040638154XX, 
CONTRATO: 6106059 CPF: 007973314XX, CONTRATO: 2237836 CPF: 142265894XX, 
CONTRATO: 2232860 CPF: 010570454XX, CONTRATO: 2230772 CPF: 144976414XX, 
CONTRATO: 6105989 CPF: 028867014XX, CONTRATO: 2605023 CPF: 703534774XX, 
CONTRATO: 2701988 CPF: 106053604XX, CONTRATO: 2236412 CPF: 156048254XX, 
CONTRATO: 2238427 CPF: 964841364XX, CONTRATO: 2233451 CPF: 154712624XX, 
CONTRATO: 2606653 CPF: 709696874XX, CONTRATO: 2174947 CPF: 702828754XX, 
CONTRATO: 2608798 CPF: 158094754XX, CONTRATO: 2231243 CPF: 060513504XX, 
CONTRATO: 2605591 CPF: 139112214XX, CONTRATO: 2231649 CPF: 044222936XX, 
CONTRATO: 2230682 CPF: 711091524XX, CONTRATO: 2607220 CPF: 954089244XX, 
CONTRATO: 2602195 CPF: 065827954XX, CONTRATO: 2400588 CPF: 602163444XX, 
CONTRATO: 2610403 CPF: 010812404XX, CONTRATO: 21103851 CPF: 149244434XX, 
CONTRATO: 2611822 CPF: 167924974XX, CONTRATO: 2700234 CPF: 812177734XX, 
CONTRATO: 2612455 CPF: 068531204XX, CONTRATO: 2235530 CPF: 171309044XX, 
CONTRATO: 21102435 CPF: 082295164XX, CONTRATO: 2210452 CPF: 128496024XX, 
CONTRATO: 21100210 CPF: 088531214XX, CONTRATO: 2607770 CPF: 031131444XX, 
CONTRATO: 2701151 CPF: 661302474XX, CONTRATO: 2603410 CPF: 139366304XX, 
CONTRATO: 2608352 CPF: 096934954XX, CONTRATO: 2612785 CPF: 114466424XX, 
CONTRATO: 2607319 CPF: 738302594XX, CONTRATO: 2234467 CPF: 455210931XX, 
CONTRATO: 2610315 CPF: 163031254XX, CONTRATO: 2606204 CPF: 162500014XX, 
CONTRATO: 2237047 CPF: 162943824XX, CONTRATO: 2602417 CPF: 717423994XX, 
CONTRATO: 2605525 CPF: 143536004XX, CONTRATO: 2401216 CPF: 108578224XX, 
CONTRATO: 2217818 CPF: 008095494XX, CONTRATO: 21100437 CPF: 138583064XX, 
CONTRATO: 6106327 CPF: 768969004XX, CONTRATO: 6107241 CPF: 008006404XX, 
CONTRATO: 21102026 CPF: 125539744XX, CONTRATO: 2167055 CPF: 711625514XX, 
CONTRATO: 2233172 CPF: 154130564XX, CONTRATO: 2233200 CPF: 144883934XX, 
CONTRATO: 2233516 CPF: 154379684XX, CONTRATO: 2601776 CPF: 062739564XX, 
CONTRATO: 2607695 CPF: 143821944XX, CONTRATO: 2229697 CPF: 110656254XX, 
CONTRATO: 2401587 CPF: 052936734XX, CONTRATO: 2608227 CPF: 169749334XX, 
CONTRATO: 2601022 CPF: 130388024XX, CONTRATO: 2235081 CPF: 713974704XX, 
CONTRATO: 2238497 CPF: 106934724XX, CONTRATO: 2400131 CPF: 008855024XX, 
CONTRATO: 2401271 CPF: 138046554XX, CONTRATO: 2700885 CPF: 149556324XX, 
CONTRATO: 2400810 CPF: 164608404XX, CONTRATO: 2701058 CPF: 108308784XX, 
CONTRATO: 2125499 CPF: 092633364XX, CONTRATO: 6105108 CPF: 436836814XX, 
CONTRATO: 2400634 CPF: 162262844XX, CONTRATO: 2604299 CPF: 141948924XX, 
CONTRATO: 2235960 CPF: 033879294XX, CONTRATO: 2208912 CPF: 105103364XX, 
CONTRATO: 2602658 CPF: 050211174XX, CONTRATO: 2602957 CPF: 100185414XX, CON-
TRATO: 6105333 CPF: 112264044XX, CONTRATO: 2235135 CPF: 142907644XX, CONTRA-
TO: 6202279 CPF: 073119554XX, CONTRATO: 2607073 CPF: 007798504XX, CONTRATO: 
2235566 CPF: 163916524XX, CONTRATO: 21103300 CPF: 147845404XX, CONTRATO: 
2608593 CPF: 008353834XX, CONTRATO: 21103050 CPF: 106105094XX, CONTRATO: 
2701416 CPF: 018289394XX, CONTRATO: 2606590 CPF: 074907234XX, CONTRATO: 2606297 
CPF: 161325394XX, CONTRATO: 2605038 CPF: 070556694XX, CONTRATO: 2236854 CPF: 
120919624XX, CONTRATO: 2600989 CPF: 701262444XX, CONTRATO: 2607896 CPF: 
047934924XX, CONTRATO: 2610889 CPF: 162683324XX, CONTRATO: 2602186 CPF: 
704573494XX, CONTRATO: 21104207 CPF: 445886288XX, CONTRATO: 2237882 CPF: 
090485914XX, CONTRATO: 2139979 CPF: 103942094XX, CONTRATO: 2601526 CPF: 
701498664XX, CONTRATO: 21103747 CPF: 148716604XX, CONTRATO: 21101152 CPF: 
134676924XX, CONTRATO: 2232054 CPF: 009042154XX, CONTRATO: 2233460 CPF: 
154768494XX, CONTRATO: 2700284 CPF: 098697144XX, CONTRATO: 2603197 CPF: 
054768504XX, CONTRATO: 2612745 CPF: 174264594XX, CONTRATO: 2233945 CPF: 
123534154XX, CONTRATO: 2101674 CPF: 012075954XX, CONTRATO: 2607174 CPF: 
073784424XX, CONTRATO: 2236868 CPF: 064072804XX, CONTRATO: 2610214 CPF: 
062533224XX, CONTRATO: 2609232 CPF: 081631424XX, CONTRATO: 2236885 CPF: 
031711704XX, CONTRATO: 2607914 CPF: 054413534XX, CONTRATO: 2605135 CPF: 
146151874XX, CONTRATO: 2602764 CPF: 161295274XX, CONTRATO: 2133430 CPF: 
068437894XX, CONTRATO: 2609639 CPF: 008868324XX, CONTRATO: 2701991 CPF: 
098799574XX, CONTRATO: 2102401 CPF: 071938304XX

ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES CLASSISTAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª e 21ª REGIÃO 
– AJUCLA - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCA-
ÇÃO. Ficam, por este edital e por e-mail, convocados os associados desta Associação, na forma 
do seu Estatuto, para comparecerem e participarem da Assembleia Geral Eleitoral-Extraordinária, 
que será realizada no dia 19/11/2021 em sua sede na Rua Francisca Moura, nº 434, Ed. Enterprise, 
salas 607/608, João Pessoa/PB, procedendo-se respectivamente da seguinte forma: I - Eleitoral, 
início às sete horas, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados, em 1ª con-
vocação ou, não havendo “quorum” nesta, realizar-se-á no mesmo dia e local às nove horas, 
em 2ª convocação, com qualquer número dos associados presentes, para eleger, em votação 
secreta, a Diretoria e o Conselho Fiscal para o triênio 2021/2024; II – Extraordinária, em terceira 
convocação, às onze horas, com qualquer número dos associados presentes, para decidirem e 
aprovar: a) prestações de contas dos exercícios de 2019 e 2020 compondo-se de Relatório da 
Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração de Receitas e Despesas, Parecer do Conselho 
Fiscal e de outras peças contábeis;b) Previsão Orçamentária para o exercício de 2021;c) conceder 
ao Presidente desta entidade (AJUCLA 13ª/21ª Região) plenos poderes de representação junto 
às autoridades dos poderes Judiciários e da Administração Pública em defesa dos interesses 
da categoria, bem como para propor qualquer tipo de ação, inclusive na condição de substituto 
processual, de acordo com os arts. 5º e 37, “a”, do seu Estatuto, CPC, CCB, CF e decisão da 
Assembleia Extraordinária de 23/11/2018 desta Associação; d) outros assuntos de interesse da 
Associação e dos associados, essencialmente sobre os reajustes e decisões judiciais. Fica aberto 
o prazo de 15 dias para registro de chapa, a partir desta publicação, no endereço supra. João 
Pessoa, 13 de março de 2021.José Dionizio de Oliveira - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O Presidente do SINDESFORTE-PB - SIND. DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SE-
GURANÇA DE TRANSPORTADORAS DE VALORES, CARRO FORTE, CARRO LEVE, ESCOLTA 
ARMADA E EM EXTENSÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ Nº 14.962.782/0001-54, no exer-
cício de suas atribuições legais e estatutárias previstas no Art. 22 do Diploma Régio da Entidade, 
CONVOCA os Trabalhadores empregados em empresas de segurança de transportadoras de 
valores, carro forte, carro leve, escolta armada e em extensão do Estado da Paraíba. EXCETO a 
categoria dos “vigilantes e empregados das empresas de segurança de transportadora de valo-
res, carro forte, carro leve, e escolta armada desta cidade de Campina Grande”, no município de 
Campina Grande/PB, associados em dia com suas contribuições, conforme preconiza o Art. 13, 
§ 2º do Estatuto da Entidade para participar da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 
no dia  29 de outubro de 2021, na Sede Social da Entidade, sito à Avenida Dom Pedro II, 1901, 
edifício Multicenter, sala 301 – Torre, João Pessoa-PB, às  19horas, em primeira convocação, 
não sendo atingido o quórum legal estabelecido pelo Estatuto, às19:30h em segunda convoca-
ção com qualquer número de associadospara apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia; 1- Autorizar o Presidente do SINDESFORTE-PB a participar da assembleia de fundação da 
Federação Interestadual dos Trabalhadores Vigilantes Patrimoniais e de Transporte de Valores 
– FINTERVIG, com direito a votar e ser votado; 2 – Indicar 02dois) associados da Entidade a 
participar da assembleia de fundação da Federação Interestadual dos Trabalhadores Vigilantes 
Patrimoniais e de Transporte de Valores – FINTERVIG, com direito a votar e ser votado; 3- Deli-
berar sobre filiação ou não do Sindicato à entidades de grau superior. João Pessoa (PB), 20 de 
outubro de 2021. Laudivan Gonçalves dos Santos – Presidente.

SINDICATO DOS ENGENHEIROS SERVIDORES DO ESTADO DA PARAÍBA – SINDESEPB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL
O Sindicato dos Engenheiros Servidores do Estado da Paraíba – SINDESEPB convoca através 

de seu subscritor, ERLE ABÍLIO DINIZ, brasileiro, casado, inscrito no CPF 086.601.664-34, RG 
164.835 SSP/PB, residente à Av. Epitácio Pessoa, 4697, Edifício Clarissa VI, apt.º 604, Tambaú, 
João Pessoa, Paraíba, CEP 58.039-000, convoca todos os sindicalizados para participarem 
da Assembleia Geral Ordinária Eleitoral, que realizar-se-á no dia 26 de novembro de 2021, 
em primeira convocação às 08h30min, e em segunda convocação às 09h00min, com quórum 
presente, encerrando o processo de votação às 13h00min e iniciando de imediato ato contínuo 
a apuração. O Pleito se realizará na sede do Sindicato dos Engenheiros Servidores do Estado 
da Paraíba – SINDESEPB, situado à Av. Min. José Américo de Almeida, N° 22 – Sala 101 - Tor-
re, João Pessoa - PB, CEP 58040-300, visando deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Eleição e 
apuração da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do SINDESEPB para o triênio de janeiro de 
2022 a dezembro de 2024; 2) Defeso outros assuntos. João Pessoa, 21 de outubro de 2021. Erle 
Abílio Diniz – Presidente do SINDESEPB. 

GERALDO TARGINO DA COSTA MOREIRA, CPF 002.590.634-87, TONA PUBLICO QUE 
REQUEREU A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA 
DE CABEDELO, Á LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DE UM IMÓVEL 
COMERCIAL, SITUADO NO LOTE 01, QUADRA 13, NO LOTEAMENTO INTERMARES , EM 
INTERMARES CABEDELO PB.

A Sra. DUCELINA MARTINS DA SILVA , CPF nº 147.787.774-68, torna público que requereu 
da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de Conde a TIPO DA LICENÇA, para atividade da 
Licença Residencial, localizado na Rua Antônio Silveno dos Santos, S/N, Quadra D45 Lote. 
3 , Loteamento Balneário Novo Mundo,  Conde-PB. CEP: 58322-000. (Conforme Resolução 
CONAMA nº 006 de 24/01/1986).

Avante Holding e Negócios Imobiliários Ltda, CNPJ: 19.596.088/0001-84, torna público que RE-
QUEREU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – João Pessoa), a RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para EMPREENDIMENTO COMERCIAL, localizado na Av. João 
Câncio, Qd.111, Lt.406, Manaíra, JP/PB.

FARMACIA PARAIBA TORNA PUBLICA QUE REQUEREU A SEMAM – SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO COMERCIALSITUADO  NA 
RUA DESPORTISTA AURELIO ROCHA, 661 SALA 101,102

A UNI TAMARI CONSTRUCOES SPE LTDA, CNPJ: 41.498.823/0001-76, torna público que 
requereu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LO 
– Licença de Operação, para construção de uma Edificação Residencial Multifamiliar, situada à 
Rua Golfo de Cadis, LOTE 04 QUADRA 37, Intermares - Cabedelo-PB.
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986) 

FK CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELLI EPP CNPJ:19496800000173 torna público 
que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  AmbienteaLicençaDE INSTALAÇÃO E DE 
OPERACAO para construção de um Empreendimento Residencial IMPERIUM RESIDENCE 
CLUB, situado no endereço.RUA:DAS CARAMBOLAS ,RUA DAS IMBAUBAS E RUA DAS 
PITOMBEIRASS:50; Q:041 e L:452CEP 58066-148, CEP 58066-134CEP E 58066-123 Bairro:.
MUÇUMAGRO.

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 ESGOTAMENTO SANITÁRIO = 
AC: 800M² = NE: 05 = L/ATV: MUNICÍPIO: CAMALAÚ/PB. Processo: 2021-008246/TEC/LO-3087.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de outubro de 2021         28
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