
128 anos - PaTRIMÔnIo Da PaRaÍBa 
AUNIÃO  

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 
no governo de álvaro Machado

Assine o Jornal A União agora: (83) 3218.6518 | (83) 9 9117.7042 circulacao@epc.pb.gov.br

Foto: Marcos Russo

Trabalhos do Programa do Artesanato Paraibano (PAP) têm lugar garantido no 14o Salão do Artesanato, que começa amanhã na Capital Federal. Página 20

Artesanato da Paraíba desembarca em Brasília

Quase três mil irão 
receber benefícios 
atrasados do INSS
Cerca de R$ 32 milhões foram liberados pelo TRF da 5a Região para serem pagos aos 
paraibanos que conseguiram, na Justiça, o direito à revisão dos benefícios. Página 17

 

TSE inicia hoje julgamento da 
chapa Bolsonaro-Mourão

Carta da Juventude pelo Clima 
é entregue ao Governo da PB

Presidente e vice são acusados de usar notícias falsas e 
robôs nas redes sociais nas eleições de 2018. Página 15

Governador recebeu comissão e destacou políticas públicas 
do Estado para proteção ao meio ambiente. Página 3

Colunas

Está cada vez mais chato assistir uma partida 
entre uma equipe que disputa títulos e outra que 

apenas busca se manter nas competições, 
sobretudo aqui no Brasil.  Página 22

Ivo Marques

Para seus netos, ou filhos, iniciativas como o 
Metaverso são tão banais quanto, para muitos de nós, é 
o WhatsApp. (Mas) não sei se esse projeto proposto pelo 
Facebook e outras gigantes vai vingar.  Página 10
André Cananéa

Sobre vacina Governador João Azevêdo pede à 
população para não acreditar em notícias falsas. Página 13
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Dia 4 de novembro Reunião define programação 
de abertura do Museu da Cidade de João Pessoa. Página 12
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Estado irá implantar mais oito 
sistemas de dessalinização 
Obra, que ficará pronta até o início do ano que vem, irá 
beneficiar mais de 320 famílias no interior. Página 5

Brasil

Geral

Paraíba

Segundo a SBD, psoríase 
atinge 43 mil paraibanos
Dia da Psoríase foi criado para promover a conscientização 
sobre a doença e combater o preconceito contra ela. Página 8
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É da Paraíba! Estado volta a brilhar no Vôlei de Praia com a vitória da 
dupla Vitor Felipe e Renato na terceira etapa do Circuito Brasileiro. Página 21
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Esportes
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Economia

De novo, Petrobras? Gasolina tem novo reajuste a partir de hoje 
e já acumula alta de 73% somente este ano; diesel também sobe. Página 18

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

444.962

269.148.527

242.987.401

9.398

605.644

4.938.251
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

4.754.541

21.729.763

6.869.244.604

Cultura

Políticas



CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com  REDAÇÃO: (83) 3218-6539/3218-6509

Artigo

Artigo

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / 
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)

ASSINATURAS:  Anual ..... R$350,00  /  Semestral ..... R$175,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

William Costa
dirETor dE mÍdia imprEssa

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mÍdia imprEssa

Rui Leitão
dirETor dE rÁdio E Tv

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A : 9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direção e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.

Opinião

Editorial

Edição: Luiz Carlos      Editoração: Ednando Phillipy2  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 26 de outubro de 2021

Não será nenhuma surpresa se o ministro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), apensar ao inquérito das fake 
news a mais recente e estapafúrdia declaração do presidente Jair 
Bolsonaro sobre a vacinação – em sua live, na semana passada, o 
presidente associou a vacina contra a Covid-19 ao desenvolvimento 
da síndrome da imunodeficiência adquirida, a Aids.  

É uma fake news. Entidades nacionais e internacionais 
desmentiram, categoricamente, a fala de Bolsonaro. 
Cientificamente, não existe nenhuma relação entre a vacina e a 
Aids.  

Deliberadamente – e sem nenhuma prova que sustente a 
sua afirmação – o presidente insiste em manter uma postura 
negacionista em relação à imunização, o que cria um paradoxo 
dentro do governo: ao mesmo tempo em que o Ministério da 
Saúde incentiva a campanha de vacinação, via propaganda 
ou por meio de falas do ministro Marcelo Queiroga, o 
presidente faz campanha contra a eficácia da vacina e associa 
o imunizante à Aids.  

Bolsonaro depõe contra o próprio governo que representa. 
Ora, não é o Governo Federal o responsável pela distribuição 
de vacinas para estados e municípios? Fôssemos tomar como 
verdade a afirmação do presidente, diríamos que ele estaria, 
então, colocando em risco a vida de milhões de pessoas.  

Faz-se necessário reafirmar: a vacina contra a Covid-19 não 
provoca o desenvolvimento da Aids.  

Bolsonaro foi, digamos assim, punido pelo Facebook e pelo 
Instagram, que removeram a live presidencial, justificando que 
as normas da empresa proíbem a divulgação de notícias falsas 
sobre a pandemia, entre as quais “alegações de que as vacinas 
de Covid-19 matam ou podem causar danos graves às pessoas”. 
Bolsonaro foi desmentido, pois, em nível global.     

A declaração do presidente é, para dizer o mínimo, 
irresponsável. Enquanto figura pública que tem audiência cativa 
em certos setores da sociedade, Bolsonaro jamais poderia incutir 
nas pessoas a ideia de que as vacinas são perigosas, sob pena de 
estar atuando contra a própria campanha de imunização que 
o governo deflagrou. Age com o intuito de propagar um ‘vírus’ 
odiento: o das fake news.

O vírus das fake A calça justa
O assunto da semana foi a visita que o 

governador João Dória Junior, de São Paulo,  
fez à Paraíba com o intuito de angariar apoio 
político à sua pretensão de disputar a Presi-
dência da República. Estive com ele na ma-
nhã do sábado, primeiro na visita que fez ao 
Hospital Napoleão Laureano, e, em seguida, 
na entrevista coletiva que ele protagonizou 
no auditório do Hotel Oceana,  quando falou 
sobre a razão de sua candidatura e os seus 
propósitos de “apaziguar o país”, caso seja 
eleito. 

Confesso que não tinha uma impressão 
das mais favoráveis a seu respeito.  Acompa-
nhei com cautela a sua  meteórica ascensão 
política, após ter sido eleito 
prefeito da capital paulista 
onde passou poucos meses até 
chegar ao Palácio Bandeiran-
tes. Embora admirasse a sua 
inteligência e versatilidade, 
que conhecia desde os tempos 
em que atuava como apresen-
tador de televisão e presidiu a 
Embratur, considerava-o um 
tipo “almofadinha”, caracte-
rística daqueles homens que 
sempre tiveram muito dinhei-
ro, uma vida de luxo  e  não se 
preocupam muito com o que 
acontece  ao seu redor. 

Observei-o com mais 
atenção durante a pandemia, quando pres-
tou inestimável serviço ao país  ao liderar o 
seu Estado na campanha de vacinação, cons-
ciente de que seria o único remédio eficaz 
para combater o vírus que, àquela altura, já 
ameaçava a vida de milhares de brasileiros. 
Através de seus pronunciamentos diários 
sobre o desenvolvimento do imunizante, 
produzido pelo   Instituto Butantã, reco-
nhecido e respeitado nos meios científicos  
internacionais, Dória encorajou os brasilei-
ros e, paralelamente, conseguiu despertar 
o próprio Governo Federal  que, até então, 
não esboçava  reação,  com um discurso  

negacionista e inoperante no combate ao 
mal que nos afligia. 

Foi através da CoronaVac, o primeiro 
experimento, cientificamente comprovado 
e aprovado pela Agência Nacional de Saúde, 
a Anvisa,  que poderia minimizar os efeitos 
da tragédia humana que o país enfrentava, 
que teve início a vacinação dos brasileiros, 
contrariando, até mesmo, a orientação do 
presidente da República que desprezava o 
medicamento até se render às evidências 
e liberar  a sua compra e distribuição pelo 
Ministério da Saúde. 

Na visita do governador João Dória 
ao Estado, mudei a minha opinião a seu 

respeito. Conheci um político 
sensato, equilibrado, esclare-
cido   e que se propõe a apazi-
guar o Brasil. Não me pareceu 
um aventureiro. Muito menos 
alguém que deseja o poder 
a qualquer custo. Encontrei 
um homem valente , de ideais 
democráticos e que se coloca à 
disposição   como alternativa 
para  encerrar as hostilidades 
entre os extremismos, radica-
lismos, intolerâncias e agres-
sões,  da esquerda e da direita,  
que muito incomodam os bra-
sileiros de bom senso. 

As críticas que ouço são 
as de que ele usa “calças apertadas”, ex-
pressão de caráter homofóbico,  lançada 
com o objetivo de colocar em dúvida  a sua 
masculinidade, com claro teor depreciativo. 
Nunca ouvi dizer que a medida das roupas 
determinasse o caráter das pessoas ou que 
preferência sexual pudesse ser requisito 
básico  de competência ou integridade. 

Dória pode não ser o próximo presiden-
te da República. Pode até nem  ser candidato,  
se perder as prévias do seu partido.  

Mas a sua pretensão é legítima e deve 
ser respeitada. Se a calça é justa, as ideias 
podem ser largas. 

Ao mestre, minha eterna admiração
A palavra professor inspira conheci-

mento, sabedoria, referência, experiência 
de vida e tantos outros adjetivos. Platão, em 
“A República”, já alertava para a importância 
do papel do professor na formação do cida-
dão. Uma influência que vai além de temas 
acadêmicos ou pedagógicos, exerce um 
poder subliminar sendo um dos principais 
agentes de transformação social.

Todos devem ter um docente que mar-
cou a vida acadêmica. O meu é o professor 
Silveira, que lecionava a disciplina de au-
tomação no curso técnico em Eletrônica 
do CEFET, em Curitiba. Era 
a referência da nossa turma 
e em toda aula passava uma 
lição, um exemplo de supe-
ração. Enfim, a classe apre-
ciava aquelas doses diárias 
de experiência de vida. Uma 
conduta homeopática, po-
sitiva e bem-humorada que 
estimulava o aprendizado.

Certa aula ele chegou 
apático e desolado e, “since-
rão” como era, não conseguiu 
esconder de nós as frustra-
ções, e nem conseguiria. Per-
cebendo isso, perguntamos 
se havia algo errado. Naquele 
dia, nos contou uma expe-
riência negativa que havia 
lhe acontecido na profissão, dias antes. Seu 
depoimento foi como uma janela aberta 
em um dia gélido de inverno. Apesar do 
testemunho nos servir de experiência para 
o futuro, lembro que argumentei: todas as 
aulas tínhamos uma palavra de vencedor e 
que o relato impassível não se assemelhava 
em nada ao professor que estávamos acos-
tumados a conviver. Como, o nosso exemplo, 
havia proferido duras palavras naquele dia? 

Poderíamos desacreditar a sua pregação 
até então?

Não lembro de como tudo terminou, 
mas recordo que, dois dias depois, o pro-
fessor Silveira chegou na sala com o mesmo 
entusiasmo de sempre. Antes da chamada, 
sentou na lateral da escrivaninha e disse o 
quanto estava feliz. Ele rememorou a aula 
anterior e falou sobre as palavras que eu 
havia dito para ele. Ao chegar em casa, na-
quele dia, se deu conta de como havia nos 
influenciado positivamente e que aquele 
discurso conciliador a ele por mim era fruto 

de sua constante fala sobre 
positivismo. Certamente, 
nunca mais esqueci aquelas 
duas aulas. O professor Sil-
veira foi o homenageado de 
turma em nossa formatura 
e se emocionou com as pa-
lavras de nosso orador, que 
fez um discurso positivo ao 
exemplificar aquele mestre.

Depois da família, a fi-
gura mais importante na 
formação de um cidadão é 
o professor. Seu importante 
ofício como referência que 
transcende os saberes pe-
dagógicos por imposição da 
profissão é a ponte constru-
ída com conhecimento e ex-

periência que fortalece a conexão entre o 
aluno e a sociedade por meio da verdade, da 
ética, do entusiasmo e da generosidade. Ati-
tudes como essas marcam a vida de muitos 
estudantes, assim como o professor Silveira 
tatuou em minha mente conselhos que leva-
rei por toda a vida. Sempre que olho para a 
fotografia de formatura vejo com admira-
ção aquele mestre que me agradeceu por 
ter-lhe dito o que ele mesmo me ensinou.

 Na visita do 
governador João 
Dória ao Estado, 
mudei a minha 

opinião a seu respeito. 
Conheci um político 

sensato, equilibrado, 
esclarecido e que se 

propõe a apaziguar o 
Brasil   

 Depois da 
família, a figura mais 

importante na 
formação de um 

cidadão é o professor. 
Seu importante ofício 

é referência que 
transcende os saberes 

pedagógicos por 
imposição da 
profissão   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sérgio Giacomelli
Escritor, engenheiro eletricista

A opção é vender

Fotolegenda
Foto: Edson Matos

Excepcionalmente, não temos o artigo de Sitônio Pinto hoje.
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Documento entregue pelo núcleo nordestino do grupo Fridays for Future destaca políticas públicas de proteção ao meio ambiente 

Governo do Estado recebe Carta 
da Juventude pelo Clima do NE

“Vamos nos encontrar para 
poder tratar de todas essas 
especulações”, afirma Pedro 
Cunha Lima, confirmando que 
o PSDB se reunirá com Rome-
ro Rodrigues hoje para saber 
seu posicionamento definitivo 
quanto à candidatura ao go-
verno. O presidente tucano 
não informou se outros parti-
dos de oposição foram convi-
dados para a reunião.    

Os pOntOs nOs is    
O presidente do PSDB na Paraí-
ba, Pedro Cunha Lima, jura que 
não existe plano B na oposição, 
que o candidato será mesmo 
Romero Rodrigues. Contudo, 
há um flagrante desestímulo no 
grupo quanto a esse particular. 
O que lembra e muito o que 
ocorreu em 2018: tanto Rome-
ro quanto Luciano Cartaxo de-
cidiram na undécima hora não 
disputar o Executivo.

A cada semana que passa, fica mais in-
tangível a pré-candidatura da oposição 
ao Governo do Estado. O ungido a essa 
condição, Romero Rodrigues (PSD), já 
não dá tanta certeza de que pegará na 
rodilha para encarar o pote. Deputados 
do grupo, entre os quais Wallber Virgu-
lino (Patriota), já defendem a escolha de 
outro nome. Porém faltam agentes que 
queiram encarar a demanda.   

Candidatura intangível 

“deClaraçãO maléfiCa”, diz seCretáriO 
sObre fala de bOlsOnarO COntra vaCinas 

‘dèjá vu’ pOlítiCO 

O presidente Jair Bolsonaro – que é citado no relatório da CPI da Covid do Senado 
pela prática de crime contra a humanidade, devido à sua contumaz prática de des-
qualificar as vacinas contra a doença, sugerindo que são ineficazes, superou-se, 
em termos de negacionismo. Associar as vacinas à Aids, sem que exista nenhuma 
comprovação da ciência quanto a isso, foi a gota d’água de sua narrativa inconse-
quente e irresponsável contra o programa de imunização de seu próprio governo. 
A declaração de Bolsonaro, obviamente, foi condenada não somente no país, mas 
também em nível internacional. Na Paraíba, o secretário de Saúde, Geraldo Me-

deiros (foto), fez coro contra a absurda fala de Bolsonaro. “A Secretaria de Saúde, 
ao longo de um ano e oito meses adotou como norte as evidências científicas e os 

pareceres de epidemiologistas. A Sociedade Brasileira de Infectologia até já se 
pronunciou: não há nenhuma relação das vacinas com a Aids. É uma decla-

ração maléfica para a campanha nacional de vacinação, porque isso cria 
uma insegurança. Porém, acredito que as pessoas estão mais precavidas 
contra esse tipo de coisa, contra essas fake news”, argumentou. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Do presidente da Frente Parlamentar da Água 
da ALPB, deputado Jeová Campos (PSB). Em 
nota enviada à coluna, ele confirma a realiza-
ção de evento simbólico e apartidário, na pró-
xima sexta-feira, para celebrar a chegada das 
águas ao trecho final do Eixo Norte da Transpo-
sição. A ação ocorrerá na Barragem de Morros, 
em São José de Piranhas.    

“vamOs fazer um banhO COletivO 
nas águas dO sãO franCisCO” 

perspeCtiva Otimista 

entusiasta dO diálOgO 

O secretário Geraldo Medeiros confirmou, 
em entrevista a uma emissora de rádio da 
capital, que esta semana sairá a regulamen-
tação da lei que instituiu o passaporte da 
vacina na Paraíba. E também projetou uma 
perspectiva otimista para o mês de dezem-
bro: “Até o final do ano, a Paraíba terá toda 
a população já vacinada”.  

Deputado que integra a base governista na Pa-
raíba, Hugo Motta (Republicanos) é entusiasta da 
ideia de o governador João Azevêdo (Cidadania) 
dialogar com o ex-prefeito de Campina Grande, 
Romero Rodrigues. “É legítimo que o governador 
busque fortalecer o seu projeto [de reeleição], bus-
que agregar mais ao seu grupo”.  
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O governador João Azevê-
do se reuniu, ontem, em João 
Pessoa, com representantes do 
núcleo nordestino do grupo 
internacional Fridays for Fu-
ture, ocasião em que recebeu 
a Carta da Juventude pelo Cli-
ma do Nordeste que será lida 
na 26ª Conferência das Na-
ções Unidas sobre Mudanças 
Climáticas (Cop 26), prevista 
para acontecer em Glasgow, na 
Escócia, entre os dias 1º e 12 
de novembro. 

Dentre as propostas su-
geridas na carta estão inves-
timentos em energias limpas, 
a descarbonização na região 
Nordeste e o acesso à educação 
climática. 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressaltou o 
compromisso 
para o cumpri-
mento de me-
tas em favor 
da agenda am-
biental. “Nós 
não podemos 
ficar de fora 
do processo 
de discussões 
ambientais. Es-
tamos atentos 
a essa questão, 
tanto que estabelecemos den-
tro do Fórum de Governadores 
do Brasil grupos para tratar de 
cada bioma e os estados assu-
miram a responsabilidade de 
fazer seus estudos, bem como 
elaboramos uma carta aberta 
em que expressamos nosso de-
sejo de fortalecer políticas em 
prol da proteção do meio am-
biente. Além disso, temos que 
repensar a matriz energética, 
a partir do vento e do sol, um 
potencial da nossa região e que 
estamos investindo”, frisou.

Ele também destacou 
ações da gestão estadual vol-
tadas para o segmento. “Nós 
já identificamos mais de 500 
nascentes do Rio Paraíba  para 
fazer o trabalho do replantio 
da vegetação e recuperar es-
ses locais para ter um melhor 
enfrentamento da situação e 

temos também os investimen-
tos do Procase que  asseguram 
a permanência do homem e da 
mulher no campo, com foco no 
desenvolvimento rural susten-
tável e nas condições propícias 
para produção”, acrescentou. 

A coordenadora do núcleo 
nordestino do Fridays for Fu-
ture, Alice Piva, agradeceu a 
receptividade do governador 
João Azevêdo às demandas do 
grupo. “Nós acreditamos que 
o governador é uma ponte 
muito positiva entre as nos-
sas demandas e o Consórcio 
Nordeste, que é uma das re-
giões mais vulneráveis à crise 
climática no mundo inteiro e 
entendemos que essa temática 
deve estar no centro de todo 
planejamento de governos”, 

pontuou. 
A ativista 

Mikaelle Fa-
rias, que re-
presentará a 
Paraíba na Cop 
26, destacou a 
importância 
da represen-
t a t i v i d a d e 
n o r d e s t i n a 
no evento. “O 
Nordeste é 

pouco falado em espaços glo-
bais de tomadas de decisões 
e é muito gratificante ter a 
oportunidade de participar da 
maior conferência de clima do 
mundo e a nossa expectativa é 
de que cada vez mais as polí-
ticas públicas sejam eficazes 
para combater a desigualdade 
social porque a crise climática 
não existe no vácuo, mas está 
conectada a outras problemá-
ticas”, enfatizou.

No último fim de semana, 
a Paraíba sediou a Conferência 
do Nordeste pelo Clima, opor-
tunidade em que foi discutida a 
crise climática com acadêmicos 
e a sociedade civil, com o obje-
tivo de traçar um panorama e 
as perspectivas para garantir 
um futuro com desenvolvimen-
to sustentável e qualidade de 
vida da população.

Reparos na linha do trem

Semob-JP realiza novo bloqueio em 
trecho de rua no bairro de Mandacaru

A Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa (Se-
mob-JP) interditou, ontem, 
mais uma vez, um trecho da 
rua Silvino Santos, entre as 
ruas Coelho Paiva e São Pe-
dro, no bairro de Manda-
caru. Esta é a terceira vez 
que a mesma intervenção 
ocorre no local para realiza-
ção de serviços de reparos 
na linha de trem. De acordo 

com Rômulo Araújo, chefe 
da Divisão de Mobilidade 
Urbana da Semob-JP, o blo-
queio foi feito a pedido da 
Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU), para 
dar sequência aos serviços 
de passagem de nível em 
parte da linha férrea.

Esta é a terceira vez 
que a Semob-JP atenderá 
ao pedido da CBTU no mes-
mo trecho, tendo em vista, 

que ele já ficou bloqueado 
para fluxo de veículos en-
tre os dias 27 de julho e 
20 de agosto, além de 13 
à 18 de setembro, ambos 
neste ano. 

“Estamos mais uma 
vez atendendo a este pe-
dido da CBTU, que nos so-
licitou a intervenção até o 
dia 1º de novembro, por 
isso, é preciso que mo-
radores e visitantes do 

bairro fiquem atentos”, 
ressaltou Rômulo Araújo.

Linhas de ônibus
Com o bloqueio do tre-

cho, as linhas de transporte 
coletivo 503 (Treze de Maio), 
504 (Mandacaru), 602 (Ilha 
do Bispo) e 1001 (Bairro das 
Indústrias/Mandacaru) se-
rão desviadas pela rua João 
de Brito, de onde seguirão o 
itinerário normal.

Documento recebido pelo governador João Azevêdo será lido na Cop 26, prevista para acontecer em Glasgow, na Escócia, entre os dias 1º e 12 de novembro

Foto: Secom-PB

A coordenadora do núcleo 
nordestino do Fridays 
for Future, Alice Piva, 

agradeceu a receptividade 
do governador às 

demandas do grupo
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Ministério da Saúde atualizou os dados referentes à imunização após uma semana de instabilidade no sistema

Após uma semana de 
instabilidade no sistema, o 
Ministério da Saúde atua-
lizou os dados referentes à 
aplicação de doses de va-
cinas contra a covid-19 em 
todo o país. Na Paraíba, até 
o momento, foi registrada 
a aplicação de 4.754.541 
doses, sendo 2.891.196 
pessoas vacinadas com a 
primeira dose, atingindo 
71,23% da população vaci-
nada, e 1.772.030 pessoas 
que completaram os esque-
mas vacinais, representando 
43,66% da população. Com 
o ciclo de vacinação encerra-
do, 1.708.598 pessoas toma-
ram as duas doses e 63.432 
utilizaram imunizante de 
dose única. 

As doses de reforço tam-
bém foram atualizadas, até o 
momento. 4.854 em pessoas 
com alto grau de imunossu-
pressão e 86.461 doses de 
reforço na população com 
idade a partir de 60 anos re-
ceberam a terceira dose. A 
Paraíba já distribuiu um total 
de 5.562.946 doses de vacina 
aos municípios.

De acordo com dados do 

boletim diário da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
a Paraíba registrou, ontem, 
novos 33 casos de contami-
nação pela covid-19, todos 
leves. Isto porque o sistema 
do Sivep Gripe apresentou 
instabilidade, sem que os 
casos moderados e graves 
fossem computados. Além 
disso, três falecimentos em 
decorrência do agravamento 
da doença foram confirma-
dos, todos ocorridos entre o 
domingo e ontem.

Um dos falecimentos 
aconteceu em hospital pri-
vado e dois em hospitais pú-
blicos. As vítimas são duas 
mulheres e um homem, com 
faixa etária de 56 a 67 anos, 
hipertensão, neoplasia, etilis-
mo, doença hepática e epilep-
sia foram as comorbidades 
identificadas entre os pacien-
tes. As mortes aconteceram 
entre residentes de Campina 
Grande, Bayeux e Monteiro. 

Com a atualização, o 
Estado concentra 444.962 
casos confirmados da doen-
ça, sendo 337.928 pessoas 
consideradas recuperadas e 
9.398 óbitos.

Todas as cidades parai-
banas registram casos de 
covid-19 e 222 delas óbitos 

entre seus residentes, sendo 
apenas Riachão do Bacamar-
te sem registro de mortes. 
Um total de 1.195.200 testes 
para diagnóstico do vírus já 
foram realizados. 

Neste momento, se-
gundo  o Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar, 134 
pacientes estão internados 
em hospitais públicos para o 
tratamento da doença. Entre 
o domingo e ontem, foram 
contabilizadas dez novas 
hospitalizações.

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico), em todo o 
Estado, é de 23%, e 17% em 
enfermarias para adultos. O 
Sertão é a macrorregião com 
maior taxa de ocupação de 
leitos de UTI com 31%, e a 
menor entre as enfermarias, 
com 9%. Seguida pela Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa que tem 27% de ocu-
pação de leitos de UTI e 23% 
em leitos de enfermaria, res-
pectivamente. Já em Campina 
Grande, estão ocupados 18% 
dos leitos de UTI e 14% de 
enfermarias. Todos os dados 
relativos à ocupação de lei-
tos entre as macrorregiões 
referem-se a espaços para 
adultos.

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

PB aplicou mais de 4,7 milhões de 
doses de vacinas contra a covid-19

No Centro Administrativo

Estado realiza atividades 
para marcar Dia do Servidor

Média móvel de óbitos está há 
duas semanas abaixo de 400

Uber agora tem ‘mototáxi’ 
em três cidades de São Paulo

A programação em co-
memoração ao Dia do Ser-
vidor Público começou bem 
cedo ontem, na área externa 
do Centro Administrativo 
Estadual com apresentações 
da Banda de Música da Polí-
cia Militar e da Banda de Mú-
sica do Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba. Durante 
toda a semana, o Governo da 
Paraíba, por meio da Secre-
taria de Estado da Adminis-
tração, promove uma série 
de atividades para o Dia do 
Servidor, comemorado dia 
28 de outubro.

Enquanto os servido-
res eram recepcionados com 

música, em paralelo aconte-
ciam exposição e venda de 
artesanatos nos quiosques 
da Secretaria de Administra-
ção Penitenciária; serviços 
de saúde como aferição de 
pressão, glicemia, aplicação 
de vacinas (influenza, tétano, 
hepatite B e tríplice Viral), 
além de serviços odontológi-
cos e fisioterapia nos quios-
ques da Secretaria de Saúde 
e Corpo de Bombeiros; e ex-
posição de material usado 
pelos Bombeiros para fazer 
atividades recreativas até 
as 15h30. A programação 
segue hoje com apresenta-
ção dos músicos do projeto 

Prima, às 8h30. O dia segue 
com os serviços e ativida-
des citados acima até 15h30. 
Amanhã, além de todos os 
serviços já mencionados até 
o fim da tarde, o dia come-
çará com apresentação da 
Banda de Música do Corpo 
de Bombeiros. A programa-
ção segue na quinta-feira 
(28) com início às 9h30. O 
Quinteto da Orquestra Sin-
fônica da Paraíba fará uma 
apresentação de abertura e 
logo após será realizado um 
culto ecumênico seguido de 
uma homenagem especial 
aos servidores vítimas da 
pandemia da covid-19.

O Brasil registrou ontem 
202 novas mortes pela co-
vid-19. A média móvel de víti-
mas, que elimina distorções en-
tre dias úteis e fim de semana, 
ficou em 338 e completa duas 
semanas consecutivas abaixo 
de 400. A última vez que o País 
se manteve nesse patamar foi 
em abril do ano passado.

O número de novas infec-
ções notificadas foi de 7.573, 
enquanto a média de novos 
testes positivos da última se-
mana é de 11.921. No total, o 
Brasil tem 605.884 mortos e 
21.734.889 casos da doença. 
Os dados diários do Brasil são 

do consórcio de veículos de im-
prensa formado por Estadão, 
g1, O Globo, Extra, Folha e UOL 
em parceria com 27 secretarias 
estaduais de Saúde, em balanço 
divulgado às 20h. Segundo os 
números do governo, 20,91 
milhões de pessoas se recupe-
raram da covid desde o início 
da pandemia no País.

São Paulo notificou uma 
nova vítima da covid desde a 
véspera, enquanto o Paraná 
teve o maior total para o perío-
do, com 52. Acre, Ceará, Minas 
Gerais, Roraima e Sergipe não 
registraram novos óbitos nesta 
segunda-feira.

O balanço de óbitos e casos 
é resultado da parceria entre os 

seis meios de comunicação que 
passaram a trabalhar, desde o 
dia 8 de junho do ano passado, 
de forma colaborativa para reu-
nir as informações necessárias 
nos 26 Estados e no Distrito 
Federal. A iniciativa inédita é 
uma resposta à decisão do go-
verno Bolsonaro de restringir 
o acesso a dados sobre a pan-
demia, mas foi mantida após 
os registros governamentais 
continuarem a ser divulgados.

O Ministério da Saúde in-
formou que foram registrados 
5.797 novos casos e mais 160 
mortes pela covid-19 nas úl-
timas 24 horas. No total, são 
21.735.560 pessoas infectadas 
e 605 804 óbitos.

O Uber adicionou na 
sexta-feira, 22, a possibili-
dade dos usuários de São 
Bernardo, São Caetano e 
Diadema se deslocarem pela 
cidade por meio de motos. A 
funcionalidade, semelhante ao 
tradicional mototáxi, se chama 
Uber Moto e pode ser encon-
trada no mesmo aplicativo que 
solicita corridas por carros.

A nova forma de se des-
locar por meio do app chega 
às cidades do ABC Paulista 
que se juntam a outros 22 
municípios brasileiros com 
o serviço já disponível.

Segundo o Uber, outras 
14 cidades receberam a fun-
cionalidade desde ontem. A 
primeira cidade com o Uber 
Moto foi Aracaju (SE), em 
novembro do ano passado.

O serviço de moto pro-
mete preços mais compe-
titivos que o Uber X, mo-
dalidade mais barata da 
plataforma. De acordo com 
a empresa, nas cidades que 
já têm o serviço, o transpor-
te de moto tem sido usado 
para conectar os usuários 
com modais de transporte, 
como estações de ônibus, 
trens e metrô, principal-
mente em deslocamentos 
rápidos.

"Temos visto que esse 
é um tipo de uso perfeito 
para a moto, pois muitas ve-
zes é perto demais para uma 
viagem de carro e fica can-
sativo para ir caminhando. 
Estamos felizes em trazer 
mais essa opção para facili-
tar a vida dos nossos usuá-
rios", explica a diretora de 
marketing do Uber, Luciana 
Ceccato.

Protocolos
Em tempos de pande-

mia da covid-19, o trans-
porte de moto pode parecer 
mais inseguro, em relação à 
propagação do vírus, ainda 
mais pelo compartilhamento 
de capacetes. Com isso em 
mente, a empresa definiu pro-
tocolos de prevenção ao vírus.

As recomendações in-
cluem limpeza de mãos e 
superfícies da moto com ál-
cool em gel, que os usuários 
levem seus próprios capace-
tes, ou que capacetes extras 
sejam higienizados com pro-
dutos específicos e usados 
com toucas higiênicas.

O Uber também afirma 
que as viagens contarão 
com recursos de segurança 
oferecidos pela plataforma, 
entre eles seguro acidentes 
pessoais tanto para usuários 
quanto para os motoristas.

Fotos: Alberi Pontes/Secom-PB

Servidores foram recepcionados com música, exposição, venda de artesanatos, serviços de saúde, dentre outras atividades

Agência Estado

Victor Farias
Agência Estado

Uma oportunidade de 
levar o artesanato paraiba-
no para a 32ª Feira Nacio-
nal de Artesanato, realizado 
em Belo Horizonte-MG, está 
aberta para todos os arte-
sãos do Estado. A chamada 
pública tem inscrições gra-
tuitas para 14 vagas e podem 
ser realizadas até o dia 5 de 
novembro.

O objetivo é selecionar 
artesãos e entidades repre-
sentativas do artesanato, 
com suas respectivas pro-
duções, para ocupação de 
um espaço coletivo de 50 m² 
para a divulgação e comer-
cialização de produtos ar-
tesanais da Paraíba na feira 
nacional que ocorrerá entre 
os dias 7 a 12 de dezembro 
de 2021, no Pavilhão do Ex-
pominas.

Os selecionados deve-
rão arcar com as próprias 
despesas de passagens, tras-
lados, hospedagem e alimen-
tação durante todo o evento. 
Para a SETDE, a responsabi-
lidade será de transportar as 
peças de artesanato, desde 
que devidamente acondicio-
nadas. As vagas são dividi-
das entre seis para artesãos 

individuais, seis para enti-
dades representativas do 
artesanato (pessoa jurídica 
de direito privado sem fins 
lucrativos), duas vagas para 
mestre artesão e 30% das 
vagas serão destinadas para 
artesãos ou entidades repre-
sentativas do artesanato que 
não tenham participado das 
últimas duas feiras apoiadas 
pelo Programa do Artesana-
to Brasileiro.

Para participar, o arte-
são precisa ser maior de 16 
anos, estar cadastrado no 
Sistema de Informações Ca-
dastrais do Artesanato Brasi-
leiro (Sicab), com a Carteira 
Nacional dentro do prazo 
de validade no momento da 
inscrição. Outra obrigato-
riedade é residir na Paraíba, 
além de ter disponibilidade 
e condições físicas e finan-
ceiras para viajar e realizar 
a comercialização dos seus 
produtos durante o evento.

Já as entidades repre-
sentativas (pessoa jurídica 
de direito privado sem fins 
lucrativos) precisam ter sede 
na Paraíba, ser legalmente 
constituídas e estar cadas-
tradas no Sistema de Infor-
mações Cadastrais do Ar-
tesanato Brasileiro (Sicab), 
bem como os respectivos 

integrantes que serão bene-
ficiados e ter disponibilidade 
de enviar um representante 
ao evento.

A chamada foi publica-
da no Diário Oficial da União 
da última quinta-feira e a se-
leção é gerida pela Secretaria 
de Estado do Turismo e De-
senvolvimento Econômico 
(SETDE), por intermédio da 
Gestão Estadual do Progra-
ma do Artesanato Paraiba-
no (PAP). Todos os detalhes 
para a inscrição estão dis-
poníveis no Diário Oficial. O 
PAP disponibiliza, ainda, o 
número (83) 9.9141-4468, 
de aplicativo de mensagens, 
para dúvidas. A 32ª Feira 
Nacional de Artesanato - O 
Brasil feito a mão, terá 620 
stands, aproximadamente 
2.500 artesãos, 520 presta-
dores de serviço e aproxima-
damente 90 mil visitantes.

Além dos stands na área 
central, o evento terá ainda o 
Espaço Crab-Sebrae, com 27 
stands de todos os estados; 
Espaço designer artesanal; 
Novos talentos; Espaço tu-
rismo; Espaço varanda gas-
tronômica; Butiquim; Ilha do 
conhecimento; Feira virtual; 
Shows; Oficinas; e Espaço 
indígena, com 15 etnias das 
cinco regiões brasileiras.

Artesãos podem se inscrever 
para feira de Belo Horizonte
Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br
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Mutirão de cirurgias
O Hospital de Clínicas, em Campina Grande, através 
do programa Opera Paraíba, realizou 81 cirurgias 
pediátricas durante o final de semana. Página 6
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Serão investidos R$ 2 milhões nos equipamentos, que garantirão à população acesso à água de qualidade

Estado implantará mais oito 
sistemas de dessalinização

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 26 de outubro de 2021     |     A UNIÃO        5Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Ulisses Demétrio

Foto: Secom-PB

Novos sistemas serão implantados através do Programa Água Doce realizado em parceria entre o Governo do Estado e o Ministério do Desenvolvimento Regional

O governador João Azevê-
do autorizou, ontem, durante 
o programa semanal Conversa 
com o Governador, transmitido 
em cadeia estadual, pela Rádio 
Tabajara, o início da implanta-
ção de oito sistemas de dessali-
nização na Paraíba. Os serviços 
têm um prazo de execução de 
quatro meses e representam 
investimentos de aproximada-
mente R$ 2 milhões.

Os novos sistemas de 
dessalinização, executados 
por meio do Programa Água 
Doce, irão contemplar o Sítio 
Barbosa, em Alcantil; Sítio Pe-
tisca, em Algodão de Jandaíra; 
assentamento Cumaru, em 
Amparo; assentamento Venân-
cio Tomé, em Campina Grande; 
assentamento 25 de Julho, em 
Casserengue; Sítio Faixa, em 
Damião; e Comunidade Apa-
recida e Sítio Barra do Vieira, 
em Desterro, beneficiando di-
retamente 328 famílias, além 
de comunidades vizinhas.

O chefe do Executivo es-
tadual destacou a importân-

cia da iniciativa para garantir 
água de qualidade e reduzir 
problemas de saúde da popu-
lação. “Essa obra tem mudado 
a vida de muita gente porque 
transforma uma água salgada 
em uma água com condições 
para o consumo, evitando que 
crianças e adultos adoeçam. 
Essa obra tem um alcance mui-
to grande e uma capacidade de 
melhorar a qualidade de vida 
das pessoas”, explicou.

A ação do Programa Água 
Doce, uma parceria entre o 
Ministério do Desenvolvi-
mento Regional e o Governo 
do Estado, busca estabelecer 
uma política pública perma-
nente de acesso à água de boa 
qualidade para o consumo 
humano por meio do apro-
veitamento sustentável de 
águas subterrâneas, incorpo-
rando cuidados ambientais e 
sociais na gestão de sistemas 
de dessalinização, atendendo 
as regiões do Agreste, Cariri, 
Seridó, Curimataú e municí-
pios do Médio Sertão.

Descuido e imprudência

90% dos acidentes de trânsito em 
CG são causados por falha humana

A Prefeitura de Campina 
Grande, por meio da Superin-
tendência de Trânsito e Trans-
portes Públicos (STTP), divul-
gou o balanço dos atendimentos 
a acidentes com vítimas, reali-
zados no mês de setembro pela 
autarquia em parceria com o 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu). Um total 
de 105 acidentes de trânsito 
foram atendidos, em conjunto 
pelos dois órgãos. Nos locais 
das ocorrências, os agentes de 
trânsito fizeram levantamentos 
das circunstâncias dos sinistros, 
com objetivo de encontrar as 
causas dos acidentes. Esses da-
dos foram tabulados e organi-
zados pelo Setor de Estatística.

Foram identificados 157 
fatores condicionantes dos 
acidentes. Esses fatores foram 
agrupados em quatro gru-
pos, sendo que o principal foi 
a falha humana, englobando 
90,4% (142) das motivações 
dos sinistros. Os outros fatores 
foram agrupados em má condi-
ção viária (3,8%), má condição 
climática (3,2%) e defeito me-
cânico (1,9%).

Com relação às 142 falhas 
humanas, observou-se que a 
maioria acontece pela falta de 
atenção 42,3% (60). Em segui-
da está a velocidade incompa-
tível com a via 21,1% (30); e, 
em terceiro lugar, o desrespeito 
à sinalização com 15,5% (22).

Foram verificadas ainda, 
dentro das falhas humanas, a 
ingestão de álcool (10 casos), 
falta de distância de segurança 
entre os veículos (nove casos), 
ultrapassagem indevida (dois 
casos), entre outros.

Os acidentes relacionados 
à má condição viária acontece-
ram, principalmente, por defeito 
na via (duas ocorrências). Houve 
ainda a falta de pavimentação, 

A pandemia da covid-19 
não inviabilizou a Universida-
de Estadual da Paraíba (UEPB), 
através da Pró-Reitoria de 
Extensão (Proex), de realizar 
as aulas do Programa Pró-E-
nem. A iniciativa dá assistên-
cia a alunos da Rede Pública 
do Estado da Paraíba para o 
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), que será realizado 
em novembro de 2021. Com a 
inviabilidade das aulas presen-
ciais desde o ano de 2020, as 
turmas do Pró-Enem passaram 
a funcionar de forma on-line, 
através das plataformas di-
gitais Google Meet e Google 
Classroom.

Com a aproximação do 
Enem, as atividades serão 
intensificadas através da rea-
lização no mês de novembro 
da maratona de aulões. As ati-
vidades funcionarão de forma 
interdisciplinar e têm o objeti-
vo de possibilitar que os alunos 
façam revisões, tirem dúvidas e 
aprendam os conteúdos mais 
recorrentes do exame.

A maratona acontecerá 
durante todo o mês de novem-
bro, sendo as duas primeiras 
semanas com todas as disci-
plinas (Literatura, Redação, 
Língua Estrangeira, Matemá-
tica, Física, Química, Biologia, 
História, Geografia, Filosofia e 
Sociologia) de forma interdis-
ciplinar e dialogada. A tercei-
ra semana terá como foco as 
áreas de Linguagens, Ciências 
Humanas e Redação. Já a quar-
ta semana será com Ciências da 
Natureza e Matemática.

Ao todo, estão sendo dis-
ponibilizadas 140 vagas, sendo 
70 para o turno da tarde e 70 
para o turno da noite, com au-
lões das terças às quintas. Após 
o preenchimento das vagas, o 
formulário ficará indisponível. 

Como as aulas seguem 
no formato on-line, os alunos 
serão organizados em grupos 
de WhatsApp e separados por 
turno, no qual receberão infor-

mações como links e convites 
para as aulas, sites extras e ma-
teriais disponibilizados pelos 
professores. “Resolvemos ago-
ra no final de ano fazer uma 
experiência mais impactante 
com uma sequência de aulões 
para chamar mais a atenção 
dos nossos alunos”, destacou 
o coordenador adjunto, pro-
fessor Adalberto.

O professor Faustino, 
coordenador geral do Pró-E-
nem, destaca que “desde que 
foi estadualizada, a UEPB sem-
pre teve como foco atender 
aos alunos de rede pública 
com o objetivo de possibilitar 
uma ascensão social, para que 
todos tenham a oportunidade 
de ingressar no ensino supe-
rior”, disse.

Formado por um grupo 
de graduandos e graduados 
de licenciaturas que atuam 
como monitores, o Pró-Enem 
distribuiu os alunos inscritos 
em turmas nos turnos da tar-
de e noite com aulas de terças 
às quintas, e outras aos sá-
bados com aulas apenas no 
turno da manhã. As aulas do 
Pró-Enem deste ano come-
çaram em abril e em julho 
foram abertas mais vagas.

Para mais informações, 
os interessados podem en-
trar em contato nos núme-
ros: (83) 98886.6588 (pro-
fessor Faustino Moura) e 
(83) 99131.7974 (professor 
Adalberto Teixeira).

Cursinho Pró-Enem da 
UEPB promove aulões

falta de sinalização, falta de lim-
peza na via e iluminação precá-
ria, todos esses com um caso.

Vale ressaltar que 179 
veículos se envolveram nos 
105 acidentes. Motocicletas 
estavam envolvidas em 102 
ocorrências, representando 
57% do total de veículos. Em 
63 sinistros, os automóveis 
estavam presentes, sendo 
35,2% do total de veículos. Os 
outros veículos considerados 
foram bicicleta (oito casos), 
caminhão (um), caminhonete 
(um) e ônibus (dois). Em dois 
casos, os veículos não foram 
identificados.

O superintendente da 
STTP, Carlos Dunga Júnior, 
destacou a problemática re-
presentada por esses números. 
São dados preocupantes, mas 
que estão de acordo com as 
estatísticas nacionais relacio-
nadas aos acidentes. Desenvol-
vemos campanhas educativas, 
reforçamos a sinalização em 
diversos pontos da cidade e 
nossas equipes de fiscalização 
estão nas ruas. Mas, os condu-
tores precisam respeitar as leis 
de trânsito para diminuir os 
acidentes e mortes no trânsito”, 
explicou o gestor.

Causas relacionadas
Os acidentes que tiveram 

como uma das causas a falta 
de atenção, relacionada ao 
tipo de sinalização existente 
no local, somaram 60 ao todo. 
Os dados mostram que esse 
comportamento faz o condutor 
desperceber tanto a sinalização 
horizontal quanto a vertical em 
32 ocorrências ou 53,3%.

Os dados mostram tam-
bém que, considerando a re-
lação entre a falta de atenção 
e o tipo de acidente, a colisão 
lateral 53,3% (32), é o principal 
tipo de ocorrência relacionada 
a esse comportamento, seguido 
de queda de moto (13,3%) e 
colisão traseira (10%).

Núcleo de Estudos
Criado pela STTP, o Nú-

cleo de Estudos de Acidentes 
de Trânsito (NEAT) tem como 
meta coletar dados e analisar 
casos de acidentes. Essas in-
formações irão integrar as es-
tatísticas interinstitucionais, 
subsidiando o fortalecimento 
de políticas de prevenção de 
lesões e mortes no trânsito, por 
meio de planejamento, moni-
toramento, acompanhamento 
e avaliação das ações.

Neste mês de novembro, 
a STTP deve realizar um gran-
de fórum de caráter nacional 
para apresentar e divulgar as 
ações do NEAT para órgãos 
de trânsito, de controle (a 
exemplo do Ministério Públi-
co) e de segurança pública de 
todo o Brasil.

A parceria STTP/Samu, 
no atendimento às vítimas 
de acidentes de trânsito, é 
resultado do trabalho do Nú-
cleo. Pelos termos do acordo, 
STTP e Samu estão conectados 
permanentemente via rádio. 
Quando há um acidente de 
trânsito com vítima, os ope-
radores do SAMU informam 
imediatamente aos agentes de 
trânsito da STTP, que vão ao 
local no menor tempo possível 
para prestar o apoio.

Desta forma, os agentes 
coletam, em tempo real, da-
dos sobre os acidentes para 
alimentar o setor de estatís-
tica do órgão. A partir daí 
são levantadas as causas dos 
acidentes nas vias da cida-
de e propostas as soluções 
viárias (sinalização, fiscali-
zação e educação) para di-
minuir o número desse tipo 
de ocorrência.

Levantamento  
foi feito através 
de parceria  
STTP e Samu 
e analisou os 
acidentes  
ocorridos em 
setembro 
na cidade

Foto: STTP/Divulgação

Através do QR Code acesse a 
página na internet para fazer a

 inscrição para os aulões do 
Pró-Enem da UEPB abertas
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Foram realizadas 81 procedimentos durante o final de semana no Hospital de Clínicas, superando as 60 da previsão inicial

Opera Paraíba faz mutirão de 
cirurgias pediátricas em CG

Oitenta e uma crianças 
foram beneficiadas, nesse fim 
de semana, no Hospital de Clí-
nicas, em Campina Grande, 
pelo programa Opera Paraí-
ba. O número supera a pre-
visão inicial de 60 cirurgias. 
Os procedimentos foram de 
adenoide e amígdala, e con-
templaram crianças e adoles-
centes da região.

Na chegada ao hospital, 
as crianças foram recebidas 
pela equipe multidisciplinar 
da unidade, que promoveu 
um acolhimento humaniza-
do. Para relaxar, todos parti-
ciparam da desenhoterapia 
no pré-operatório.

A mãe do paciente Jona-
than Kauan, de 12 anos, da 
cidade de Cuité, contou que 
estava aliviada pela cirurgia 
do filho, depois de oito anos 
de espera. “Ele reclamava 
muito de dor na garganta e 
sempre sangrava pelo nariz. 
Eu já tinha ido a muitos mé-
dicos e nada de conseguir a 
cirurgia, mas graças a Deus 
chegou o dia”, comemorou 
Simoneide Silva.

Em 15 dias de funciona-
mento do novo bloco cirúrgi-
co, o hospital já registrou a 
realização de 235 cirurgias 
pediátricas, 113 cirurgias 
gerais e ginecológicas, e 25 
cirurgias da otorrinolaringo-
logia. Com os procedimentos 
do mutirão no fim de sema-

Defensoria 
retoma 
atendimento 
presencial

Os Núcleos de Atendi-
mento da Defensoria Públi-
ca do Estado retomaram o 
atendimento presencial em 
todo o Estado. As unidades 
regionais de João Pessoa, 
Campina Grande, Patos, Sousa 
Cajazeiras e Guarabira já estão 
atendendo presencialmente, 
mas não excluíram o atendi-
mento por chat e WhatsApp. 
O retorno é gradual, limitado 
e segue os protocolos de segu-
rança contra a covid-19.

A reabertura não inclui 
as Salas de Atendimento da 
DPE-PB que funcionam den-
tro dos fóruns. Nas comarcas, 
o atendimento continua re-
moto, assim como o Fórum 
de Mangabeira, que atende a 
população de João Pessoa que 
reside nos bairros da Zona Sul.

O defensor público-ge-
ral da DPE, Ricardo Barros, 
explica que o atendimento já 
vem acontecendo há algumas 
semanas de forma experimen-
tal e que o uso do Chat e apli-
cativo de mensagem deverá 
fazer parte da nova rotina de 
atendimento da Defensoria.

“Para evitar aglomera-
ções nas nossas unidades, os 
assistidos podem continuar 
usando os meios virtuais. O 
Chat continua disponível no 
nosso site, assim como a lis-
ta de contatos de WhatsApp 
utilizados na pandemia. Es-
ses canais de comunicação 
que surgiram na pandemia 
vieram para ficar e não serão 
desativados com o retorno 
das atividades presenciais”, 
adiantou.

Mudança em JP
Na capital, o atendi-

mento na área de Família, 
que acontecia no prédio da 
antiga Faculdade de Direito, 
mudou de endereço. Agora 
funciona em novo prédio da 
DPE, especialmente prepa-
rado e equipado, localizado 
na Av. Monsenhor Walfredo 
Leal, 503, vizinho à sede ad-
ministrativa, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h, de segunda a 
quinta-feira. O atendimento é 
para as pessoas que residem 
nos bairros da Zona Norte.

A área de Família englo-
ba casos como alimentos, re-
visão de alimentos, execução 
de alimentos, divórcio, alvará, 
guarda, curatela, investigação 
de paternidade, negatoria de 
paternidade, busca e apreen-
são de menor.

Já os atendimentos do 
Núcleo Cível permanecem 
no prédio da antiga Faculda-
de de Direito, das 8h às 12h. 
Casos de execução, obrigação 
de fazer, revisão de contrato, 
inventário, partilha, contrato, 
usucapião, entre outros, são 
exemplos de demandas do 
Núcleo Cível.

“Lembrando que esses 
locais de atendimento são 
voltados para a população 
que reside nos bairros da 
área norte da cidade. A juris-
dição dos bairros da Zona Sul 
é o Fórum de Mangabeira, 
que permanece fechado. Por 
isso, os atendimento a essa 
parcela da população conti-
nua exclusivamente remoto”, 
explica o DPG.

na, o HC avança na meta de 
promover, no mês de outu-
bro, 500 cirurgias.

 “Esse é o primeiro mês 

aqui no HC. Já realizamos mais 
de 350 procedimentos e que-
remos chegar ao fim do mês 
com 500 procedimentos, ape-

nas no Hospital de Clínicas, 
fora as demais cirurgias nos 
hospitais da rede. A partir de 
novembro, já queremos atin-

gir a média de 900 cirurgias 
só aqui”, revelou o coordena-
dor do Opera Paraíba, o médi-
co Adilson Albuquerque.

Cães e gatos

Centro continua vacinação itinerante
O Centro de Controle 

de Zoonoses (CCZ) de João 
Pessoa mantém a ação iti-
nerante de vacinação an-
tirrábica para cães e gatos 
cujos tutores morem em 
comunidades carentes, 
sejam pessoas portado-
ras de comorbidades ou 
morem em instituições. 
Além disso, atendimento 
aos protetores de animais 
responsáveis por ONG’s ou 
que criem a partir de oito 
animais.

 Seguindo a programa-
ção, nos próximos 15 dias as 
equipes estarão nas comu-
nidades Aratu, Sonho Verde, 
Patrícia Tomaz e Jacarapé. O 
agendamento pode ser feito 
por telefone ou presencial-
mente no Centro de Zoono-
ses, na avenida principal do 
bairro dos Bancários, no 
horário de expediente (8h 
às 12h/13h às 17h). Até o 
momento já foram vacina-
dos aproximadamente 78 
mil animais.

 O objetivo, de acordo 
com a diretora do órgão, 
Pollyana Dantas, é facili-
tar a vacinação para insti-
tuições ou cuidadores que 
tenham um grande núme-
ro de animais e tenham 
dificuldade em levá-los ao 
posto de vacinação. Essa co-
modidade também é exten-
siva a pessoas com proble-
mas de mobilidade física, 
independente do número 
de animais que possua.  “O 
trabalho itinerante permite 
agilizar o processo e imuni-
zar uma quantidade maior 
de animais de maneira rá-

pida e sem aglomeração, 
respeitando os protocolos 
de segurança contra a co-
vid-19”, observa.

Segundo ela, o trabalho 
itinerante é uma ação ino-
vadora que busca ampliar 
os locais de vacinação em 
pontos estratégicos de fá-
cil acesso para a população. 
“Esse calendário prioriza 
as comunidades carentes e 
bairros nos quais nós tenha-
mos verificado crescimento 
da população canina e feli-
na, com base na quantidade 
de doses aplicadas em cam-
panhas anteriores”.

O calendário está sendo 
feito semanalmente, plane-
jando ações simultaneas em 
vários bairros, a exemplo 
do Valentina de Figueiredo, 
Conjunto dos Colibris, Bessa 
e Brisamar. Seguindo a pro-
gramação, esta semana as 
equipes estarão nas comu-
nidades Aratu, Sonho Verde, 
Patrícia Tomaz e Jacarapé. 
Posteriormente, nos bairros 
Mangabeira, Colinas do Sul, 
Alto do Mateus, Mandacaru, 
Taipa e Bairro das Indústrias.

É importante informar, 
ainda, que a população 
conta com a possibilidade 

de vacinar seu animal no 
Centro de Controle de Zoo-
noses, nos Bancários. “Nós 
temos um posto fixo que 
funciona diarimente, nos 
dois turnos, no horário de 
expediente”.

 
Imunização 
A vacina é gratuita e é 

importante que os animais 
mantenham seu calendário 
de vacinação em dia, já que 
a antirrábica imuniza con-
tra a raiva animal - doença 
causada por um vírus que 
acomete animais e huma-
nos. A contaminação ocor-

re por meio da mordida ou 
da saliva do animal, com 
risco de afetar o sistema 
nervoso central e levar a 
óbito. Fêmeas gestantes, 
amamentando e os filhotes 
com idade inferior a três 
meses de vida não devem 
ser vacinados.

Mais informações 
O Centro de Zoonoses 

está localizado na Rua Wal-
fredo Macedo Brandão, 100, 
avenida principal do bairro 
dos Bancários. Telefone de 
contato para dúvidas é o 
(83) 3214-3459.

Foto: Secom-JP

Os jovens pacientes foram recebidos no Hospital de Clínicas por uma equipe multidisciplinar e participaram da desenhoterapia no pré-operatório

Foto: Secom-PB

Foram vacinados pelo Centro de Controle de Zoonoses em João Pessoa desde o início da campanha de prevenção à raiva animal mais de 78 mil cães e gatos
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Moradores tentaram linchar o homem; em Campina Grande, o tio teria abusado do próprio sobrinho, de apenas 6 anos
Dois casos de estupros 

de vulneráveis, envolvendo 
crianças foram registrados 
em Campina Grande e na ci-
dade de Catolé do Rocha. Se-
gundo a polícia, os suspeitos 
foram autuados em flagrante 
e já estão recolhidos a pre-
sídios da região, em um dos 
casos o homem de 38 anos 
além de praticar o abuso se-
xual contra uma criança de 9 
anos ainda filmou o ato.

Na cidade de Catolé do 
Rocha, Sertão do estado, se-
gundo o delegado Homero 
Perazzo Filho, o homem é 
conhecido da família e, na 
sexta-feira (22) teria pedido 
a mãe da criança para dormir 
na casa dela. Na manhã do 
dia seguinte, a criança pro-
curou a mãe e revelou que o 
homem teria ido até o quarto 
onde ela estava dormindo.

A criança disse à mãe 
que acordou com o homem 
levantando o lençol e havia 
tocado em suas partes ínti-
mas. Questionado, ele disse 
à mãe da menina que além 
de praticar o crime teria fil-
mado o crime. O suspeito, 
que trabalha como motoboy 
foi contido por moradores 
que revoltados com o crime 
ainda tentaram linchar o 
homem que foi salvo com a 
chegada da Polícia Militar. De 
acordo com a polícia, o crime 
foi confirmado na perícia e 
o motoboy foi encaminhado 
para o presídio da cidade.

Campina Grande
Na Central de Polícia da 

cidade foi autuado em fla-
grante, pela delegada Mai-

ra Moura, um homem de 
24 anos, que teria abusado 
sexualmente do próprio so-
brinho de apenas seis anos 
de idade, fato ocorrido no 
bairro do Catolé. A mãe da 
criança compareceu à Cen-
tral de Polícia acompanhada 
do filho procurando ajuda, 
pois o menino estava apre-
sentando os sinais de abuso 
recente (inclusive mancan-
do). Imediatamente a dele-
gada encaminhou a criança 
para o Núcleo de Medici-
nal e Odontologia Legal de 
Campina Grande para o exa-
me pericial. 

A delegada também 
designou aos agentes de in-
vestigação para diligenciar e 
prender o homem, que seria 
tio do menino. ele foi condu-
zido à Central de Flagrantes. 

De acordo com o relato 
da criança, ele foi para a casa 
do pai (que tem o direito de 
visita), mas quando chegou 
lá seu pai havia viajado e fi-
cou com a avó e o tio, porém 
a avó saiu para o mercado e 
ele sofreu o abuso enquan-
to estava sozinho com o tio, 
relatando os detalhes do ato 
libidinoso sofrido. 

Ao ser ouvido, o investi-
gado negou sobre os fatos e 
será submetido à audiência 
de custódia para determinar 
se seguirá para o presídio, 
tendo sido representado pela 
autoridade policial plantonis-
ta pela sua prisão preventiva 
para resguardar o menor, já 
que se trata de possível crime 
praticado por pessoa de sua 
convivência, bem como dian-
te da gravidade dos fatos.

Dois suspeitos de estupros são 
presos; um deles filmou o crime

Em Pombal

Dupla é flagrada com objetos após 
invadir casa e fazer família refém

Uma série de assaltos 
que vinha ocorrendo na 
região de Pombal, Sertão 
paraibano, pode ter chega-
do ao fim com a prisão de 
dois homens pela Polícia 
Militar, na madrugada de 
domingo (24). A dupla, que 
não teve os nomes divul-
gados teria invadido uma 
casa, no Bairro Alto e Pla-
no, naquela cidade.

No assalto, a Polícia 
Militar informou que os 
suspeitos amarraram o 
vigilante e, em seguida, 
foram até a residência de 
um comerciante da cidade. 
Segundo as vítimas, eles 
praticaram tortura e fize-
ram ameaças aos morado-
res, exigindo dinheiro. Na 
fuga, os homens pularam 
muros de casas vizinhas, 
mas foram interceptados 
pela polícia.

Com a dupla foram 
apreendidos cerca de R$ 
11 mil e os aparelhos celu-
lares levados da residência 
foram recuperados. As ar-
mas usadas na ação, duas 
pistolas calibre 380, tam-
bém foram apreendidas. Os 
suspeitos, de 23 e 27 anos 
foram encaminhados para 
a Delegacia de Pombal. Com a dupla foram apreendidos cerca de R$ 11 mil e os aparelhos celulares levados da residência

Foto: Ascom/PMPB

Homem é morto a tiros
no município de Jacaraú

Um homem de identi-
dade não revelada foi morto 
a tiros no início da manhã 
dessa segunda-feira (25), na 
cidade de Jacaraú. A mulher 
dele e uma criança de apenas 
dois anos, filha do casal foram 
baleadas, sendo socorridas 
para o Hospital de emergên-
cia e Trauma, em João Pessoa.

O caso aconteceu no lo-
teamento São José, onde a fa-
mília reside. A motivação do 
crime, segundo a polícia é a 
briga pelo comando do tráfico 
na região. Os suspeitos pelo 
crime não foram identificados.

A criança sofreu ferimen-
tos em uma das pernas, por 
causa do tiro sendo atendida 
no bloco cirúrgico do hospi-
tal e, depois transferida para 
a UTI pediátrica. A mãe da 
criança foi atingida por um 
tiro de raspão no braço.

Pitimbu
O delegado Paulo Martins 

está investigando um duplo 
assassinato naquela cidade 
do Litoral Sul do estado. As 
vítimas foram o ex-presidiá-
rio Rafael Manoel dos Santos 
(Fernandinho) e eduardo Fe-

lipe da Silva, o Dudu. O duplo 
assassinato ocorreu nesse fim 
de semana e a principal moti-
vação, segundo o próprio de-
legado, é a disputa pelo tráfico 
de drogas.

Com “Fernandinho” fo-
ram encontrados 170 pape-
lotes de maconha, uma pis-
tola 380 e municiadores. ele 
morreu no local

eduardo Felipe da Silva, 
que nada tinha com o proble-
ma foi baleado no interior de 
um veículo no momento que 
pegava o celular. Dudu foi so-
corrido e morreu no hospital.

Hospitais registram mais 
de 120 acidentes com moto

As assessorias de co-
municação dos hospitais de 
emergência e Trauma de 
João Pessoa e Campina Gran-
de divulgaram boletins das 
ocorrências registradas no 
fim de semana. As duas uni-
dades hospitalares atende-
ram 123 vítimas de aciden-
te com moto, sendo 69 no 
hospital “Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes” e 54 foram aten-
didas na unidade da capital. 
As vítimas de acidentes com 
automóvel foram seis em 
João Pessoa e 11 no hospital 
de Campina Grande.

As duas unidades hos-
pitalares atenderam duran-
te esse período 774 víti-
mas, com 473 entradas na 
unidade campinense, que 
apresentou 98 vítimas de 
queda, uma vítima de arma 
de fogo, três de arma bran-
ca, quatro de atropelamen-
to e duas de acidente com 
bicicletas.

Segundo o relatório, 
o município de Campina 
Grande registrou 30 aci-
dentes de motos nesse 
fim de semana, seguido 
por Barra de Santa Rosa 

(três), Areia (dois), Aroei-
ras (dois) e Cubati (dois).

enquanto isso, em João 
Pessoa, o bairro do Valen-
tina Figueiredo liderou os 
atendimentos com 13 en-
tradas, seguido por Manga-
beira (11), Pedro Gondim 
(nove), Bairro das Indús-
trias (nove) e Mandacaru 
(sete). Já em relação aos 
municípios, procedentes de 
Santa Rita foram atendidas 
15 vítimas, seguido de Ba-
yeux (13), Cabedelo (sete), 
Mamanguape (sete) e Pe-
dras de Fogo (seis).

A Polícia Rodoviária 
Federal alerta aos moto-
ristas que desrespeitar re-
gras de distanciamento de 
segurança, desatenção ao 
volante e realizar mudan-
ças de faixa sem acionar a 
sinalização do veículo são 
as causas mais frequentes 
de acidentes nas regiões 
metropolitanas da Paraíba.

em setembro deste ano, 
a PRF registrou 111 aciden-
tes, dos quais 34 foram con-
siderados graves. O principal 

tipo de acidente registrado 
foi a colisão traseira, totali-
zando 28 casos. As princi-
pais causas estão relaciona-
das à ausência de reação ou 
reação tardia do condutor 
(46%) e à ausência de dis-
tância mínima dos veículos 
(17%), principalmente a co-
lisão com motocicletas que 
transitam entre faixas e a 
consequente não utilização 
de seta dos veículos para 
mudar de faixa (14%). 

O estudo da PRF na Pa-

raíba, através do Núcleo de 
Segurança Viária (NSV-PB), 
demonstra que as regiões 
metropolitanas de João Pes-
soa, Campina Grande, Patos 
e Sousa, possuem o maior 
fluxo de trânsito quando se 
trata de rodovias federais. 
As análises mostram que 
as principais causas de aci-
dentes nesses locais ao lon-
go do ano refletem os mes-
mos índices do último mês 
de setembro.

A PRF reforça as fis-

calizações nos trechos de 
maior incidência de aciden-
tes, contudo, é necessário 
que os condutores também 
contribuam para a melho-
ria da segurança viária. O 
papel do motorista é funda-
mental para diminuição da 
violência no trânsito.

Distância segura
De acordo com a PRF 

a manutenção da distância 
segura é importante para 
que o condutor tenha tempo 

para reagir e possa realizar 
a frenagem quando necessá-
rio, sem que haja a possibili-
dade de ocorrer uma colisão 
traseira. A legislação bra-
sileira considera infração 
grave dirigir sem manter 
distância segura do veículo 
da frente. A multa prevista é 
de R$ 195,23 e a penalidade 
de cinco pontos na carteira 
de habilitação.

Sinalização
Deixar de dar a seta 

para sinalizar a mudança de 
faixa é uma infração grave 
de acordo com o Código de 
Trânsito Brasileiro. Quando 
flagrada por agentes e auto-
ridades de trânsito, podem 
realizar a autuação da infra-
ção com multa no valor de 
R$ 195,23, além do condu-
tor receber cinco pontos na 
carteira de habilitação. Para 
evitar esses transtornos no 
trânsito nas rodovias fede-
rais a PRF está realizando 
constantes fiscalizações.

PRF alerta sobre desrespeito às leis de trânsito
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Sociedade Brasileira de Dermatologia promove campanha de conscientização contra preconceito à doença

Psoríase pode atingir até 
43 mil pessoas no estado

Baixe nosso

APlicativo

Siga, curta e compartilhe:                 Rádio Tabajara
Escute em qualquer lugar: www.radiotabajara.pb.gov.br
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Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Dados divulgados pela 
Sociedade Brasileira de Der-
matologia (SBD) revelam que, 
aproximadamente, 1,06% da 
população paraibana tem pso-
ríase, doença cuja  incidência é 
maior entre os idosos e acomete 
igualmente homens e mulheres. 
Isso equivale a aproximdamen-
te 43 mil pessoas, considerando 
a estimativa populacional do es-
tado, de 4.059.905 habitantes.

 O Dia Nacional e Mundial 
da Psoríase é comemorado no 
dia 29 de outubro, cuja data 
tem o objetivo promover uma 
maior conscientização e reduzir 
o preconceito sobre a doença. 
Na Paraíba, a programação de-
finida para rede pública inclui 
ações de divulgação e capaci-
tação de profissionais sobre o 
assunto, devido a relevância de 
ampliar as informações sobre 
o diagnóstico e tratamento 
adequado para a doença, uma 
vez que nem todos os casos são 
diagnosticados. 

A presidente da Socieda-
de Brasileira de Dermatologia/
Regional Paraíba (SBD/PB), 
Flávia Estrela, informou que, 
devido à pandemia da covid-19, 
a programação planejada pela 
entidade será totalmente on-li-

ne, através das próprias redes 
sociais, com postagens com 
esclarecimentos sobre a psorí-
ase (causa, sintomas, dúvidas 
frequentes).

De acordo com a gerente 
operacional de Atenção às Con-
dições Crônicas da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES-PB), 
Kamilla Capistrano, os sintomas 
da psoríase são lesões que, ge-
ralmente, aparecem nos joelhos, 

cotovelos, unhas, mãos, pés e 
couro cabeludo, podendo atin-
gir todo o corpo. É uma doença 
comum e atinge todos os sexos, 
desde criança até idosos.

Segundo a profissional, são 
inúmeras as opções de trata-
mentos, que sempre devem ser 
prescritos por um médico. “Pa-
cientes com psoríase têm mais 
chance de desenvolver artrite 
psoriática, diabetes, doença de 

Crohn, doenças cardiovascula-
res, obesidade e até depressão, 
caso não receba o tratamento 
adequado”, ressaltou. O atendi-
mento à psoríase está disponí-
vel à população na rede pública. 
As pessoas que apresentarem 
os sintomas devem procurar a 
Unidade Básica de Saúde mais 
próxima, onde receberá o aten-
dimento, podendo ser encami-
nhada para outros serviços.

Problema inflamatório
A Associação Brasileira de Psoríase, Ar-

trite Psoriásica e de outras Doenças Crôni-
cas de Pele (Psoríase Brasil), a psoríase é 
uma doença inflamatória, sistêmica, crôni-
ca, autoimune, cujos sintomas são placas 
avermelhadas espessas na pele, cobertas 
por escamas esbranquiçadas ou prateadas. 

Estas lesões avermelhadas na pele po-
dem vir acompanhadas de coceira, dor, 
queimação, descamação, além de inchaços 
e rigidez nas articulações. É uma doença 
não contagiosa e cíclica, isto é, seus sin-
tomas desaparecem e reaparecem perio-
dicamente.

Para a dermatologista Luciana Trinda-
de, a psoríase é uma doença de natureza 
imunomediada, e acredita-se que haja in-
fluência genética no padrão da resposta 
de inflamação, gerando as lesões na pele 
e, para alguns pacientes, acometimento 
também das articulações e os fatores am-
bientais funcionarão como estimulantes ou 
agravantes da doença.

A SBD estima que a psoríase atinja entre 
1% a 5% da população mundial. No Brasil, 
aproximadamente 2,5 milhões de pessoas 
são acometidas por esta patologia, que 
é bem mais comum no adulto do que na 
criança. Nos adultos, tendem a surgir antes 
dos 30 anos de vida ou após os 65 anos”, 
completou a médica Luciana Trindade.

Histórico familiar aumenta chance
Trata-se de uma doença 

multifatorial, ou seja, é preciso 
a compreensão de vários fato-
res para o seu surgimento. E a 
hereditariedade tem um papel 
fundamental já que a predispo-
sição genética é responsável pelo 
surgimento de aproximadamen-
te 30% dos casos. Cerca de um 
terço dos pacientes têm parentes 
com psoríase, sendo muitos de-
les familiares de primeiro grau. 
Portanto, os filhos de pais com 
psoríase possuem maior chance 
de desenvolver a doença.

Além do histórico familiar, 

várias condições podem aumen-
tar as chances de surgir a doença 
ou piorar o quadro clínico já exis-
tente: estresse; obesidade(exces-
so de peso pode aumentar risco e 
pacientes com psoríase tendem a 
apresentar peso acima do ideal); 
tempo frio(a pele fica mais resse-
cada e a psoríase pode melhorar 
com a exposição solar); Infecções 
diversas; Medicamentos (mais 
comuns : antimaláricos, para hi-
pertensão e lítio); consumo de 
bebidas alcoólicas e tabagismo, 
além de outros fatores ambien-
tais e comportamentais.

Até 30% dos pacientes com 
psoríase podem apresentar pro-
blemas nas articulações, levando 
à artrite psoriásica. Por isso, es-
pecialistas alertam sobre a im-
portância do diagnóstico precoce 
para iniciar o tratamento ade-
quado.  “A doença não tem cura, 
mas tem tratamento e é contro-
lável. É uma doença crônica, que, 
geralmente, vai acompanhar a 
pessoa por muitos anos ou por 
toda vida, embora haja formas 
menos frequentes que se curam 
em poucos meses”, destacou Lu-
ciana Trindade.

Patologia não é contagiosa
A psoríase tem causas ge-

néticas, a partir de um desequi-
líbrio imunobiológico, mas fato-
res ambientais e o stress podem 
piorar os sintomas.

Conforme a dermatologista 
Luciana Trindade, a  psoríase não 
é contagiosa, porém, como mui-
tas dermatoses, por estar visível, 
estimula atitudes de discrimina-
ção por parte da sociedade em 
relação aos pacientes e isso se 
explica pelo medo do contágio. 
“Daí a importância de todos pro-
curarem entender sobre essa e 
outras doenças, para não aumen-
tarem o sofrimento de quem as 
apresenta”, destacou. 

Por isso, em alguns casos, é 
indicado um acompanhamento 
psicológico aliado a medicação. 
Além disso, as Sociedades de Es-
pecialidades Médicas, entre elas 
a SBD, promovem anualmente 
várias campanhas com o intuito 
de divulgar sobre as doenças, a 
fim de estimular a busca pelo 
tratamento, o autocuidado e 
melhorar o conhecimento, para 
diminuir a discriminação. No to-
cante à psoríase, o mês alusivo a 
ela é outubro.

A Sociedade Brasileira de 
Dermatologia reforça que o con-
tato com pacientes não precisa 
ser evitado e quem tiver a doença 

pode e deve conviver normal-
mente com outras pessoas. 

Tratamento 
Existem vários tipos de 

psoríase que variam conforme 
a localização e características 
das lesões, sendo, assim, neces-
sário procurar um dermatologis-
ta para indicar a melhor opção 
terapêutica: psoríase em placas 
(lesões de tamanhos variados e 
avermelhadas, com escamas no 
couro cabeludo, joelhos e coto-
velos); psoríase artropática (dor 
nas pontas dos dedos das mãos 
e dos pés ou nas articulações do 
joelho); psoríase gutata(peque-
nas lesões em forma de gotas, 
associadas a processos infeccio-
sos, geralmente no tronco, bra-
ços e coxas);psoríase eritrodér-
mica(lesões generalizadas em 
75% ou mais do corpo), psoríase 
ungueal(depressões puntifor-
mes ou manchas amareladas 
principalmente nas unhas das 
mãos);psoríase invertida(lesões 
mais úmidas, em áreas de dobras 
como couro cabeludo, joelhos 
e cotovelos); psoríase pustulo-
sa(lesões com pus nos pés e nas 
mãos ou espalhadas pelo corpo) 
e psoríase palmo-plantar(lesões 
nas palmas das mãos e solas dos 
pés). 

A doença se manifesta des-
de formas leves e facilmente 
tratáveis (localizadas) até mais 
graves que levam à incapacidade 
física, acometendo as articula-
ções (em grande área do corpo).
Uma pesquisa da SBD registrou 
que a doença se desenvolve 
quando os linfócitos T (células 
responsáveis pela defesa do or-
ganismo) liberam substâncias 
inflamatórias que dilatam os va-
sos sanguíneos e dirigem outras 
células do sistema de defesa para 
pele, como neutrófilos. 

Este ataque inflamatório 
à pele faz com que esta acelere 
sua proliferação, resultando na 
descamação vista nas lesões. 
Os sintomas podem melhorar 
assim como os pacientes estão 
sujeitos a recaídas, relacionadas 
a traumas (físico, químico, quei-
madura solar), infecções, drogas, 
estresse emocional e outras ra-
zões.

 A psoríase é uma doença 
crônica e na há como preveni-la. 
Mas, os tratamentos permitem 
um controle e melhoria na qua-
lidade de vida, reduzindo a quan-
tidade e a gravidade das lesões.  
 A melhora até o desaparecimen-
to dos sintomas são estimulados 
por uma alimentação balanceada 
e atividade física. 

Os sintomas da psoríase são lesões que geralmente aparecem nos joelhos, cotovelos, unhas, mãos, pés e couro cabeludo

Foto: Divulgação
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Contagem regressiva
Reunião define a programação de abertura do Museu da 
Cidade de João Pessoa (MCJP), que será realizada na 
próxima semana, com atividades ao longo do dia. Página 12 Fo
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A flexibilização, que já 
vem permitindo a realiza-
ção de alguns eventos com 
a presença de público, pro-
piciada pelo avanço na va-
cinação contra a covid-19, 
está contribuindo para que 
a retomada das atividades 
comece a ser articulada tam-
bém em mais segmentos da 
área cultural. A área da mú-
sica, um dos segmentos mais 
atingidos na crise sanitária, 
vem retomando seus passos 
para apresentações com to-
das as medidas protocolares 
de biossegurança cabíveis. 
Dentro do mesmo segmento, 
encontram-se a música clás-
sica e as orquestras.

“A pandemia foi cruel 
com todas as pessoas, com 
os trabalhadores e as tra-
balhadoras, mas mais cruel 
foi conosco, a primeira ca-
tegoria a fechar e a última 
a abrir”, explicou Luiz Car-
los Durier, regente-titular 
da Orquestra Sinfônica da 

Paraíba (OSPB) e da Or-
questra Sinfônica Jovem da 
Paraíba (OSJPB). “É uma 
tristeza muito grande. A lei-
tura que a gente faz é a de 
que a arte é necessária e faz 
o povo se alegrar”, analisou 
o músico.

Durier informou, por 
exemplo, que há um proje-
to em elaboração de edital 
para a contratação de mú-
sicos bolsistas para ambas 
as orquestras, os quais se-
rão integrados aos quadros 
para os concertos.

De acordo com o maes-
tro, a elaboração do edital 
de convocação para contra-
tação de músicos bolsistas 
está sendo elaborado para 
ser apreciado pelos setores 
competentes da Fundação 

Espaço Cultural da Paraí-
ba (Funesc), no intuito de 
que, posteriormente, haja a 
publicação, o que o regente 
espera venha a acontecer 
em breve.

“O objetivo dessa ini-
ciativa é completar o qua-
dro de músicos das orques-
tras jovem e profissional, 
que é um procedimento 
que já estamos realizando 
desde o final da década de 
1990”, observou Luiz Car-
los Durier. 

Depois de publicado o 
edital de convocação, o re-
gente informou que a próxi-
ma etapa do processo será a 
realização de audições com 
os músicos, com o intuito de 
selecionar os que estiverem 
aptos a integrar os quadros 

das duas orquestras sinfô-
nicas. O regente disse que 
depois dessa etapa é que se 
pensará na elaboração de 
uma agenda de concertos, 
a exemplo do projeto das 
apresentações nos bairros 
de João Pessoa e em outras 
cidades do interior da Pa-
raíba, bem como a tradicio-
nal apresentação do final 
de ano. 

“Esse é o nosso sonho 
de matar a saudade e inte-
ragir com o público. A or-
questra desenvolve um im-
portante trabalho artístico 
e social e tudo está sendo 
elaborado de uma manei-
ra certa, para que não se 
possa incorrer na irrespon-
sabilidade de disseminar 
o vírus, já que a pandemia 

ainda está aí", atentou Luiz 
Carlos Durier.

Concertos virtuais
Enquanto a programa-

ção das orquestras ainda não 
foi definida, o público poderá 
conferir uma série de apre-
sentações que estão dispo-
níveis gratuitamente através 
do canal oficial da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
no Youtube (www.youtube.
com/funescpbgov).

A ação, que foi realizada 
ao longo da pandemia inte-
gra a programação virtual do 
‘Funesc na Rede’, traz compi-
lações de melhores momen-
tos de apresentações realiza-
das nas temporadas de anos 
anteriores, disponível no ca-
tálogo do canal.

Orquestra Sinfônica se prepara 
para retorno das apresentações
Edital de contratação de músicos bolsistas será lançado para completar o quadro das orquestras jovem e profissional
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Luiz Carlos Durier regendo a seção jovem da 
OSPB: enquanto a programação não é definida, 
compilações de apresentações podem ser 
vistas no projeto ‘Funesc na Rede’ 
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 A pandemia foi cruel 
com todas as pessoas, 

com os trabalhadores e 
as trabalhadoras, mas 

mais cruel foi conosco, a 
primeira categoria a 

fechar e a última
a abrir 

Maestro participará de Bienal de Música Brasileira Contemporânea
“É de suma importância e 

uma honra muito grande para 
um compositor participar desse 
evento e representar o seu Esta-
do”, disse o maestro paraibano 
Eli-Eri Moura, que participará, 
como compositor convidado, no 
próximo mês, da 24a Bienal de 
Música Brasileira Contemporâ-
nea, que será realizada na Sala 
Cecília Meireles, na cidade do 
Rio de Janeiro.

Na ocasião, quem vai apre-
sentar a peça de sua autoria, 
‘Tablero’, para orquestra de 
cordas, é a Orquestra Sinfôni-
ca Nacional, da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), sob 
a regência de Roberto Duarte. 
“Devo viajar ao Rio para participar 
dos ensaios com a orquestra, e 
assistir à apresentação de minha 
peça na Bienal, evento mais 
longevo e ininterrupto, no Brasil, 
na área da chamada música de 
concerto. Neste ano, fiquei entre 
os compositores convidados, que 
já tinham mais de 50 anos e que 
tinham participado de mais de 10 
Bienais”, afirmou o maestro.

A Bienal foi criada pelo com-
positor Edino Krieger e promovi-
da pela Fundação Nacional de 
Artes (Funarte). “Certamente, é 
o festival mais importante de sua 
espécie, no Brasil, e, acredito, que 
o maior na América Latina. Come-
cei a participar das Bienais muito 
jovem. Na primeira vez, em 1985, 
era o compositor mais jovem no 
evento. Acredito já ter participado 
de umas 15 Bienais. A cada edi-
ção, a maneira de selecionar os 
compositores muda um pouco”, 
informou Eli-Eri Moura.

“Minha peça ‘Tablero’ foi 
composta em 2020, em plena 
pandemia. Ela desdobra-se como 
um jogo de múltiplas camadas, 
cujos elementos são alguns pou-
cos objetos e gestos musicais, os 
quais, atuando em um campo de 
forças multidimensionais, passam 
por diversos processos de trans-
formação”, explicou o compositor 
campinense.

O maestro comentou que 
o trabalho de compor “tem sido 
uma forma de resistência” durante 
a crise sanitária mundial. “Nestes 

tempos tão difíceis, é uma forma 
de estar vivo e não se deixar aba-
ter”, contou. “Além de ‘Tablero’ e 
de outras peças, escrevi um mi-
niciclo de canções para barítono 
e piano, chamado ‘Black Lives 
Matter’, inspirado no movimento 
que ocorreu no ano passado, 
nos Estados Unidos da América. 
Compus a ‘Suíte do Cavaleiro da 
Triste Figura’, uma encomenda 
do Projeto Sinos, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
Funarte para orquestras de proje-
tos sociais, estreada recentemente 
pela Camerata de Curitiba, sob 
a regência do maestro Marcos 
Arakaki”, enumerou ele.

“Voltei a compor trilhas sono-
ras e escrevi a música do filme Ani-
mais na Pista, de Otto Cabral, com 
a qual ganhei o prêmio de Melhor 
Trilha Musical no Festival de Cine-
ma de Gramado. No momento, 
estou escrevendo minha terceira 
ópera, que se chama ‘Ópera do 
Cabeça de Cuia’, também uma 
encomenda do Projeto Sinos, que 
deve ser estreada no próximo 
ano”, acrescentou o regente.

Eli-Eri Moura também fa-
lou sobre outro lado seu, o de 
compositor. “Exercia a profissão 
de maestro quando era regente 
titular do Coral Universitário da 
Paraíba, há muitos anos atrás. 
Minha atuação, nos últimos tem-
pos, tem sido de compositor e 
professor, além de flautista do 

Grupo Iamaká, dedicado à mú-
sica renascentista. Nos últimos 
anos, a atividade de regente 
tem sido apenas eventual. Para 
o músico da atualidade, é na-
tural que abarque várias frentes 
de atuação, seja na criação, na 
performance ou na pesquisa”, 
finalizou o regente paraibano.
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Eli-Eri Moura será compositor convidado com a peça 'Tablero' para orquestra de cordas
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Desde que a internet 
chegou em nossas casas e abriu 
milhares de portas e janelas, 
centenas de empresas têm se 
esforçado para criar serviços 
que sejam úteis ao nosso dia a 
dia. Basta lembrar que o Goo-
gle surgiu como um eficiente 
sistema de buscas de sites, o 
Facebook tinha o (nobre?) pro-
pósito de conectar pessoas e a 
Amazon foi criada, inicialmen-
te, para vender absolutamente 
todos os livros em catálogo nos 
Estados Unidos.

De lá para cá – coisa de 30 
anos, apenas – nos acostuma-
mos a conversar e até fechar 
negócios pelo WhatsApp, ver 
e compartilhar vídeos no You-
Tube, dificilmente saímos de 
carro sem o Waze, ou o Maps 
do Google, a pandemia nos 
levou a pedir cada vez mais co-
mida pelo iFood e conheço poucas pessoas, hoje, que prefiram 
chamar um táxi na rua a pedir uma carona pelo Uber, através 
do celular.

Puxei toda essa historicidade para falar sobre um novo 
projeto que promete levar as relações interpessoais no cam-
po virtual para outro patamar: o Metaverso. Empresas como 
Facebook (dona da rede social homônima, do WhatsApp e do 
Instagram) e Epic Games (que criou o jogo Fortnite, um re-
tumbante sucesso entre a garotada) têm investido milhares de 
dólares na iniciativa.

Trocando em miúdos, o projeto consiste em criar um uni-
verso virtual 3D de imersão total. Assim, munido de um óculos 
de realidade virtual, você, leitor, pode, por exemplo, participar de 
reuniões, eventos, festas, shows e praticamente tudo que se faz 
na “vida real”, só que reclinado no sofá da sala, deixando-se guiar 
por seu “avatar” (sua representação virtual nesse ambiente).

A Facebook, por exemplo, afirma que está testando esse 
modelo há alguns meses, com muito sucesso. A empresa mira 
no mundo corporativo, para isso tem feito reuniões no mo-
delo virtual com seus colaboradores em home office. Nessas 
reuniões virtuais, funcionários interagem tridimensionalmen-
te, podem apresentar e editar documentos, escrever, gravar 
dados etc. Seria um modelo para substituir as atuais reuniões 
por Zoom e aplicativos similares, que utilizam chamadas de 
vídeo para conectar pessoas.

A ideia não é a nova. Foi bastante explorada em livros e 
filmes – se você já assistiu a O Vingador do Futuro, estrelado por 
Arnold Schwarzenegger, o celebrado Matrix e até o clássico da 
Disney, Tron, lançado no distante ano de 1982, sabe exatamente 
do que eu estou falando.

Além do mais, a tecnologia 
imersiva virtual já está dispo-
nível por aí. Criada há quase 20 
anos, o Second Life se propunha 
ser exatamente isso: um espe-
lho da vida real no ambiente da 
internet. O aplicativo, que não 
necessitava de óculos 3D, colo-
cava o usuário na tela a partir 
de um avatar. Uma vez lá dentro, 
seu “eu virtual” poderia assistir 
shows, fazer compras e até ir a 
bancos (instituições financei-
ras apostaram no projeto e se 
colocaram lá dentro, bem como 
outras empresas).

Encontrei uma matéria do 
canal Techtudo que dizia que 
o Second Life passava por um 
novo boom com o isolamento 
social. O texto é de março do 
ano passado, quando a pan-
demia mal havia chegado ao 
Brasil. Não vi o Second Life 

“pegar” por aqui, mas vi a garotada jogando às turras o tal do 
Fortnite, o jogo de tiro em terceira pessoa que, aos poucos, foi 
adquirindo algumas características do Second Life, como shows 
e eventos realizados em tempo real – meu filho, de 10 anos, foi 
um dos que ficou acordado numa madrugada para conferir um 
apresentação, sentado na cadeira gamer do seu quarto.

Isso sem falar nas conectividades virtuais dos jogos de 
videogame. O Playstation, por exemplo, tem um óculos de reali-
dade virtual para se conectar ao console. E oferece desde jogos 
de terror (eu mesmo joguei um que simula uma montanha 
russa bizarra) até salas de recreação (Rec Room, por exemplo) 
em que usuários do mundo inteiro se conectam para flanar sem 
objetivo concreto, conversando entre si através do microfone do 
equipamento, uma Torre de Babel explodindo nos alto-falantes 
da TV. E, lá, o usuário ainda pode voar, jogar bolinhas de papel 
em quem passar na frente ou participar dos jogos propostos 
por monitores virtuais, que nada mais são que inteligência 
virtual comandando a brincadeira. 

E, pode anotar: para seus netos, ou filhos, iniciativas como 
o Metaverso são tão banais quanto, para muitos de nós, é o 
WhatsApp.

Não sei se esse projeto proposto pelo Facebook e outras 
gigantes vai vingar. Afinal, no mundo da internet, há inúmeros 
projetos que não deram certo – lembro de, no passado, ter 
escrito sobre o Google Wave, do qual fui usuário beta, e que 
acabou não dando certo sua proposta de transformar o e-mail 
numa espécie de Google Docs, e até o Glass, aqueles óculos inte-
ligentes que o Google prometeu, mas não levou adiante.

E, diz para mim: quem é que ainda usa smartwatch para 
algo que não seja ver as horas?

Tenho muito orgulho de haver nascido no muni-
cípio de Pedra Lavrada, que recebeu esta denomina-
ção em virtude de existir, a cerca de um quilômetro 
da cidade a “Pedra Lavrada”, grande bloco de grani-
to conde se encontram inscrições variadas, alvo de 
estudos por historiadores. Desde criança que escuto 
algumas opiniões sobre essas inscrições indígenas, 
que seriam de origem fenícia. O povoamento da re-
gião, hoje denominada microrregião do Seridó pa-
raibano, é muito antigo e as primeiras construções 
tiveram início no ano de 1760, com a construção de 
uma capela, onde hoje se encontra a majestosa Igre-
ja-Matriz de Nossa Senhora da Luz.

Como a minha geração é da década de 1950, fo-
mos acostumados a tomar banho de açude, sob o 
olhar majestoso da famosa pedra. Até compus uma 
marchinha intitulada ‘Carnaval na Lavrada’, que 
se tornou o hino oficial da festa de Momo na terri-
nha. Mas, na verdade, nunca conferimos à famosa 
pedra a importância que ela deveria ter. Há alguns 
anos, o assunto passou à alçada de pesquisadores 
da UEPB, que confirmaram gravuras rupestres na 
agora denominada Pedra de Retumba. Uma equipe 
de pesquisadores, liderada pelo professor e arqueó-
logo Juvandi Santos, do Departamento de História 
da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), pro-
curou desvendar o mistério secular da enigmática 
pedra. E por que Retumba? Está comprovado que a 
Pedra de Retumba, de fato, existe e está bem ali, no 
Riacho Canta Galo, em Pedra Lavrada, pronta para 
a contemplação de seus belos registros gráficos. 
E a pedra gerou um livro, coordenado exatamen-
te pelo professor Juvandi de Souza Santos: Resga-
tando a história da Pedra de Retumba. Um subtítulo 
contempla As lendas, mitos e atividades arqueológi-
cas contemporâneas.

Segundo o livro citado, a Pedra de Retumba tor-
nou-se famosa porque foi desenhada pelo engenhei-
ro de minas, Francisco Retumba, no ano de 1886. 
Este engenheiro foi contratado pelo Governo da en-
tão Província da Paraíba para realizar prospecções 
de minerais pelo interior. Deparando-se com um 
magnífico sítio arqueológico, rico em gravuras ru-
pestres, o engenheiro fez um desenho minucioso do 
local, tornando-se uma importante referência acer-
ca da existência do sítio. A obra é dividida em cinco 
capítulos: O significado do topônimo Pedra Lavrada e 
sua relação com a Pedra de Retumba; A Pedra de Re-
tumba e suas interpretações: mitos e lendas; A Pedra 
da Retumba e o estudo das itacoatiaras da Paraíba; A 
intervenção arqueológica do sítio da Pedra de Retum-
ba; e A Pedra Lavrada e o turismo.

Vários pesquisadores e estudiosos, além do au-
tor, foram envolvidos na pesquisa e confecção da 
obra, a exemplo dos seguintes: Ladeny Priscila de 
Lima Dias; Ian Victor S. Cordeiro; Karen Nadja de 
Souza Morais; Lucas Ramon Porto de Assis; Thomas 
Bruno de Oliveira e Dennis Mota de Oliveira. O livro 
tem uma importância histórica e econômica de valor 
incalculável, principalmente porque o monumento 
estava soterrado há décadas e houve uma verdadei-
ra “redescoberta” da famosa pedra, seja Lavrada ou 
de Retumba. Finalmente, o enigma foi solucionado e, 
agora, depende dos poderes públicos, municipal, es-
tadual e federal, divulgar, promover e levar à mídia 
esse ponto que poderá se tornar de grande interesse 
para o turismo nacional.

A obra é de uma riqueza técnica estonteante! 
Houve muito profissionalismo dos pesquisadores e 
a documentação trazida ao bojo do livro demonstra 
o interesse, a seriedade e o zelo com que se houve a 
equipe do professor Juvandi. Méritos para a “cida-
de dos minérios”, mérito para todos aqueles que, de 
uma forma ou de outra, colaboraram para a feitura 
desta importante obra.

Pedra Lavrada 
(da Retumba)

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando
Você já foi ao Metaverso?

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Dono do Facebook, Mark Zuckeberg faz demonstração com óculos de realidade virtual

Foto: Divulgação

Que difícil está a vida! E a morte 
então... Não podemos nos despedir dos 
entes queridos. Esta semana perdi um 
primo. Ainda um homem jovem e lindo! 
Um rebelde. Um transgressor. Um ser 
irreverente que nos seus 20 anos quase 
virou estrela. Teve a vida em prova. 
Numa motocicleta. Mas, quis o universo 
que ele vivesse. Marcelo Peixoto. E viveu 
muito diante das suas limitações. Mas 
não o suficiente para deixá-lo inerte. 
Viveu. Amou e foi muito amado (com 
Goretti). Aproveitou a vida como pode. 
E muito! E nem sei bem o que seja esse 
conceito de aproveitamento. Tem gente 
que aproveita a vida sem dimensões do 
fora, e dentro de casa a escrever poesia 
como o fez a poeta americana Emily 
Dickinson. Chorei a morte de Marcelo. 
Tão jovem. E tão longe de mim, nesta 
pandemia. E antes dela mesmo. Mas 
quando nos encontrávamos, era um tal 
de abraços, beijos lambuzados, afagos, e 
primo prima! Amo os meus primos. 

Pois hoje, ainda enxugando as lágri-
mas por Marcelo, fico sabendo da partida 
do meu Tio Chiquinho/Francisco Balthar 
Peixoto, o irmão caçula do meu pai. Aque-
le que com um ano de vida perdeu a mãe, 
a minha avó Adete, e eu me compadecia 
dessa história contada por meu pai a vida 
toda. Eu fui “abensonhada” de tios. Eram 
nove! E depois que o meu pai faleceu, o 
meu amor por eles aumentou. Mas agora 
só resta a minha Tia Lilita, querida, e que 
já sofreu as suas tantas perdas também. 
Que tempos são esses!! E a gente nem 
pode se despedir e fazer os nossos rituais. 
Haja sabedoria, para nos despedirmos na 
abstração. Queria escrever como Kubit-
check ao se despedir da sua prima.

Tio Chiquinho estudou na Itália, 
para ser seminarista. Mas abandonou a 

batina. E em Recife, onde viveu grande 
parte da vida, casado com a minha tia 
Miriam, e pai de Cristina, Aurélio e Paulo 
(em memória). Esse último partiu antes 
da hora. E nós, os primos de novo, a nos 
despedir antes do tempo. O Seminário 
lhe deu estudo e erudição. Por muitos 
anos trabalhou nas empresas Brennand, 
em Recife, e fez a vida. E eu, ia com meu 
pai a Recife visitar as empresas Reming-
ton (o meu pai era representante) e apro-
veitávamos para almoçar os quitutes da 
Tia Miriam (em memória). Esse dia por 
Recife, para mim era um luxo de passeio. 
Com direito às lojas Sloper e Viana Leal. 
Com escada rolante! Ou um sanduíche na 
Casa Matos, no centro.

Tio Chiquinho era um “homem 
culto e elegante de alma. Pacífico por 
natureza, conciliador, um fidalgo”, des-
creveu sua filha, Cristina. Um intelec-
tual e estudioso da língua portuguesa, 
literatura, latim, e assim foi ser assessor 
do Portela no MEC. E em Brasília, pode 
exercer toda a sua intelectualidade. 
Por lá, conheceu Ligia, também uma 
intelectual, professora de literatura e 
se encantaram. Viveram juntos até que 
ela também foi embora mais cedo. E ele 
entrou naqueles esquecimentos trágicos 
que a vida nos impõe.

A cada visita sua a João Pessoa, 
eu era uma das sobrinhas procuradas. 
E o levara para o Mangai, para café e 

tapioca, ou para o Parahyba Café, e nos 
divertíamos com as suas histórias. O meu 
pai e os seus nove irmãos eram exímios 
contadores de histórias. Cada um com o 
seu talento. E tinham um senso de humor 
britânico. Afiadíssimos. E Tio Chiquinho, 
dono de uma risada sibilante. 

Uma vez, veio lançar um livro aqui 
em João Pessoa, onde tinha muitos ami-
gos: Redação na Vida Profissional: Seto-
res Públicos e Privados (Martins Fontes), 
e me pediu ajuda para o lançamento. 
O que fiz com tanto prazer que virou 
festa. E ele atordoado e feliz, sorria. O 
lançamento foi no Restaurante Sagarana 
(Walter Aguiar). Rodamos os jornais e 
rádios, e a noite prometeu. Chamava-me 
de Aninha. E assim, outros tios também 
me chamavam assim.

Ao saber dessa triste notícia, um 
filme me passa na cabeça. A família do 
meu pai. Os meus tios queridíssimos e 
tão presentes na minha vida. A minha 
avó Adete Balthar que virou uma estrela 
quando tinha 36 anos. Eram os tempos 
da tuberculose. Nada de antibiótico, 
essa maravilha do século 20. E deixou 
seis filhos pequenos. Na infância, tinha 
tanta empatia por esses meninos tristes. 
Depois, o meu avô João Celso, casou-se 
com a Miss Paraíba, Hilda Neto, e tive-
ram mais três tios queridos. É duro, em 
tempos de pandemia, perder pessoas. 
Mesmo que seja de doença da vida, do 
tempo, de velhice. Flashes me passam na 
cabeça. A infância. A juventude. A matu-
ridade. E a noção de que a finitude está 
logo ali, à espreita.

O céu está em festa hein papai? Seus 
irmãos todos por aí. Aproveita. Pois aqui tá 
tudo tão triste... E a saudade? Doendo!

Adeus, Marcelo e Tio Chiquinho 
queridos! Abraço as famílias!

Ana Adelaide Peixoto
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Dizer Adeus
Crônica

 É duro, em tempos de 
pandemia, perder pessoas. Mesmo 

que seja de doença da vida, do 
tempo, de velhice. Flashes me 

passam na cabeça 

Imagem: Divulgação

Capa de ‘Resgatando 
a história da Pedra 
da Retumba’, com 
a organização de 
Juvandi de S. Santos



Cultura

Zé Lins escrevia como o canário Marechal cantava – 
bonito, chegando perto de Deus. Era o seu jeito de bater 
asas e voar, na liberdade sem fim.

(Ana Maria Machado. O menino que virou escritor)

Este ano completa 120 anos do nascimento do es-
critor José Lins do Rego e por decreto do governo do 
Estado da Paraíba é o Ano Cultural José Lins do Rego. 
Durante todo o decorrer de 2021, aconteceram vários 
eventos marcantes: lives com familiares do escritor e 
de estudiosos da obra de Zé Lins, publicação da revis-
ta José Lins do Rego – 120 anos (Editora A União, 2021), 
concursos literários. Vamos recuar um pouco no tempo 
e reportar o que aconteceu em 2001, ano do centenário 
de nascimento de José Lins. 

Em 2001, a consagrada escritora Ana Maria Macha-
do escreveu a biografia infantil romanceada de Zé Lins 
e deu o título O menino que virou escritor (Editora José 
Olympio). Para ilustrar o livro foi convidado o xilógrafo 
paraibano Ciro Fernandes que imprimiu um toque local 
ao universo rural tão bem descrito e apreendido pelo 
escritor paraibano. Com mestria, Ana Maria Machado. 
procurou unir o texto verbal ao pictórico e tudo foi feito 
em perfeita harmonia.

A escritora e o xilógrafo vieram a João Pessoa para 
o lançamento oficial da biografia infantil de José Lins e o 
evento aconteceu no Espaço Cultural com a presença da 
escritora, do ilustrador, de escritores paraibanos e de au-
toridades ligadas ao mundo cultural. Ana Maria autogra-
fou o livro e Ciro Fernandes imprimiu xilografias e dis-
tribuiu com os presentes. Fui convidada pela direção do 
Espaço Cultural para fazer a apresentação do livro.

Inspirada no livro de Ana Maria Machado, Valeska 
Picado escreveu a peça Zé Lins – O pássaro poeta, que foi 
levada ao palco várias vezes. A trilha sonora da peça é 
do maestro Carlos Anísio, já foi encenada diversas vezes 
e sempre consegue atrair o público infantil.

O menino que virou escritor é uma leitura que per-
mite o leitor mergulhar no mundo verde do engenho 
Corredor, passear pelos cômodos da casa-grande do 
engenho do avô de Zé Lins e sentir um gostinho das his-
tórias contadas pela velha Totônia nas noites salpicadas 
de estrelas. A noite era o horário escolhido para reunir 
os meninos no alpendre da casa-grande e dar asas à 
imaginação, nisso Totônia era mestra e se comportava 
como uma verdadeira atriz. Não havia televisão nem 
novelas de rádio, contar histórias para crianças era 
uma maneira de reunir a criançada em volta das pes-
soas que tinham o dom de reinventar o mundo. 

Às vezes Dedé, apelido de Zé Lins quando criança, 
era acometido de crises de asma e Totônia ficava ao 
lado do menino contanto histórias só para ele. Era um 
momento mágico. Quando ela acabava, ele pedia: “conta 
outra” e lá vinham mais histórias. Ninguém imaginava 
que anos depois o menino iria transformar o que ouviu 
da velhinha no livro Histórias da velha Totônia e as ex-
periências vivenciadas no engenho do avô iriam render 
muitas outras histórias. 

O menino tinha animais de estimação – o carneiro 
Jasmim e o canário Marechal. Era tão apegado ao ca-
nário que tinha pesadelos com gatos que ameaçavam a 
gaiola. Tinha medo também que o passarinho fugisse. 
Encantava-se com os trinidos e gorjeios do pássaro. Um 
dia, uma pessoa malvada abriu a gaiola e o passarinho 
voou. Quem teria sido? O marido da tia Naninha que 
não gostava de Dedé? Chorou, ficou louco de raiva, caiu 
doente por vários dias. 

Algum tempo depois viu o canário em uma árvore, 
cantando junto da casa, parecia que estava se oferecendo 
para voltar. Foi buscar alpiste, jogou no chão, mas não ar-
mou o alçapão, viu que o canto do canário era diferente, 
cantava com alegria, com liberdade. Deixou o bichinho ir 
embora, bater asas, voar, ficou com o coração apertado. 
Era melhor viver na natureza do que preso em uma gaiola.

Nesse livro, a escritora aproxima-se da oralidade, 
tônica constante nos livros do escritor paraibano e conta 
a infância de Zé Lins, passada entre o engenho e o cana-
vial, recria fatos vivenciados pelo menino Dedé. Com sua 
versatilidade, conseguiu trazer o universo adormecido 
do Engenho Corredor e o passado de Zé Lins que estava 
preso na algibeira. Ciro Fernandes, paraibano de Uiraú-
na, soube, com suas xilografias, criar desenhos e pintu-
ras que tornam este livro um objeto de arte. É um livro 
revestido de ternura, de beleza literária e artística.

Nota literária 
Concurso de poesia – A Biblioteca Pública de Bento 

Gonçalves (RS), que traz o nome do poeta Castro Alves, 
instituiu um concurso de poesia nas categorias infantil, 
juvenil e adulto para todo país. Para honra dos parai-
banos, duas crianças campinenses, Heitor Costa Leite e 
Sofia Costa Leite, que são irmãos gêmeos, e estudam na 
Escola Canadense Bilíngue. conseguiram o 1º lugar. Pal-
mas para Heitor e Sofia que honram o nome grego que 
detêm, certamente serão futuros poetas paraibanos. É 
a Paraíba brilhando em terras gaúchas.

Era uma vez 
um escritor

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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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

Jodie Comer interpreta Marguerite de Carrouges, pivô de um crime cometido no século 14 em ‘O Último Duelo’ 

Encerra-se hoje o prazo de inscri-
ções em quatro editais de premiação da 
2ª fase da Lei Aldir Blanc na Paraíba. Fo-
ram 45 dias corridos desde o lançamen-
to pela Secretaria de Estado da Cultura 
(Secult-PB). As inscrições podem ser fei-
tas até as 23h59.

Nesta fase, a LAB-PB lançou cinco 
editais, um deles de credenciamento, o 
‘Corrinha Mendes’, que já foi encerrado. 
Ele prevê 560 credenciamentos para apre-
sentações, exibições e ações formativas na 
internet. Após a análise preliminar, 1.705 
inscrições foram consideradas várias e o 
edital está em fase recursal.

Na última sexta-feira (dia 22), os 
coordenadores de editais e Comissão Exe-
cutiva da LAB-PB realizaram reunião re-
mota para avaliar o andamento das inscri-
ções. De acordo com relatório, os editais 
ainda abertos são de premiação e estão na 
seguinte situação:

Edital ‘Parrá’ – Premiação de 193 pro-
jetos culturais em fase inicial, de continui-
dade e em fase de finalização, apresenta-
dos por iniciativas de diversos segmentos 
da arte e da cultura, visando a continuida-
de e a retomada de atividades do setor cul-
tural paraibano. Até a sexta-feira, já havia 
504 inscrições.

Edital ‘Mãe Maria do Peixe’ – Premia-
ção de 116 videobiografias que valorizem, 
registrem e compartilhem o trabalho de-
senvolvido por iniciativas coletivas nas 
áreas das artes cênicas – teatro, dança, cir-
co e ópera –, da música, do circo tradicional 
itinerante e da cultura popular, assim como 
constituam o Acervo da Cultura Paraibana. 
Havia 130 inscrições até a sexta-feira.

Edital ‘Wills Leal’ – Premiação de 300 
videobiografias para reconhecer, valori-

zar, registrar e compartilhar o trabalho 
de artistas compreendidos como: artistas 
solo, artistas de rua, mestres e mestras da 
cultura, técnicos e técnicas e produtores 
e produtoras culturais, cujas trajetórias 
contribuem para a identidade cultural da 
Paraíba nos diversos segmentos de teatro, 
dança, circo, cultura popular, cultura tradi-
cional, música, audiovisual, literatura, ar-
tesanato, artes visuais, entre outros. Esse 
edital já acumulou 576 inscrições.

Por fim, o Edital ‘Hermano José’ – 
Premiação de 730 obras físicas de artesa-
nato, habilidades manuais, artes visuais, 
fotografia e literatura (livros e cordéis) 
objetivando valorizar, registrar e com-
partilhar o trabalho desenvolvido por 
artesãos e artesãs, artistas visuais, fotó-

grafos e fotógrafas, escritores, escritoras e 
cordelistas, assim como constituir o Acer-
vo da Cultura Paraibana. O edital já tem 
1.676 inscrições.

Editais da segunda fase 
encerram inscrições hoje

Foto: Marcus Russo

Edital que homenageia o artista Hermano José vai 
premiar 730 obras físicas de artesanato, habilidades 
manuais, artes visuais, fotografia e literatura

Da Redação



Cultura

Falta pouco para João Pes-
soa ganhar o primeiro espaço 
que promove a reflexão sobre a 
sua história e ter um endereço 
fixo para referendar a produ-
ção artística e cultural sobre 
a terceira capital mais antiga 
do país. O conselho deliberati-
vo que administra o Museu da 
Cidade de João Pessoa (MCJP) 
se reuniu ontem, em conjun-
to com outras instituições do 
Estado, no endereço onde fun-
cionará o equipamento cultural 
para decidir os últimos ajustes 
da programação de inaugura-
ção, marcada para o dia 4 de 
novembro. Solenidades, visi-
tação às exposições do museu, 
apresentações de música e de-
clamação de poesias que pos-
suem laços com a capital parai-
bana comporão a programação 
que começa às 10h  e segue ao 
longo do dia.

A reabertura das portas 
do casarão onde morou o ex
-presidente da Paraíba, João 
Pessoa, será realizada pelo go-
vernador João Azevêdo, pela 
manhã, para que a população 
possa fazer uso do espaço que 
por tanto tempo esteve em ruí-
nas. “Um dia histórico é bom 
que se inicie logo pela manhã. O 
governador João Azevêdo quer 
com isso mostrar a pujança do 
governo na área museológica, 
sendo logo cedo a inauguração”, 
destacou o secretário de Estado 
da Cultura (Secult-PB), Damião 
Ramos Cavalcanti. “É histórico 
também porque isso é um de-
sejo e uma ansiedade de toda 
a comunidade do Estado e, so-
bretudo, da cidade de João Pes-
soa”, complementa o secretário 
sobre o projeto que sai do papel 
depois de 16 anos seguidos de 
adiamentos.

No momento da inaugura-
ção do museu, o governador vai 
assinar, ainda, o edital que cria 
o futuro Museu da História da 
Paraíba, que será no Palácio da 
Redenção. O prédio de 1584 é 

uma das mais antigas edifica-
ções brasileiras e foi instalado 
sobre um antigo conjunto je-
suítico. 

O projeto faz parte de uma 
nova abordagem realizada na 
forma de gerir os museus do 
Estado, modernizando e requa-
lificando esses espaços, tornan-

do-os mais atrativos para facili-
tar a captação de recursos e o 
investimento em cada um dos 
57 museus paraibanos filiados 
ao Instituto Brasileiro de Mu-
seus (Ibram).

Obras em ritmo acelerado
Ontem, dentro do Museu 

da Cidade, muitas pessoas 
trabalhavam em ritmo acele-
rado para deixar tudo pronto 
e montar o acervo com as ex-
posições fixas e temporárias a 
tempo da inauguração que se 
aproveita da data na qual, se-
gundo historiadores afirmam, 
4 de novembro é a verdadei-

ra data de fundação da então 
cidade de Nossa Senhora das 
Neves. “A gente não podia fugir 
dessa data. É por isso que es-
tamos correndo com todos os 
detalhes. Logo depois da inau-
guração o povo vai estar aqui, 
ele já será convidado, para 
mostrar que o museu já fun-
ciona”, afirmou o coordenador 
do MCJP, o artista Dyógenes 
Chaves.

Quando a população es-
tiver caminhando pelo piso de 
ipê e angelim com um século de 
existência, terá a possibilidade 
de visitar, no palacete, os ele-
mentos que dão detalhes sim-
bólicos e expressivos da vida 
de João Pessoa. 

“Por exemplo, os móveis 
com os quais ele conviveu no 
casarão, o birô onde ele assinou 
vários documentos – acredito 
que, possivelmente, o ‘nego’ – e 
também a mesa que ele foi as-
sassinado na confeitaria Gló-
ria”, detalha Damião Ramos no 
prédio projetado e construído 
pelo engenheiro Souto Barce-
los, em 1922. 

O sobrado, tombado pelo 
Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico do Estado da 
Paraíba (Iphaep) em 1980, era 
considerado, para a época em 
que foi erguido, uma das me-
lhores residências da cidade 
e possui o estilo art nouveau, 
com linhas ondulantes e dinâ-
micas, transmitindo uma ideia 
de movimento. 

A Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC) é parceira 
do Museu da Cidade de João 
Pessoa antes mesmo de sua 
inauguração. Todo o acervo 
histórico de 128 anos do Jor-
nal A União foi disponibiliza-
do para os curadores da insti-
tuição. O periódico e a Rádio 
Tabajara preparam, ainda, um 
material especial para contar 
a história do local, da impor-
tância do equipamento para os 
setores artísticos e educacional 
do Estado e as curiosidades so-
bre a relação da cidade com os 
aspectos retratados no MCJP. 

Ainda estiveram presen-
tes na reunião, que acertou os 
últimos detalhes da abertura 
do museu, representantes da 
Secult-PB, Secretaria Estado 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia, Secretaria de Esta-
do do Turismo e do Desenvol-
vimento Econômico, do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e 
Artístico do Estado da Paraíba 
(Iphaep), da Fundação Casa 
de José Américo (FCJA), da Fu-
nesc, além do Cerimonial de 
Governo e da Casa Militar. “O 
plano cultural de museologia 
do governo é uma museologia 
formada para o futuro, para 
as futuras gerações”, finalizou 
Damião.

Reunião define programação de 
abertura do Museu da Cidade

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Atividades terão início com ato solene conduzido pelo governador e seguirão ao longo do dia, em 4 de novembro
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Fotos: Roberto Guedes

Acima: reunião contou com presença do 
Secretário de Estado da Cultura, Damião 
Ramos (E), da diretora presidente da EPC, 
Naná Garcez (C), e de Dyógenes Chaves 
(D), coordenador do Museu

Painel virtual

Funesc traz debate sobre coletivo de quadrinhos 
e a sua importância na carreira dos autores

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

YouTube da Funesc

Uma das convidadas 
é Débora Santos 
(detalhe), coautora 
de ‘Luzia’ (imagem 
maior), baseado 
em ‘Luzia-Homem’, 
romance escrito por 
Domingos Olímpio

A Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) 
realiza hoje, a partir das 19h, 
mais uma edição do ‘Painel 
Funesc’, cujo tema em debate 
será “Coletivos e sua impor-
tância na carreira de quadri-
nistas”, mediado por Thaïs 
Gualberto e com transmissão 
ao vivo via YouTube (youtube.
com/TvFunesc). Os debate-
dores convidados são quadri-
nistas Leander Moura, Débora 
Santos e Mari Petrovana.

Leander Moura nasceu 
em Natal (RN), é graduado em 
Artes Visuais, pela Universi-
dade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). Participou 
de várias coletâneas como 
Maldito Sertão, baseada no li-
vro do escritor Márcio Benja-
min (Editora Jovens Escribas, 
2016), VHS – Vídeo Horror 
Show (independente, 2019), 
e Universo Zero (Coletivo Qua-

dro 9, 2020). Fez as adapta-
ções em quadrinhos de obras 
do Edgar Allan Poe e H. P. Lo-
vecraft. Atualmente vive em 
Parnamirim (RN).

Débora Santos é cearen-
se, integra o selo de impressos 
independente Netuno Press, 
ao lado de mais quatro artis-
tas. Publicou em antologias 
e histórias independentes. 
Sua publicação mais recente 
é Luzia (Draco, 2021), com o 
roteirista Zé Wellington e ba-
seado no romance Luzia-Ho-
mem, de Domingos Olímpio.

Já Mari Petrovana é ba-
charela em Design pela Uni-
versidade Federal de Alagoas 
(UFAL), pós-graduada em 
Técnicas de Ensino com uso 
de TIC (UFAL), com foco no es-
tudo de HQs. Cofundadora do 
Studio PBR (Studio Pau Brasil), 
e trabalha como professora de 
mangá. Atualmente, faz parte 
do projeto de criadores de con-
teúdo de Genshin Impact.

Da Redação
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Políticas

O Supremo Tribunal 
Federal, por meio de seu 
plenário virtual,  julgou 
constitucional a lei de cus-
tas do Estado da Paraíba. O 
julgamento tratou de uma 
Ação Direta de Insconsti-
tucionalidade ajuizada pelo 
Conselho Federal da OAB.

O voto vencedor foi 
conduzido pelo ministro 
Alexandre de Moraes segui-
do dos votos dos ministros 
Dias Tóffoli, Carmem Lú-
cia, Nunes Marques, Luís 
Roberto Barroso, Ricardo 
Lewandowski e Luís Fux, 
que divergiram do voto  do 
relator, ministro Edson Fa-
chin. 

Em seu voto o minis-
tro Alexandre de Moraes, 
na sexta-feira, lembrou 
que conforme consignou 
no julgamento da ADI 
5470, de sua relatoria, 
em 20/9/2019, DJe de 
2/12/2019, a jurisprudên-
cia pacífica firmada no âm-
bito do Supremo Tribunal 
Federal aponta a validade 
da utilização do valor da 
causa como critério hábil 
para definição do valor das 
taxas judiciárias, desde 
que sejam estabelecidos 
valores mínimos e máxi-
mos, cumprindo indagar 
se tais valores: (a) guardam 
correlação com o serviço 
prestado, (b) mostram-se 

razoáveis e proporcionais, 
(c) não impedem o acesso 
ao Judiciário; e (d) não pos-
suem caráter confiscatório. 

“Os valores praticados 
pela legislação impugnada, 
portanto, não se mostram 
discrepantes daqueles ve-
rificados em outros Estados 
da Federação, nem se apro-
ximam dos casos excepcio-
nais em que a Corte censu-
rou leis que promoveram 
uma majoração abrupta e 
desproporcional – como na 
ADI 5720 (Rel. Alexandre 
de Moraes, Tribunal Pleno, 
julgado em 20/9/2019, DJe 
de 3/10/2019), entre ou-
tros precedentes julgados 
recentemente pelo Plená-
rio. Em vista do exposto, 
divirjo do Ministro Relator 
(Edson Fachin) para julgar 
improcedente a presente 
Ação Direta”, concluiu o 
ministro Alexandre de Mo-
raes, em seu voto.
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Governador afirma que tomar a vacina contra o vírus da covid-19 não vai provocar nenhum tipo de doença

“Não acreditem em men-
tiras. Tomar a vacina não vai 
gerar nenhum tipo de doença”, 
enfatizou o governador da Pa-
raíba, João Azevêdo, durante 
o programa “Conversa com o 
Governador” de ontem, vei-
culado a nível regional atra-
vés da Rádio Tabajara. João se 
referia a mais uma fake news 
propagada pelo presidente da 
república, Jair Bolsonaro (sem 
partido), em uma live veicula-
da nas redes sociais na última 
quinta-feira (21). 

“Não acreditem em fake 
news, não acreditem em men-
tiras. Tomar a vacina não vai 
gerar nenhum tipo de doença, 
isso é uma mentira. Nós preci-
samos entender que a vacina 
salva. [...] Tome a terceira dose, 
não tenha medo e nem acre-
dite em mentiras ditas com 
os mais diversos objetivos de 
confundir a sociedade desse 
país. Nós acreditamos que a 
ciência é o melhor caminho”, 
disse o governador da Paraíba. 

Desde o início da pan-
demia, Bolsonaro dissemina 
notícias falsas sobre o ví-

rus, com frases negacionis-
tas e apoio ao tratamento 
precoce. Dessa vez, ele dis-
se que as vacinas contra a 
covid-19 estariam causan-
do Síndrome da Imunode-
ficiência Adquirida (Aids). 
“Vamos lá: relatórios oficiais 
do governo do Reino Unido 
sugerem que os totalmente 
vacinados... Quem são os to-
talmente vacinados? Aque-
les que depois da segunda 
dose né... 15 dias depois, 15 
dias após a segunda dose, to-
talmente vacinados... Estão 
desenvolvendo Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida 
muito mais rápido do que 
o previsto. Portanto, leiam 
a matéria, não vou ler aqui 
porque posso ter problema 
com a minha live”, disse du-
rante a transmissão. 

O vídeo foi tirado do ar, 
tanto no Facebook, como no 
Instagram, onde foi veiculado. 
“Nossas políticas não permi-
tem alegações de que as va-
cinas de Covid-19 matam ou 
podem causar danos graves 
às pessoas”, disse um porta-
voz do Facebook à Folha de 
São Paulo. 

O Departamento de Saú-
de e Assistência Social do Rei-
no Unido também se pronun-
ciou publicamente e afirmou 
que a publicação vem de um 
site de ‘fake news’ e teorias da 
conspiração.

Passaporte da vacina
Ainda durante o progra-

ma “Conversa com o Governa-
dor” de ontem, João Azevêdo 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

João pede para a população 
não acreditar em fake news

Aula na CPI
CPI ouve operadoras e sessão tem aula de especialista sobre internet. 
Para ele, brasileiro ainda precisa se educar mais sobre consumo e 
saber sobre como a rede funciona. Página 14 Fo
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anunciou que vai regulamen-
tar o Passaporte de Vacinação 
ainda nesta semana. A Lei, que 
foi sancionada pelo governa-
dor, estabelece a exigência 
do comprovante de vacina-
ção para entrar em estabele-
cimentos comerciais, como 
bares, restaurantes, shows, 
entre outros ambientes de la-
zer. Além de exigir a vacinação 
para se inscrever em concur-
so público ou assumir cargos 
públicos.

De acordo com João 
Azevêdo, a lei será mais uma 
medida para garantir o com-
bate à pandemia no Estado. 
“Você vai ter a segurança, e a 

Paraíba vai continuar dando 
exemplo para o Brasil de como 
enfrentar a pandemia com 
segurança e a como proteger a 
vida das pessoas. Não adianta 
liberar geral e depois ter que 
fechar tudo de novo, não é isso 
que queremos, por isso esta-
mos avançando”, disse. 

Mais uma vez, o governa-
dor ressaltou a importância 
da vacinação para a diminuir 
os números de casos e óbitos 
da doença.  “Posso garantir 
a vocês que a segurança da 
vacina é o que tem feito os nú-
meros terem reduzido”. 

Na última sexta-feira, 
ele tomou a terceira dose 

da vacina contra a covid-19. 
Ainda durante o programa, 
comentou sobre a conquista. 
“Eu esperei, evidentemente, o 
cronograma se cumprir. Após 
180 dias de tomada da minha 
segunda dose, tomei a dose 
de reforço. Não tive nenhuma 
reação, o que poderia ser ab-
solutamente natural se tives-
se, mas não tive”. 

Evento Climático
O governador lembrou 

ainda que no próximo dia 1º 
de novembro ao dia 12 de no-
vembro, a Paraíba será um 
dos poucos estados repre-
sentados na 26ª Conferência 

das Nações Unidas sobre Mu-
danças Climáticas (Cop 26), 
que ocorrerá em Glasgow, na 
Escócia. 

O Estado será represen-
tado por jovens da Paraíba, 
que fazem parte do núcleo 
nordestino do grupo inter-
nacional Fridays for Future. 
“A Paraíba terá a participa-
ção dentro desse processo e 
a gente espera que tudo isso 
seja pensado de forma mui-
to mais global e que a gente 
possa pensar no mundo, na 
Terra, para que isso possa dar 
respostas futuras. O Brasil tem 
um potencial muito grande”, 
disse.

O governador João Azevêdo conversou com ouvintes e fez um apelo, no programa de rádio, para que a população não se deixe enganar por mentiras

O Departamento de 
Saúde e Assistência 

Social do Reino Unido 
também se pronunciou 

publicamente

Os valores praticados 
pela legislação 

impugnada não se 
mostram discrepantes 
daqueles verificados 
em outros estados

 A partir do dia 3 de no-
vembro as custas judiciais 
na Paraíba poderão ser pa-
gas por meio do Sistema 
PIX (transações financeiras 
instantâneas), iniciativa pio-
neira do Tribunal de Justiça 
no país. O anúncio foi feito 
pela Diretoria de Economia 
e Finanças do TJPB durante 
reunião dos Membros dos 
Comitês Orçamentários de 
1º e 2º Graus e de Priorização 
do 1º Grau do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba.

A diretora de Economia 
e Finanças do TJPB, Izabel 
Vicente Izidoro da Nóbrega, 
ressaltou que o uso do PIX 
facilitará muito o pagamento 
das custas para as partes, que 
poderão fazê-lo em qualquer 
instituição bancária que inte-
gre o sistema, sendo mais de 
700 instituições financeiras, 
ou seja, todas que aderiram 
a essa forma de pagamento. 
“É um meio de democratiza-
ção do pagamento das custas, 
pois o PIX permite toda for-
ma de facilidade, como, por 
exemplo, o parcelamento do 
pagamento por cartão de cré-
dito”, ressaltou, enfatizando 
que a iniciativa é, também, 
fruto de uma demanda dos 
Comitês Orçamentários.

 Os Comitês analisa-
ram a evolução da execução 
orçamentária, referente ao 

período de janeiro a setem-
bro/2021, que demonstrou 
um equilíbrio entre as re-
ceitas e despesas do Poder 
Judiciário estadual. A direto-
ra de Economia e Finanças 
do TJPB, responsável pela 
apresentação da execução 
orçamentária, Izabel Izido-
ro, destacou que o Tribunal 
está economizando com as 
despesas de custeio (água, 
luz, combustível, material de 
expediente) e tem alcançado 
bons resultados.

Izabel Izidoro expôs aos 
Comitês a execução dos pa-
gamentos dos precatórios, 
tendo em vista que na LOA 
(Lei Orçamentária Anual) os 
precatórios são consignados 
no orçamento do TJPB. “Achei 
importante demonstrar esse 
orçamento pelo fato de es-
tarmos conseguindo pagar 
muitos precatórios este ano. 
Tivemos um aumento, com 
relação ao primeiro semes-
tre, no pagamento dos pre-
catórios, na ordem de 243%”, 
pontuou, enfatizando que a 
meta da gestão do Presidente 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, Desembargador Saulo 
Henriques de Sá e Benevides, 
é pagar até final do ano todos 
os precatórios do período.

O presidente do Comi-
tê Orçamentário do 1º Grau, 
Desembargador José Ricardo 

Porto avaliou como muito 
produtiva a reunião, realçan-
do que todos ficaram muito 
felizes ao constatar o equi-
líbrio financeiro do Tribu-
nal de Justiça. O magistrado 
destacou, como brilhante, a 
exposição feita pela diretora 
Izabel Izidoro, apresentando 
todos os aspectos e situações. 
“O Tribunal paraibano está no 
bom caminho, um equilíbrio 
financeiro bastante eviden-
te. Temos que parabenizar a 
todos, notadamente, àqueles 
que participam diretamente 
da confecção do orçamento e 

do seu acompanhamento, os 
nossos parabéns”, enalteceu.

Por sua vez, o presiden-
te do Comitê Orçamentário 
do 2º Grau, Desembargador 
João Benedito, enfatizou 
que todos prossigam com 
os trabalhos com o mesmo 
entusiasmo da formação ini-
cial dos respectivos Comitês. 
“Que não paremos. Os deba-
tes aqui produzidos reafir-
mam a importância da atua-
ção dos Comitês, em termos 
de vigilância permanente e 
oferecimento de sugestões 
para uma gestão cada vez 
mais dinâmica e profícua”, 
arrematou.

A gerente de Projeto e 
Estratégias do TJPB, Carol 
Leal evidenciou que a atua-
ção dos Comitês Orçamen-
tários, ao longo dos anos, 
denota uma melhora na ges-
tão orçamentária financeira. 
“Na medida em que estes 
órgãos sempre contribuem 
com a gestão, sugerindo fer-
ramentas que melhoram a 
arrecadação e mecanismos 
que aprimorem e reduzam as 
despesas, fazendo com que 
os resultados sejam positi-
vos, de forma que o Tribunal 
possa aperfeiçoar a sua in-
fraestrutura e, por conse-
quência, ter uma prestação 
jurisdicional mais efetiva”, 
realçou.

Justiça paraibana aceitará pagamento 
de custas por PIX a partir de novembro

O Tribunal 
paraibano está no bom 
caminho, um equilíbrio 

financeiro bastante 
evidente. Temos que 
parabenizar a todos, 

notadamente, àqueles 
que participam 
diretamente da 
confecção do 

orçamento e do seu 
acompanhamento, os 
nossos parabéns 

STF vê lei de custas 
como constitucional



Políticas

Em depoimentos na CPI da Banda Larga, representantes das empresas tentam explicar causas das reclamações
O acesso dos consumido-

res aos contratos, cláusulas de 
fidelização, transparência nos 
reajustes e meios de aferição 
da entrega dos serviços foram 
alguns dos questionamentos 
levantados pelos integrantes 
da CPI da Banda Larga aos re-
presentantes das empresas 
BrisaNet, BR 27 e Online Te-
lecom, ouvidos em reunião 
realizada ontem. Além das 
operadoras de pequeno porte, 
a Comissão Parlamentar de In-
quérito, da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP), que in-
vestiga a prestação de serviços 
de internet na capital também 
ouviu a Associação Nacional 
para Inclusão Digital (Anid).

Paulo César Alves, geren-
te da área de atendimento ao 
cliente, ouvidoria, gestão de 
reclamações e Call Center da 
BrisaNet, Marcelo Ricardo, 
técnico responsável da Online 
Telecom, e Nieremberg Ramos, 
consultor em telecomunica-
ções da BR 27 garantiram que 
os preços ao consumidor não 
sofreram reajustes nos últimos 
anos. “Na questão dos preços, 
a gente só diminui os valores, 
não consegue aumentar, por 
causa da concorrência. Preci-
samos batalhar para entregar 
mais velocidade pelo mesmo 
valor”, exemplificou Marcelo 
Ricardo.

Os três representantes ga-
rantiram que as informações 
contratuais são fornecidas de 
forma clara aos clientes, e que 

Operadoras alegam falta de 
conhecimento do consumidor
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Na reunião, o colegiado 
aprovou parecer 
favorável a mais 

13 Projetos de Leis 
Ordinários

muitas reclamações surgem 
pelo fato dos consumidores 
desconhecerem a complexida-
de do serviço. “O cliente precisa 
ter consciência do serviço que 
está sendo contratado, falta 
esse letramento digital. Muitas 
vezes é o conteúdo que está 
sendo acessado que está fora 
do ar e o provedor acaba levan-
do a culpa. É muito importante 
que se faça essa discussão para 
que todos tenham conheci-
mento sobre o tema”, ilustrou 
Nieremberg Ramos.

“Para o consumidor ter 
acesso a 100% da qualidade 
do serviço, ele precisa usar em 
um único equipamento, cabea-
do. O teste de velocidade só é 
eficaz se for feito nessas con-
dições. Se o consumidor usa o 
wifi, ou muitos equipamentos, 
a velocidade é reduzida”, com-
plementou Paulo César Alves.

A proximidade com o con-
sumidor final para solução de 
conflitos foi apontada como 
uma vantagem das operado-
ras de pequeno porte pelos 

representantes das empresas 
ouvidas. “Na BrisaNet optamos 
por não terceirizar serviços 
para termos total controle de 
todo o processo. Temos canais 
para explicar, tentar resolver 
e, se for necessário, enviar um 
técnico à casa do cliente sem 
custo adicional”, afirmou o ge-
rente da empresa. 

Cabeamento
A presidente da CPI da 

Banda Larga, Eliza Virgínia 
(Progressistas), questionou os 

participantes sobre qual seria a 
solução para a desorganização 
e poluição visual provocada 
pelo excesso de cabos e fios. 
“Além das empresas que são 
autorizadas a utilizar a estru-
tura compartilhada dos pos-
tes, temos várias irregulares, 
clandestinas. Não sei se a Ener-
gisa, responsável por essas li-
berações, falha nessa questão 
da fiscalização, mas, traz pro-
blemas para quem é regula-
rizado”, pontuou Nieremberg 
Ramos, da BR 27, que também 

destacou as exigências excessi-
vas e cobranças abusivas para 
uso dos postes como causas da 
clandestinidade e consequen-
tes irregularidades.

O representante da Bri-
saNet afirmou que a empresa 
possui uma grande estrutura 
para monitoramento da sua 
rede e garantiu que os opera-
dores são orientados a corrigir 
qualquer irregularidade iden-
tificada, “A gente tem uma área 
que cuida de todos os aciona-
mentos de casos de fibra baixa 
e rompimentos. Atuamos com 
equipes focadas nesses casos.

Percival Henriques de 
Souza Neto, representante da 
Associação Nacional para In-
clusão Digital (Anid), afirmou 
que a solução caminha para 
uma questão que se discute 
há anos: o compartilhamento 
de cabos e estruturas. “Preci-
saríamos nos organizar para o 
compartilhamento de estrutu-
ra, de cabeamento e de postes. 
Se houvesse uma política con-
junta, seria diferente. É uma 
discussão que ainda vai longe”.

 O presidente da Associação Nacional para Inclusão Digital, Percival Henriques, disse que a educação do usuário é fundamental  para a qualidade na internet

Foto: Olenildo Nascimento/CMJP

CPP aprova exame de  processo 
administrativo por advogados

A Comissão de Políticas 
Públicas (CPP) foi favorável ao 
texto original do Projeto de Lei 
Ordinária (PLO) do vereador 
Odon Bezerra (Cidadania), que 
assegura aos advogados o exa-
me, em quaisquer órgãos da 
Administração Pública Muni-
cipal em geral, de autos de pro-
cessos administrativos, mesmo 
sem procuração, quando não 
estiverem sujeitos a sigilo ou a 
segredo de justiça.  Na reunião 
de ontem o colegiado aprovou 
parecer favorável a mais 13 
PLOs.

O PLO 130/2021, de auto-
ria do vereador Odon Bezerra 
(Cidadania), assegura aos ad-
vogados o exame, em quais-
quer órgãos da Administração 
Pública Municipal em geral, de 
autos de processos administra-
tivos, físicos ou digitais, findos 
ou em andamento, mesmo sem 
procuração, quando não es-
tiverem sujeitos a sigilo ou a 
segredo de justiça, garantida, 
também, a obtenção integral 
de cópias, com a possibilidade 
de tomar apontamentos. Nesta 
reunião, o colegiado referen-
dou um parecer do vereador 
Milanez Neto (PV), que na úl-
tima reunião foi apresentado 
oralmente, restabelecendo o 
texto original do projeto. A ve-
readora Eliza Virgínia (PP) ha-
via apresentado uma emenda 
substitutiva modificando o teor 
da matéria.

Para sua efetividade, bas-
tará a manifestação expressa 
de interesse do advogado em 
obter acesso ao processo, com 
a respectiva apresentação da 
identidade profissional de ad-

vogado, emitida pela Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB). 
Ainda fica estabelecido que o 
advogado, afirmando urgência, 
poderá atuar no processo ad-
ministrativo sem procuração, 
obrigando-se a apresentá-la 
no prazo de 15 dias úteis, pror-
rogáveis por igual período. Na 
procuração deverá constar os 
poderes específicos, bem como 
o nome do órgão público e o 
advogado deverá apresentar a 
sua identidade profissional no 
momento da apresentação da 
procuração. Também fica de-
terminado que os órgãos públi-
cos no Município de João Pes-
soa não exijam de advogados: 
procuração pública, reconheci-
mento de firma na procuração 
“et extra “, ou na “ad judicia et 
extra” ou autenticação de cópia 
de documento.

Outros pareceres
O vereador Zezinho Bo-

tafogo (Cidadania) teve cinco 
projetos que receberam pare-
cer favorável: o  PLO 319/2021 
instituindo o ‘Participatório 
Municipal da Juventude’, que 
reunirá, periodicamente, jo-
vens das 14 Regiões Admi-
nistrativas para discussão e 
troca de informações sobre as 

problemáticas que afetam a 
juventude pessoense, além da 
realização de palestras, semi-
nários e oficinas, com o objetivo 
de preparar os jovens para uma 
atuação política e cidadã mais 
responsável; o PLO 355/2021, 
denominando de Rua José 
Robson Fausto uma artéria da 
cidade sem denominação; o 
PLO 370/2021, que institui o 
‘Programa Municipal de Fo-
mento e Difusão da Arte Gos-
pel’, com a finalidade de coor-
denar e desenvolver atividades 
que valorizem a Arte Gospel no 
município, elevando o seu nível 
cultural, profissional, social e 
econômico; o PLO 420/2021, 
estabelecendo os princípios e 
regras que nortearão a implan-
tação de equipamentos, dispo-
sitivos e infraestrutura para 
adaptar o conceito de cidades 
inteligentes no Município de 
João Pessoa; e o PLO 514/2021 
determinando que, nos crimes 
de maus-tratos cometidos aos 
animais no âmbito do Municí-
pio de João Pessoa, as despe-
sas de assistência veterinária e 
demais gastos decorrentes da 
agressão serão de responsabi-
lidade do agressor.

Duas foram as matérias 
do vereador Tanilson Soares 
(Avante) com parecer favorá-
vel: o PLO 479/2021, que cria o 
programa ‘Visão Legal’ através 
da criação de um calendário 
para realização de mutirões 
de exames oftalmológicos para 
idosos a partir de 60 anos; e o 
PLO 489/2021 que dispõe so-
bre a contratação de mulheres 
em situação de vulnerabilidade 
social.

Prefeitura de Conde

Estratégias

Presidente da Câmara prevê 
eleição e mandato interino

Partido Republicanos discute 
organização para as eleições

O presidente da Câma-
ra Municipal de Conde, Lu-
zimar Nunes, disse, ontem 
que, ao invés da socialista e 
ex-prefeita Márcia Lucena, 
caso a Justiça venha mesmo 
a afastar a atual prefeita do 
município, Karla Pimentel, 
é ele quem, de fato, deverá 
assumir temporariamente 
a prefeitura.

“A lei determina uma 
eleição suplementar e, para 
esse período de vacância, 
quem assume é o presidente 
da Câmara”, explicou Luzi-
mar, ao salientar que, como 
presidente da Casa,  junto 

com os demais integrantes 
do Poder Legislativo, con-
tinua aguardando um novo 
posicionamento da Justiça 
sobre o caso”, disse.

Luzimar comentou 
ainda que não acredita que 
a cassação da prefeita Karla 
Pimentel e o vice Dedé Sales 
venha a ocorrer de fato  e 
que, apesar desse impasse 
provocado pela ação con-
tra a atual prefeita e o atual 
vice-prefeito, a cidade não 
vive clima de instabilidade 
política.

 “Em todo o caso, se a 
atual gestão for afastada, 

como uma nova eleição de-
verá ser realizada, quem 
assume a prefeitura sou eu 
e não a ex-prefeita Márcia 
Lucena, como havia deter-
minado a primeira decisão”, 
detalhou ele, se referindo à 
primeira sentença da juíza 
da 3ª Zona de Santa Rita, 
Lilian Frassinetti Correia 
Cananea.

Ele disse que o jogo de 
interesse da parte dos mais 
diversos grupos tem gerado 
muita fake news e muitos 
boatos pela cidade, mas que 
o momento e de aguardar 
uma nova decisão. 

Os pré-candidatos do 
Partido Republicanos, ao 
cargo de deputado estadual 
da Paraíba, para as eleições 
de 2022, se reuniram ontem, 
na sede do partido, em João 
Pessoa. O objetivo foi discu-
tir a organização da legenda 
e melhores estratégias. 

“Discutimos a organi-
zação do partido e como 
vamos definir a estratégia 
de crescimento e eleger o 
maior número de deputa-

dos. Estamos buscando for-
talecer a chapa, porque nos-
so interesse é chegar como 
uma das maiores bancadas 
da Assembleia Legislativa 
da Paraíba”, destacou o pre-
sidente estadual da legen-
da, deputado federal, Hugo 
Motta. 

O deputado federal dis-
se que ainda terá uma sé-
rie de reuniões e elogiou os 
candidatos do seu partido. 
“Teremos um cronograma 

de reuniões. Enquanto pre-
sidente ressalto que nosso 
partido não tem apenas 
quantidade, mas qualidade. 
Temos homens e mulheres 
com um histórico político e 
serviços prestados ao nosso 
estado que devem ter um 
bom desempenho eleitoral 
no ano que vem que vão 
fazer do Republicanos um 
partido mais forte e com-
prometido com o futuro da 
Paraíba”, concluiu.

O cliente precisa ter 
consciência do serviço 

que está sendo 
contratado, falta esse 
letramento digital 



Brasil

Presidente e vice são acusados de usar notícias falsas e robôs nas redes sociais nas eleições de 2018

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) inicia nes-
ta terça-feira o julgamento 
de ações contra a chapa do 
presidente Jair Bolsonaro 
e do vice Hamilton Mourão 
por suposto uso de notícias 
falsas e robôs nas redes so-
ciais na disputa de 2018. É o 
último ato do embate contra 
as fake news travado na Cor-
te pelo ministro Luis Felipe 
Salomão, que deixa o cargo 
na sexta-feira (29) com o 
término do rodízio de dois 
anos como juiz titular.

À frente da Corregedo-
ria-Geral da Justiça Eleitoral, 
ele fez uma cruzada nos úl-
timos 12 meses que atraiu 
ataques do presidente e sua 
militância radical. No jul-
gamento, ele vai relatar as 
duas Ações Investigativas da 
Justiça Eleitoral (AIJE) mais 
contundentes contra a cha-
pa. A tendência é de que os 
processos sejam arquivados, 
mas a tramitação é mais um 
elemento de desgaste para o 
governo.

Salomão entregará os 
autos do inquérito adminis-
trativo a Mauro Campbell, 
que assumirá a corregedo-
ria. Interlocutores dos mi-
nistros afirmam que a linha 
adotada pelo atual corre-
gedor deverá ser seguida 
pelo sucessor. Fontes no 
tribunal afirmam que o ma-
terial do inquérito das fake 
news - compartilhado pelo 
Supremo Tribunal Federal 
para municiar a ação de cas-
sação - poderá ser usado na 
investigação administrativa, 
permitindo a conversão em 
uma ação judicial.

O caso teve início em 
2019 com a apresentação 

Weslley Galzo 
Agência Estado

TSE inicia julgamento de ações 
da chapa Bolsonaro-Mourão 
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Em ação inédita, o Fa-
cebook e o Instagram retira-
ram do ar no domingo (24) 
a “live” da última quinta-fei-
ra (21) do presidente Jair 
Bolsonaro. Na transmissão, 
o chefe do Executivo disse 
que pessoas que tomaram 
duas doses da vacina contra 
o novo coronavírus no Rei-
no Unido estão desenvol-
vendo Aids. A afirmação foi 
desmentida por cientistas 
de todo o mundo e publica-
da em um site inglês conhe-
cido por espalhar teorias da 
conspiração.

O vídeo de Bolsonaro 
infringiu a política da em-
presa em relação à vacina 
da covid-19. “O Facebook 
está apoiando o trabalho 
da comunidade global de 
saúde pública para manter 
as pessoas seguras e infor-
madas durante esta crise. 
Nosso objetivo é garantir 
que todos tenham acesso a 
informações precisas, remo-
vendo conteúdo prejudicial 
e apoiando pesquisadores 
de saúde com dados e ferra-
mentas”, diz mensagem na 
página da companhia sobre 
a atuação da gigante da tec-
nologia durante a pandemia.

Ambas as redes sociais 
têm como política a res-
ponsabilidade de “reduzir 
a disseminação de notícias 
falsas”. O Facebook afirma 
estar empenhado “em criar 
uma comunidade mais bem 
informada e em reduzir a 
disseminação de notícias 
falsas”, enquanto o Insta-
gram diz trabalhar “com 
verificadores de fatos inde-

pendentes no mundo todo 
que analisam conteúdo em 
mais de 60 idiomas”.

Na manhã de ontem, a 
“live” continuava disponível 
no canal do YouTube de Bol-
sonaro. Procurada, a plata-
forma não respondeu até a 
publicação desta matéria se 
pretende impor alguma san-
ção ao vídeo do presidente.

Esta é a primeira vez 
que a companhia de Mark 
Zuckerberg tira do ar uma 
“live” semanal de Bolso-
naro. Anteriormente, o Fa-
cebook só tinha removido 
uma publicação do presi-
dente feita em março de 
2020 em que ele citava o 
uso de cloroquina para o 
tratamento da covid-19 e 
defendia o fim do isolamen-
to social.

Fake news 
A fake news que rela-

ciona vacinas com o desen-
volvimento da Aids já era 
conhecida, tanto que a Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) reforçou a importân-
cia de portadores de HIV 
serem imunizados contra 
a covid-19. Como mostrou 
o Estadão, a propagação da 
mentira no momento em 
que o Brasil atinge mais da 
metade de sua população 
com a vacinação completa 
gerou revolta e críticas entre 
cientistas e políticos.

Por meio de nota, o Co-
mitê de HIV/Aids da Socie-
dade Brasileira de Infecto-
logia (SBI) afirmou que não 
se conhece nenhuma relação 
entre qualquer vacina contra 
a covid-19 e o desenvolvi-
mento de síndrome da imu-
nodeficiência adquirida. 

Facebook retira do ar
a live do presidente
Cássia Miranda
Agência Estado

de denúncias pela chapa 
“O Povo Feliz de Novo” (PT, 
PCdoB e Pros), que acusa os 
vencedores da eleição de te-
rem interferido no resultado 
a partir de disparos em mas-
sa de notícias falsas por em-
presas privadas e terem feito 
uso de documentos de ido-
sos para cadastrar as contas 
usadas na operação.

Passados dois anos, as 
apurações foram finalizadas 
pelo ministro no último dia 

15. “Meu propósito era fazer 
as Aijes chegarem ao fim. E 
nós conseguimos”, afirma 
Salomão, que é ministro do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). “Eu espero que cada 
parte e a sociedade também 
compreendam a natureza da 
minha função, de um tribu-
nal e de um colegiado.”

Uma das frentes de ma-
nutenção do trabalho da cor-
regedoria pós-Salomão de-
verá ser a intensificação das 

negociações com as plata-
formas de redes sociais para 
criar uma política de autorre-
gulação dos conteúdos, com 
foco na suspensão dos repas-
ses financeiros a produtores 
de notícias falsas. “Acredito 
piamente que vamos chegar 
nessa autorregulação”, disse. 
“Se não for possível, aí sim o 
tribunal terá que regular essa 
matéria para não deixá-la 
completamente solta para as 
próximas eleições.”

Foto: Agêmcia Estado

Corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Luis Felipe Salomão, que está à frente do inquérito, deixa o TSE na próxima sexta-feira

Com mais três pareceres

CPI da Covid vota hoje o relatório de Renan

Após seis meses de 
funcionamento, a Comis-
são Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Covid do 
Senado encerra nesta ter-
ça-feira (26) os trabalhos 
com a votação do relatório 
final do senador Renan Ca-
lheiros (MDB). De acordo 
com o rito anunciado na 
semana passada pelo pre-
sidente do colegiado, sena-
dor Omar Aziz (PSD- AM), 
a reunião começará com a 
leitura dos votos em sepa-
rado, que são uma espécie 
de relatório alternativo ao 
de Renan. 

Até o fechamento desta 
reportagem, três senadores 
já haviam protocolado seus 
textos: o governista Marcos 
Rogério (DEM-RO), o sena-
dor de oposição, Alessan-
dro Vieira (Cidadania-SE), 
e Eduardo Girão (Podemos- 
CE), que se classifica como 
“independente”.

Os parlamentares terão 
15 minutos – com tolerância 

de mais cinco minutos  – 
para a leitura desses docu-
mentos. Concluída essa fase, 
a votação do relatório final 
vai ser feita de forma nomi-
nal e ostensiva, ou seja, pú-
blica. O quórum de votação 
será de maioria simples dos 
membros presentes. Caso o 
parecer do relator seja apro-
vado, os demais serão des-
cartados.

O relatório de Alessan-
dro Vieira é dividido em 
cinco eixos: definição de 
políticas públicas de com-
bate à pandemia; mortes 
evitáveis; indícios de mau 
uso de recursos públicos; 
análise dos pareceres e 
notas técnicas e propostas 
legislativas. Assim como 
fez Renan Calheiros, en-
tre outros nomes, Vieira 
propõe o indiciamento do 
presidente Jair Bolsonaro, 
mas por menos crimes. 
Na lista constam crime 
de responsabilidade, de 
epidemia, infração de me-
dida sanitária preventiva, 
charlatanismo, incitação 
ao crime e crime contra a 

humanidade. No caso de 
prevaricação, o senador 
sugere mais investigações.

Em um outro voto em 
separado, o vice-líder do 
Governo no Congresso, se-
nador Marcos Rogério, faz 
uma ampla defesa da con-
duta do presidente Jair Bol-
sonaro na pandemia e pede 
a rejeição do texto de Renan 
Calheiros. 

“O foco da maioria 
dos membros [do colegia-
do] sempre foi atacar o 
presidente da República, 
num claro jogo político e 
eleitoral. Porém, as nar-
rativas criadas pela opo-
sição para enfraquecer e 
condenar o governo fede-
ral não foram sustentadas 
em provas, não restando 
comprovado em atos, ou 
omissões ilegais pratica-
dos por autoridades e ser-
vidores da administração 
pública federal no enfren-
tamento da pandemia do 
novo coronavírus“, argu-
menta o governista que 
optou por não apontar 
nenhum indiciamento.

Karine Melo
Agência Brasil

Marcos Rogério critica texto do relator
Marcos Rogério rebate todos os 

pontos do relatório de Renan. Sobre as 
acusações de incentivo do presidente ao 
“tratamento precoce” de pacientes da 
covid-19 com medicamentos ineficazes 
em detrimento do uso de máscaras e do 
isolamento social e a demora na compra 
de vacinas, o senador ressalta que não há 
resultados “conclusivos” sobre a eficácia 
de drogas como a hidroxicloroquina e a 
azitromicina e defende que a prescrição 
desses fármacos “deve ser avaliada caso 
a caso, à luz da autonomia médica”.

Ontem, também foi apresentado o 
voto em separado do senador Eduardo 
Girão. No texto, o foco principal é o Con-
sórcio Nordeste e a suposta compra su-
perfaturada de mais de R$ 48,7 milhões 
de 300 ventiladores pulmonares nos 
estados. Girão destaca que, apesar do 
pagamento, os equipamentos não foram 
entregues. O senador ressalta que a sín-
tese dos fatos evidencia que o manejo dos 
recursos públicos, inclusive federais, pelos 
estados e municípios, acarretou prejuízo 
ao erário da casa dos bilhões de reais. 

Eduardo Braga ameaça votar contra
Um ponto que está sendo bas-

tante discutido é o capítulo que trata 
da crise sanitária do Amazonas. O 
trecho recebeu muitas críticas do líder 
do MDB no Senado, Eduardo Braga 
(AM). Colega de partido de Renan, 
ele ameaça votar contra o texto caso 
o relator não inclua no documento 
final da CPI o indiciamento do gover-
nador do estado, Wilson Lima (PSC), e 
do ex-secretário de Saúde Marcellus 
Campêlo, pela crise da falta de oxi-
gênio em Manaus no início deste ano. 
Braga chegou a elaborar um adendo 

ao relatório com essas sugestões. Na 
semana passada, quando o relatório 
foi lido, Renan apresentou uma lista 
de 68 indiciados. https://agenciabrasil.
ebc.com.br/politica/noticia/2021-10/
cpi-da-pandemia-relatorio-de-renan-
calheiros-pede-68-indiciamentos

As considerações de Braga foram 
colocadas em um adendo elaborado 
por ele para ser apresentado à cúpula 
da comissão. No documento, ele avalia 
ser “inaceitável” que o relatório final 
não peça a punição dos responsáveis 
pela crise no estado. 
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Companhias aéreas vinham pedindo retomada do tráfego internacional ao país, restrito desde março de 2020

EUA vão receber viajantes 
vacinados a partir do dia 8
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A Casa Branca informou 
ontem que a suspensão global 
de viagens internacionais aos 
Estados Unidos será retirada 
a partir de 8 de novembro, 
quando novas regras que 
permitem a entrada de es-
trangeiros completamente 
vacinados contra a covid-19 
entrarão em vigor.

Segundo proclamação do 
presidente Joe Biden, publi-
cada no site da Casa Branca, 
o país passará a “adotar uma 
política que se baseia princi-
palmente na vacinação para 
promover a retomada segura 
das viagens aéreas internacio-
nais para os EUA”.

O novo regulamento não 
inclui pessoas de países com 
taxa de vacinação completa in-
ferior a 10% da população to-
tal, assim como viajantes “cuja 
idade torne inapropriado” o 

requerimento de vacinação, 
pessoas que participam de tes-
tes clínicos relacionados à co-
vid-19, “membros de tripula-
ção de companhias aéreas ou 
outro operador de aeronave”, 
ou aqueles cuja imunização é 
contraindicada por profissio-
nais de saúde.

Viajantes que quiserem 
entrar nos EUA, incluindo cida-
dãos do país, precisarão mostrar 
provas de que não contraíram o 
coronavírus. Os testes terão de 
ser realizados entre um a três 
dias antes da viagem.

As restrições a viagens 
haviam sido adotadas pelos 
EUA em março de 2020, ainda 
durante a administração do 
ex-presidente Donald Trump. 
Companhias aéreas do país vi-
nham pedindo à Casa Branca 
que retomasse o tráfego aéreo 
internacional ao país.

Vulcão Cumbre Vieja

Atividades sísmicas se intensificam 
com tremores de terra em La Palma

O cone do vulcão Cum-
bre Vieja, em La Palma, na 
Espanha, entrou em colapso. 
Há novas frentes de lava e a 
atividade sísmica intensifica 
nas Ilhas Canárias. O vul-
cão entrou na sexta semana 
de erupção e sem sinais de 
abrandamento de atividade.

Entre a meia-noite de 
domingo e as 8h de ontem, 
foram registrados 90 tremo-
res com magnitude máxima 

de 3,7. O vulcão Cumbre Vieja 
entrou em erupção em 19 de 
setembro. 

Já destruiu mais de 2.100 
edifícios, e a lava cobriu mais 
de 900 hectares.

No sábado, a ilha de La 
Palma, na Espanha, onde o 
vulcão Cumbre Vieja está 
em estado de erupção, regis-
trou um terremoto de mag-
nitude 4,9 na escala Richter 
uma uma profundidade de 

38 quilômetros, sentido pela 
população. O tremor, detec-
tado pelo Instituto Nacional 
Geográfico (IGN, na sigla em 
espanhol), é o maior desde 
o início do enxame sísmico 
que antecedeu a erupção e 
durante sua duração.

O cone principal do 
vulcão desmoronou parcial-
mente - de acordo com o 
Instituto Vulcanológico das 
Ilhas Canárias, o arquipélago 

Atlântico onde está localizada 
La Palma -, e um sismógrafo 
IGN relatou uma emissão de 
fluxos de lava mais a oeste do 
cone secundário, que nas úl-
timas horas sofreram vários 
transbordamentos de lava. Os 
derrames alargaram a erup-
ção mais preocupante neste 
momento, que está parada no 
bairro da cidade de La Lagu-
na, com risco para edifícios e 
plantações.

Na sexta semana de erupção, o vulcão Cumbre Vieja já destruiu mais de 2.100 edifícios; não há sinais de abrandamento das atividades
Pedro Caramuru
Agência Estado

O Ministério de Infor-
mação do Sudão comunicou 
ontem que o primeiro-minis-
tro, Abdulla Hamdok, está em 
prisão domiciliar por deter-
minação das Forças Armadas 
- e que está sendo obrigado 
a enviar uma mensagem de 
apoio ao golpe militar em an-
damento.

Militares sudaneses pren-
deram  diversos membros do 
governo, bloquearam pontes 
e cortaram o acesso à internet 
do país. Em resposta, o parti-
do pró-democracia Umma, o 
maior do Sudão, descreveu as 
detenções como uma “tenta-
tiva de golpe” e convocou os 
cidadãos às ruas, como forma 
de protesto e resistência.

Segundo a rede inter-
nacional Al Jazeera, entre os 
presos estão o ministro da In-
dústria, Ibrahim al-Sheikh, e o 
governador da capital Cartum, 
Ayman Khalid.

As tensões políticas no 
Sudão foram reacendidas no 
mês passado, após fracasso 
de outra tentativa de golpe 
de Estado. O país previa rea-
lizar eleições gerais em 2023, 
a fim de escolher o sucessor 
do ditador Omar Al-Bashir, 
derrubado em 2019.

As prisões ocorreram ao 
mesmo tempo em que o prin-
cipal grupo pró-democracia 
do país convoca manifesta-
ções de rua.  Há relatos de 
cortes de acesso a serviços 
de telefonia e internet em di-
versas partes do território 
sudanês.

No Sudão, militares 
prendem governante 

Redação
Agência Estado

Em uma operação digna 
de cinema, com mais de 500 
policiais e 22 helicópteros, o 
governo da Colômbia captu-
rou o maior traficante do país 
e um dos mais procurados do 
mundo, Dario Antonio Úsuga, 
conhecido como Otoniel, fora-
gido há mais de uma década. A 
operação é considerada a mais 
importante contra o narcotráfi-
co na Colômbia desde a morte 
de Pablo Escobar.

Otoniel, de 50 anos, foi um 
camponês que deixou de ser 
guerrilheiro da esquerda, se 
transformou em paramilitar 
de extrema direita e, por fim, 
se consolidou como o chefe do 
narcotráfico mais procurado 
na Colômbia e pelos Estados 
Unidos, que ofereciam uma re-
compensa de US$ 5 milhões 
por informações sobre seu 
paradeiro ou captura.

O narcotraficante era o lí-
der do grupo de paramilitares 
que se autodenomina Autode-
fesas Gaitanistas da Colômbia 
(AGC), também conhecidas 
como Clã do Golfo, presen-
te em quase 300 cidades do 

país, segundo o centro de es-
tudos independente Indepaz. 
O Departamento de Justiça dos 
Estados Unidos descreveu o 
Clã do Golfo como “uma das 
organizações transnacionais 
do crime organizado mais im-
portantes” do mundo.

O governo aponta o gru-
po, que se financia principal-
mente com o narcotráfico, o ga-
rimpo ilegal e a extorsão, como 
um dos responsáveis pela onda 
de violência que assola o país, 
a pior desde a assinatura do 
acordo de paz com a guerri-
lha das Farc, em 2016. Esse é o 
principal êxito do governo con-
servador no combate ao crime 
organizado que mais exporta 
cocaína no mundo.

“Otoniel foi o traficante 
mais temido do mundo, ma-
tador de policiais e líderes so-
ciais, além de recrutador de 
crianças. Este é o golpe mais 
duro que se desferiu no nar-
cotráfico neste século no nosso 
país, comparável somente com 
a queda de Pablo Escobar”, dis-
se o presidente colombiano, 
Iván Duque, após a captura de 
Otoniel, no sábado à noite. 

Pablo  Escobar foi morto 
em 1993.

Colômbia captura 
o traficante Otoniel

China começa a vacinar crianças 
de 3 a 11 anos contra a covid-19
Agência Brasil

Crianças de 3 a 11 anos 
vão começar a receber vaci-
nas contra a covid-19 na Chi-
na, onde 76% da população já 
foram totalmente vacinados e 
as autoridades mantêm uma 
política de tolerância zero em 
relação ao novo coronavírus.

Os governos locais, de ní-
vel municipal e provincial, em 
pelo menos cinco províncias, 
anunciaram recentemente 
que crianças de 3 a 11 anos 

vão ser chamadas para rece-
ber as vacinas. A expansão da 
campanha de vacinação ocorre 
no momento em que várias re-
giões da China voltam a adotar 
medidas de prevenção para 
tentar conter pequenos surtos.

Gansu, uma província no 
noroeste cuja economia de-
pende fortemente do turismo, 
fechou todos os pontos turísti-
cos, após diagnosticar quatro 
novos casos de covid-19. Mais 
19 casos foram detectados na 
região autónoma da Mongólia 

Interior. Moradores de algu-
mas áreas foram obrigados a 
ficar em casa.

No total, a Comissão de 
Saúde do país asiático infor-
mou ontem ter diagnosticado 
35 novos casos de transmis-
são local em 24 horas. A Chi-
na mantém uma política de 
tolerância zero em relação à 
pandemia, caracterizada por 
bloqueios, quarentenas e tes-
tes obrigatórios para o vírus.

O país vacinou já 1,07 bi-
lhão de pessoas, em uma popu-

lação de 1,4 bilhão. O governo 
está particularmente preocu-
pado com a disseminação da 
variante Delta, mais contagio-
sa, e quer ter um público am-
plamente vacinado antes das 
Olimpíadas de Pequim, em fe-
ver  espectadores estrangeiros 
já estão proibidos, e os partici-
pantes terão que permanecer 
numa “bolha” que os separa 
das pessoas de fora. As provín-
cias de Hubei, Fujian e Hainan 
divulgaram avisos sobre novos 
requisitos de vacinação.

Avalanche no Equador deixa 
três mortos; há desaparecidos
Mário Aleixo 
Agência Brasil

Uma avalanche no vul-
cão nevado Chimborazo no 
centro andino, o mais alto do 
Equador, atingiu um grupo de 
montanhistas, provocando três 
mortes e deixando três pessoas 
desaparecidas, informaram as 
autoridades equatorianas.

“As informações são de 
que há três montanhistas 

desaparecidos, três mortos e 
sete resgatados de um total de 
16 pessoas”, informaram em 
comunicado os bombeiros de 
Quito, que apoiam a operação 
de resgate. Os escaladores são 
equatorianos, segundo o jornal 
El Comercio, de Quito.

O deslizamento de neve 
não tem relação com a ativi-
dade vulcânica e, segundo os 
bombeiros, deve-se “às condi-
ções climáticas”.

“Enquanto eles escalavam 
o nevado Chimborazo, uma 
avalanche caiu sobre o grupo, 
que estava a uma altitude de 
6.100 metros acima do nível 
do mar”, informaram os bom-
beiros.

O Chimborazo, um vul-
cão potencialmente ativo com 
neve eterna, situado a 130 
quilômetros ao sul de Quito, 
tem 6.263 metros de altitude, 
sendo o mais alto do Equador 

e um dos principais do mundo. 
No sopé ficam as cidades de 
Riobamba e Ambato.

O maciço, onde se pratica 
esqui, atrai escaladores equato-
rianos e estrangeiros. Policiais 
e militares especializados em 
operações de alta montanha, 
assim como socorristas, segui-
ram para o Chimborazo, onde 
as autoridades instalaram um 
posto de comando unificado 
para coordenar as ações.

Foto: Agência Brasil
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Decisão do TRF da 5a Região determinou envio de R$ 32 milhões para ações revisadas no Estado em setembro

Cerca de 90 mil pessoas 
pediram revisão de apo-
sentadoria, auxílio-doença, 
pensão e demais benefícios 
previdenciários ao Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) e vão receber os be-
nefícios por meio dos Tri-
bunais Regionais Federais 
(TRFs). Na Paraíba, 2.979 
pessoas serão beneficiadas 
com essa revisão e receberão 
os valores em Requisições de 
Pequeno Valor (RPV) atra-
vés do TRF da 5ª Região, que 
tem jurisdição no Estado e 
também em Pernambuco, no 
Ceará, em Alagoas, Sergipe e 
no Rio Grande do Norte.

Para os pagamentos das 
ações processadas em se-
tembro deste ano, o Conse-
lho da Justiça Federal (CJF) 
liberou R$ 1,3 bilhão. O valor 
foi dividido entre os TRFs e 
R$ 212,2 milhões foram des-
tinados à 5ª Região. Desse 
montante, R$ 31.780.419,25 
será disponibilizado para os 
pagamentos de beneficiários 
paraibanos, de acordo com 
informações prestadas pelo 
Tribunal. Ao todo, o TRF5 
deve dividir o valor de mais 
de 210 milhões entre 21.404 
beneficiários nos seis esta-
dos que estão sob sua com-
petência, dentre eles os mais 
de 2.900 paraibanos.

O calendário de paga-
mentos fica à critério dos 

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

INSS paga benefícios atrasados 
de quase três mil paraibanos

Ibovespa 

-1,27%
R$ 5,556

-1,56%
R$ 6,450

-1,34%
R$ 7,648

2,28%
108.714 pts

Não tenho dúvidas que atualmente 
vivemos o mundo das mídias sociais com 
as mais diversas informações e opiniões a 
respeito de tudo. Basta procurar algo do 
seu interesse que num instante seu feed 
de notícias é invadido de informações e 
oferecimento de produtos e serviços a 
respeito do assunto que você pesquisou.

E neste mundo tem uma 
particularidade em especial que são 
os influenciadores digitais e criadores 
de conteúdo. São profissionais que 
encurtam o caminho entre as empresas e 
o cliente, apesar das diversas estratégias 
de comunicação adotadas por meio das 
empresas para chegar ao seu cliente final. 

Chegam a nós pelo YouTube, 

Instagram, Facebook, Twitter, blogs, etc, 
criando uma avalanche de dicas e opiniões 
sobre tudo quando navegamos pelas 
redes. 

E não podia ser diferente quando 
o assunto é finanças pessoais e 
investimentos!

“De repente não mais que de repente”, 
virou pop investir em ações e em 
derivativos (muito cuidado) na bolsa de 
valores.

A moda é virar trade apostando em 
operações de day trade, mini índices 
e dólar, sem se preocupar com as 
estatísticas, onde 99% deles empatam ou 
perdem dinheiro.

Promessa de ganho fixo em elevados 

percentuais, que nada mais é a velha 
prática de pirâmide financeira. 

Tem curso que diz que você vai 
começar do zero e chegar a milhão numa 
facilidade. 

Tem live de madrugada, sem ser 
contra quem se levanta cedo, mas como se 
o horário fosse facilitar.

Tem guru mandando você não ter casa 
própria, a gente só não sabe se ele não tem 
também. 

Daí faço duas perguntas básicas: 
1 - Os ativos sugeridos assemelham 

com o seu perfil de investidor, de ser 
conservador, moderado ou agressivo?

2 - Essas dicas de estratégias 
para formar e montar sua reserva de 

emergência e a carteira de investimentos 
estão de acordo com seu planejamento 
financeiro familiar?

Não pretendo generalizar que neste 
ambiente não tem gente competente, com 
certificados exigidos e principalmente 
com boas intenções e sem “patrocínios” de 
agentes do mercado por trás das dicas.

A única alternativa que sempre faço 
questão de mencionar é que você precisa 
se interessar em aprender, buscando 
conhecimento sobre o assunto, filtre 
as informações e não use a perspectiva 
emocional de ganho fácil, lembre do seu 
esforço em ter o recurso. Só assim poderá 
minimizar possível prejuízo em seguir a 
risca as dicas e sugestões. 

Cuidado com as mídias sociais 

Ponto de equilíbrio Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador
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O Banco do Nordeste 
(BNB) passou a oferecer des-
contos nos juros das parce-
las do programa Crediamigo 
para os clientes que indica-
rem novas pessoas a aderi-
rem ao crédito. A campanha 
intitulada de “Quem indica, 
Crediamigo é” foi lançada na 
tarde de ontem através de 
transmissão ao vivo no You-
Tube do BNB e está valendo 

desde então. A bonificação 
pode ser de até 10 reais para 
os clientes indicadores e não 
possui limite de indicação. A 
nova campanha chega com o 
objetivo de movimentar as 
indicações e adesões ao Cre-
diamigo, visto que o objetivo 
do banco é dobrar o número 
de clientes ativos em um re-
corte de dois ou três anos.

A campanha reforça o 
senso de coletividade e tem 
o objetivo de fomentar ain-
da mais a economia local. Na 

possibilidade de fazer gru-
pos dentro do Crediamigo 
que podem ter de três a 10 
pessoas participando, o va-
lor dos empréstimos cresce 
junto com esse grupo e “com 
mais pessoas é possível pe-
gar valores mais altos, e isso 
é mais dinheiro circulando e 
aquecendo a economia local. 
Essa economia aquecida gera 
mais emprego e renda para a 
comunidade”, ressaltou Ale-
xandre Barbosa, que fez a 
apresentação do evento.

Ao todo, o Crediamigo 
possui mais de dois milhões 
de clientes ativos entre os 
estados do Nordeste, o norte 
de Minas Gerais e o Espíri-
to Santo. Segundo dados do 
BNB, entre os anos de 1997 
e 2020, a Paraíba atendeu 
mais de 480 mil clientes, 
sendo 157.503 o número de 
clientes ativos no ano pas-
sado. Ainda referente aos 
dados de 2020, o BNB con-
tabilizou mais de 300 mil 
empréstimos realizados no 

Estado, equivalente a quase 
800 mil reais.

Para aderir à campanha, 
o processo é simples e intei-
ramente on-line, basta baixar 
o aplicativo do Crediamigo e 
realizar as etapas discrimi-
nadas no painel principal. O 
primeiro passo é fazer o lo-
gin no aplicativo, em seguida 
clicar no banner referente ao 
“Quem indica, Crediamigo é” 
e seguir o passo a passo in-
dicado para a conclusão da 
indicação.

BNB lança campanha com descontos no Crediamigo 
Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Banco possui mais 
de dois milhões de 

pessoas vinculadas ao 
programa nos estados 

em que atua

Clientes

O pagamento dos sa-
lários de outubro dos ser-
vidores estaduais começa 
nesta quinta-feira (28), 
quando recebem os apo-
sentados, pensionistas e 
reformados. Na sexta-feira 
(29), é a vez dos servido-
res da ativa da administra-
ção direta e indireta.

O anúncio foi feito on-
tem pelo governador João 
Azevêdo. “Continuamos 
honrando o nosso com-
promisso de efetuar o pa-
gamento do funcionalismo 
dentro do mês trabalhado, 
resultado de uma gestão 
fiscal eficiente, reconheci-
da e comprometida com a 
Paraíba”, frisou o gestor.

Servidores 
recebem 
salários nos 
dias 28 e 29

Tribunais Regionais Federais, 
segundo o CJF. No caso da 
Paraíba, o TRF5 explicou que 
como as requisições em ques-
tão foram autuadas no mês de 
setembro, os pagamentos es-
tão previstos para o fim deste 
mês, a partir da próxima sex-
ta-feira, dia 29.

Quem tem direito a re-

ceber os considerados atra-
sados do INSS são aqueles 
que solicitaram revisão ou 
concessão de um benefício 
previdenciário e receberam 
parecer positivo para o pe-
dido. No caso dos que pedem 
a adesão, recebem apenas 
se esperam mais do que o 
prazo mínimo pela respos-

ta e conquistam a renda; e 
no caso da revisão, ele pode 
receber os valores atrasados 
de até cinco anos anteriores 
à solicitação.

Critério de pagamento
O pagamento em forma-

to de Requisição de Peque-
no Valor é para os casos em 

que o valor dos atrasados 
seja igual ou menor do que 
60 salários mínimos e pode 
acontecer de forma mensal. 
Já para valores superiores a 
essa quantia, o pagamento 
acontece por meio de preca-
tórios – que são repassados 
uma vez ao ano, em razão do 
alto valor.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Pagamentos referentes aos 
benefícios represados no Estado 

começam a ser realizados no 
próximo dia 29 

CalENdáRIo: 

n 28/10 - 
(quinta-feira) - 
aposentados, pensio-
nistas e reformados;

n 29/10 - (sexta-feira) 
- servidores da ativa 
(administração direta 
e indireta).
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Aumento anunciado pela Petrobras a partir de hoje atinge também o diesel, que já registra variação de 65%

A Petrobras anunciou 
ontem um novo ajuste para a 
gasolina, 17 dias após o últi-
mo aumento, e do diesel, que 
havia sido reajustado em 28 
de setembro. A gasolina vai 
aumentar R$ 0,21 por litro e 
o diesel, R$ 0,28 por litro. Os 
novos valores valem a partir 
de hoje nas refinarias e, com 
eles, a gasolina já acumula 
alta de 73% no ano e o diesel, 
de 65,3%. 

“A Petrobras reitera seu 
compromisso com a prática 
de preços competitivos e em 
equilíbrio com o mercado, ao 
mesmo tempo em que evita 
o repasse imediato para os 
preços internos, das volatili-
dades externas e da taxa de 
câmbio causadas por even-
tos conjunturais”, informou 
a estatal em nota, ressaltan-
do que o reajuste garante o 
abastecimento do país.

Segundo a Petrobras, o 
alinhamento de preços ao 
mercado internacional se 
mostra especialmente rele-
vante no momento que vi-
venciamos, com a demanda 
atípica recebida pela Petro-
bras para o mês de novem-
bro de 2021.

Os ajustes refletem tam-
bém parte da elevação nos 
patamares internacionais de 

Denise Luna 
Agência Estado

Gasolina tem novo reajuste e 
acumula alta de 73% no ano
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preços de petróleo, impac-
tados pela oferta limitada 
frente ao crescimento da 
demanda mundial, e da taxa 
de câmbio. O preço médio de 
venda da gasolina A da Pe-
trobras, para as distribuido-
ras, passará de R$ 2,98 para 
R$ 3,19 por litro, refletindo 
reajuste médio de R$ 0,21 
por litro.

Para o diesel A, o preço 
médio de venda da Petrobras, 
para as distribuidoras, pas-
sará de R$ 3,06 para R$ 3,34 
por litro, refletindo reajuste 
médio de R$ 0,28 por litro.

De acordo com o pre-
sidente da Associação Bra-
sileira dos Importadores 
de Combustíveis (Abicom), 
Sérgio Araújo, apesar do 
aumento, ainda existe uma 
defasagem grande em rela-
ção aos preços do mercado 
internacional.

Valor da gasolina 
às distribuidoras 

passará de R$ 2,98 
para R$ 3,19 por litro

Preço Crédito especial

Projeto remaneja R$ 9,3 bilhões do 
Bolsa Família para o Auxílio Brasil

O presidente Jair Bol-
sonaro enviou ao Congresso 
Nacional um projeto de lei 
que remaneja recursos do 
Bolsa Família para o novo 
programa Auxílio Brasil, 
que está sendo criado pelo 
governo. O projeto propõe a 
abertura de crédito especial 

no valor de R$ 9,3 bilhões 
em favor do Ministério da 
Cidadania para o novo pro-
grama social. De acordo com 
a Secretaria-Geral de Gover-
no, o remanejamento evitará 
a “esterilização” de recursos 
orçamentários destinados à 
transferência de renda, já que 
o Bolsa Família será extinto 
em novembro.

Em nota, a secretaria 

diz ainda que o projeto é 
compatível com regras fis-
cais como o teto de gastos e 
a regra de ouro.

Para viabilizar o Au-
xílio Brasil de R$ 400 sem 
cortar outros gastos - prin-
cipalmente emendas par-
lamentares - o governo fez 
um acordo com parlamen-
tares e aprovou, na semana 
passada, emenda que muda 

a regra do teto de gastos, 
uma das principais âncoras 
fiscais do país.

A mudança levou a 
uma debandada no Ministé-
rio da Economia, com a saí-
da de quatro secretários do 
ministro Paulo Guedes que 
não concordaram com o 
desmonte do teto. O minis-
tro, por sua vez, disse que 
ficará até o fim do governo.

Lorenna Rodrigues
Agência Estado

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Para viabilizar os R$ 400 do 
novo programa, o governo fez 
um acordo com parlamentares 
para quebrar o teto de gastos

BC: taxas de juros foram maiores para 
famílias e empresas em setembro

As taxas de juros estão 
em trajetória de elevação e 
famílias e empresas pagaram 
valores mais altos em setem-
bro, de acordo com as Estatís-
ticas Monetárias e de Crédito 
divulgadas ontem pelo Banco 
Central (BC). A taxa média de 
juros para pessoas físicas no 
crédito livre chegou a 41,3% 
ao ano, aumento de 0,5 pon-
to percentual em relação a 
agosto e de 3,2 pontos per-
centuais em 12 meses. Nas 
contratações com empresas, 
a taxa livre cresceu 0,9 ponto 
percentual no mês e 5,6 ponto 
percentual em 12 meses, al-
cançando 17,1% ao ano.

A alta dos juros bancá-

rios médios ocorre em um 
momento de aumento da 
taxa básica de juros da eco-
nomia, a Selic. Depois de 
chegar ao menor nível da 
história no mês de agosto do 
ano passado, em 2% ao ano, 
a taxa Selic começou a subir 
em março deste ano diante 
do aumento da inflação e está 
em 6,25% ao ano, definida 
pelo Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do BC. O co-
legiado se reúne novamente 
nesta semana e deve repetir 
os aumentos promovidos nos 
últimos encontros.

A Selic é o principal ins-
trumento utilizado pelo BC 
para regular a inflação. Quan-
do o Copom aumenta a taxa 
básica de juros, a finalidade 
é conter a demanda aqueci-

da, e isso causa reflexos nos 
preços, porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança.

O chefe do Departamento 
de Estatísticas do BC, Fernan-
do Rocha, explicou que o mo-
vimento da política monetária 
acontece tanto para o aumen-
to como para a redução. “Ano 
passado, quando se atingiu 
o pico de redução [na Selic] 
também se viu uma redução 
na maior parte das modalida-
des de juros bancários, che-
gando em patamares míni-
mos em diversas delas”, disse.

Além desse ambiente 
macroeconômico, os bancos 
consideram outros fatores na 
hora de definir os juros cobra-
dos dos consumidores, como 
inadimplência, perspectivas 

de operações, lucro e despe-
sas administrativas. Rocha 
explicou, por exemplo, que as 
taxas de inadimplência estão 
estáveis e em níveis baixos e 
não devem estar influencian-
do as mudanças nos juros.

Por outro lado, como as 
empresas maiores, que têm 
risco menor, estão crescen-
do no mercado de capital e 
reduzindo as contratações 
de crédito no sistema finan-
ceiro, outras empresas de 
maior risco se tornam mais 
preponderantes na carteira 
de clientes dos bancos. Ele 
explicou que não é possível 
quantificar esses itens agre-
gados, mas que esse fator de 
mudança de perfil pode ter 
influência no aumento atual 
das taxas.

Andreia Verdélio
Agência Brasil

Tempo médio para abrir uma empresa 
no país cai para menos de dois dias

O tempo médio para a 
abertura de uma empresa no 
país é três vezes menor do 
que no início de 2019, fican-
do em menos de dois dias. 
Em 2019, o prazo médio era 
de cinco dias e nove horas e, 
atualmente, está em 47 horas. 
Os dados constam da platafor-
ma Governo Digital, ligada ao 
Ministério da Economia.

Segundo a plataforma, a 
redução deve-se a medidas 
de simplificação, à integração 

digital entre as 27 juntas co-
merciais e adesão à platafor-
ma Gov.BR.

Os dados mostram que, 
atualmente, 23 das 27 juntas 
comerciais já usam a assina-
tura do Gov.BR para a forma-
lização dos novos negócios. A 
medida, entre outros pontos, 
ajuda a reduzir tempo e cus-
tos, uma vez que não é mais 
necessário despender recur-
sos com reconhecimento de 
firma ou com certificado di-
gital para abrir ou alterar os 
registros de uma empresa.

Dados do boletim Mapa 

de Empresas, do Ministério 
da Economia, revelam que, no 
segundo quadrimestre des-
te ano, foram abertas no país 
1.420.782 empresas, o que 
representa aumento de 1,9% 
em relação ao primeiro qua-
drimestre de 2021 e de 26,5% 
na comparação com o segun-
do quadrimestre de 2020. O 
boletim mostra ainda que 328 
mil empresas foram abertas 
em setembro deste ano, já 
com a redução do tempo.

“O tempo médio de aber-
tura de empresas no país 
apresentou gradativa redu-

ção nos últimos meses, refle-
xo dos avanços obtidos pelos 
órgãos federais, estaduais e 
municipais, objetivando um 
processo de abertura de em-
presas mais simples e ágil. Os 
recordes em registro de novas 
empresas reforçam, cada vez 
mais, a opção do brasileiro 
pelo empreendedorismo e 
criação de novos negócios”, 
registra o boletim.

Em três das 27 unidades 
federativas brasileiras, já se 
abre uma empresa em menos 
de 24 horas: Goiás, Espírito 
Santo e Distrito Federal. 

Luciano Nascimento
Agência Brasil

Os proprietários de 
veículos com final de pla-
ca zero que vão optar pela 
cota única, com desconto 
de 10% à vista, do Impos-
to Sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) deverão antecipar 
o pagamento até o próxi-
mo dia 29 para garantir 
o desconto e evitar juros 
e multa. Essa é também a 
data limite para a entre-
ga da comprovação dos 
documentos das pessoas 
que solicitaram a isenção 
do tributo da placa final 
zero, no ano passado. Eles 
precisarão fazer o envio da 
documentação, via e-mail, 
para o endereço gerencia.
itcd.ipva@sefaz.pb.gov.br .

Os contribuintes têm 
três opções de pagamento 
do tributo com placa final 
zero. A primeira é a cota 
única com desconto de 
10% à vista até o dia 29; 
a segunda opção é o paga-
mento em três parcelas, 
mas sem desconto, sendo a 
primeira com vencimento 
também até o dia 29 des-
te mês; e a terceira alter-
nativa é efetuar o total do 
valor do IPVA no dia 30 de 
dezembro, mas sem o des-
conto de 10%. O pagamen-
to em dia evita acréscimos 
e multas. O parcelamento 
pode ser feito também na 
modalidade cartão de cré-
dito (https://www.sefaz.
pb.gov.br/cidadao/ipva).

Encerra dia 29 prazo 
de desconto no IPVA

Pelo quinto trimestre 
consecutivo, a falta de mate-
rial da construção e o aumen-
to dos custos continuam sen-
do os principais problemas 
da indústria da construção, 
segundo a pesquisa Sonda-
gem Indústria da Construção, 
realizada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
com o apoio da Câmara Brasi-
leira da Indústria da Constru-
ção (CBIC), divulgada ontem. 
Os dois itens foram citados 
por 54,2% dos empresários 
entrevistados.

Apesar de continuar 
preocupando os empresá-
rios, a pesquisa mostra que 
houve uma pequena redu-
ção em relação ao trimes-
tre anterior, quando 55,5% 
dos entrevistados manifes-
taram preocupação com a 
falta de materiais. 

Os números também 
mostram que houve um au-
mento da preocupação do 
empresariado com a elevação 
da taxa de juros, ganhando 
força na passagem do segun-
do para o terceiro trimestre 
deste ano de 10% para 16% 
no período em análise.

Falta de material causa 
impacto na construção
Agência Brasil
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Programa Continuar Cuidando, do Governo do Estado, vai realizar testes de covid em instituições de ensino de toda a PB
A Paraíba iniciou, na ma-

nhã de ontem, a primeira eta-
pa do Programa Continuar 
Cuidando Educação, que bus-
ca oferecer um maior nível 
de confiabilidade no planeja-
mento e retomada das ativi-
dades escolares presenciais, 
por meio do mapeamento da 
incidência do coronavírus 
no ambiente educacional. 
Durante esta semana, serão 
entrevistados e testados para 
covid-19 estudantes e pro-
fessores das instituições de 
educação básica de todas as 
regiões de saúde e educação 
do Estado.

A professora do Centro 
de Referência em Educação 
Infantil (CREI) Adalgisa Vieira, 
Cinthya Moura, explica que o 
projeto trouxe mais tranqui-
lidade para receber os alunos. 
“Essa testagem que está acon-
tecendo em nossa unidade nos 
traz um conforto quanto ao 
retorno das aulas presenciais. 
Por meio desse teste, a gen-
te vai ficar mais confiante no 
desenvolvimento das nossas 
atividades. Vamos dar mais 
segurança pra essas crianças 
e vamos ter mais segurança 
também”, ressaltou.

O secretário de estado 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia, Cláudio Furta-
do, reforça a importância da 
pesquisa para o atual cenário 
da pandemia na Paraíba. “É 
muito importante olharmos 
para a prevalência da covid 
em todos os níveis de ensino, 
para que decisões a respei-
to da retomada possam ser 
cada vez mais embasadas em 
dados científicos”, afirmou. 
O secretário lembrou que, 
na próxima semana, será 
contemplado o ensino fun-
damental, depois o médio e, 

por fim, o ensino superior.
A colaboração dos res-

ponsáveis pelos estudantes 
para a realização da pesquisa 
tem sido fundamental. É o 
que afirma o coordenador do 
inquérito, o diretor da Escola 
de Saúde Pública da Paraíba 
(ESP-PB), Felipe Proenço. “A 
gente enviou um documen-
to para os pais e estamos 
percebendo uma importan-
te adesão por parte deles. 
Explicamos como funciona 
e esperamos que os pais en-
tendam a importância da rea-
lização do inquérito para a 
segurança de seus filhos e ter 
um retorno mais tranquilo”, 
afirmou. 

O coordenador do pro-
jeto explica que o resultado 
do teste sai rapidamente. “A 
testagem está sendo realizada 
através de um antígeno, um 
teste de swab que tem o resul-
tado em poucos minutos”. Ele 
acrescenta ainda que, durante 
esta semana, serão contem-
pladas mais de 200 escolas da 
educação infantil distribuídas 
em todo o Estado.

Em cada unidade se-
lecionada, 20 estudantes e 
10 professores estão sendo 
sorteados para participar da 
pesquisa. No total, são quase 
42 mil pessoas que estarão 
contribuindo com avaliação 
da segurança nas escolas pa-
raibanas. O inquérito con-
templa instituições públicas 
e privadas de todos os níveis 
de ensino. A iniciativa, re-
sultado da parceria entre 
as Secretarias Estaduais de 
Saúde e Educação e da Escola 
de Saúde Pública da Paraíba 
(ESP-PB), segue até o mês 
de dezembro, quando serão 
alcançadas as instituições de 
ensino superior.

Começa pesquisa nas escolas 
sobre incidência do coronavírus
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A Prefeitura de João 
Pessoa continua ouvindo a 
população e os represen-
tantes da sociedade civil 
organizada em novos de-
bates sobre a revisão do 
Plano Diretor do municí-
pio. Nesta terça-feira (26), 
numa nova reunião técnica 
setorial, participarão das 
discussões integrantes de 
instituições voltadas ao 
atendimento de Pessoas 
com Deficiências (PCD).

No encontro, das 
14h30 às 16h30 no Centro 
de Formação de Educado-

res Professora Elisa Be-
zerra Mineiros, no bairro 
de Mangabeira, eles farão 
considerações objetivan-
do, entre outros pontos, a 
melhoria da prestação dos 
serviços públicos e da mo-
bilidade no uso dos espaços 
e equipamentos urbanos.

As sugestões apresen-
tadas serão inseridas na 
3ª fase do processo de re-
visão, que se inicia com as 
oficinas de propostas mar-
cadas para o período de 24 
a 26 de novembro. Já no 
dia 23 desse mesmo mês, 

acontecerá a 2ª Audiência 
Pública durante a qual será 
apresentado à população o 
Diagnóstico Técnico e Co-
munitário da cidade.

Sob a coordenação da 
Secretaria de Planejamento 
(Seplan) e apoio da Secre-
taria de Participação Popu-
lar, os técnicos da Equipe 
Técnica de Integração Mu-
nicipal e do consórcio João 
Pessoa Sustentável vêm 
participando, durante todo 
este mês de outubro, de di-
versos encontros envolven-
do novamente conselhos 

profissionais e universi-
dades públicas e privadas, 
além de órgãos federais 
e estaduais de controle e 
proteção do patrimônio 
histórico e ambiental.

Na segunda-feira (25), 
as equipes da Seplan  e 
das empresas Urbtec e Te-
chnum – que formam o 
consócio João Pessoa Sus-
tentável – reuniram-se no 
Centro Administrativo Mu-
nicipal para tratar das ati-
vidades relativas à terceira 
etapa do processo de revi-
são do Plano Diretor.

Instituições de pessoas com deficiência 
discutem demandas para Plano Diretor

Evento reúne órgãos de controladoria da Paraíba
A Prefeitura de João Pes-

soa, por meio da Controladoria 
Geral do Município (CGM), está 
promovendo o evento virtual 
‘III Bom Dia Controle Interno’, 
em parceria com a Controla-
doria-Geral da União (CGU), o 
Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba (TCE-PB) e o Fó-
rum Paraibano de Combate 
à Corrupção (Focco). As ins-
crições estão abertas através 
do link: https://doity.com.br/
bomdia-controleinterno-3. O 
evento acontecerá na próxima 
sexta-feira (29), às 8h30, com 

transmissão pelo canal do You-
Tube do TCE-PB.

Durante o encontro, se-
rão debatidos temas como ‘Os 
Desafios de Implantação de 
Programas de Governança de 
Privacidade e Dados Pessoais 
em Prefeituras’. O objetivo do 
projeto Bom Dia Controle In-
terno é disseminar informa-
ções e suscitar debates sobre 
a importância dos órgãos de 
controladoria para reduzir os 
riscos de corrupção.

São reuniões virtuais bi-
mestrais, que tratam sobre 

um tema por vez. O primeiro 
encontro aconteceu no dia 
29 de junho abordando a ‘Es-
truturação da Controladoria 
Municipal’ e o segundo ocor-
reu em 27 de agosto, tratando 
sobre ‘Contratações Públicas à 
luz da nova Lei de Licitações e 
Contratos’.

Neste encontro, a palestra 
será promovida pela profes-
sora doutora Rossana Guerra, 
doutora em Contabilidade, 
mestre em Administração, es-
pecialista em Perícia Contábil 
e Auditoria de Sistemas de 

Saúde, MBA em Gestão Empre-
sarial e graduada em Ciências 
Contábeis.

“A palestra da professora 
Rossana Guerra representa 
uma oportunidade para deba-
ter sobre um assunto que vem 
no atual momento trazendo 
bastante inquietude aos ges-
tores municipais, quer seja em 
virtude da relativa novidade 
do tema, ou ainda pelo imen-
so desafio que é estruturar 
um Programa de Governança 
de Privacidade no âmbito das 
prefeituras”, destacou o con-

trolador geral do Município, 
Eudes Moacir Toscano Júnior.

Recentemente, o prefeito 
Cícero Lucena assinou o De-
creto que definiu as instâncias 
para implementação das polí-
ticas, dos procedimentos, e es-
truturas para a implantação do 
conjunto de ferramentas para 
capacitação e monitoramento 
do Programa de Privacidade 
e Controle de Dados Pessoais, 
que dará suporte à implan-
tação e ao funcionamento da 
LGPD no âmbito da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa.

De acordo com o contro-
lador do município, o Decre-
to é a base normativa sobre a 
qual será criado o Programa 
de Governança de Privacidade 
da Prefeitura de João Pessoa. 
O tema que será debatido no 
III Bom Dia Controle Interno 
irá trazer aos gestores públi-
cos o conhecimento sobre a 
prática da professora Rossana 
Guerra em vários trabalhos de 
implantação de Programas de 
Governança de Privacidade em 
diversas instituições públicas e 
privadas no país.

No município de Patos

Hospital promove primeiro Simpósio 
Multidisciplinar de Oncologia do Sertão

Os profissionais e es-
tudantes da área de Saú-
de da Paraíba terão uma 
oportunidade de participar 
de palestras e se aprofun-
dar na temática oncológica 
durante o I Simpósio Mul-
tidisciplinar de Oncologia 
do Sertão. O evento, pro-
movido pelo Hospital do 
Bem, que integra o Com-
plexo Hospitalar Regional 
Deputado Janduhy Car-
neiro (CHRDJC), de Patos, 
acontecerá nesta quarta 
(27) e quinta-feira (28), no 
auditório da Casa de Apoio 

‘Amigas Viva a Vida’, locali-
zado na Rua Juvenal Ledo, 
226, bairro Bela Vista, em 
Patos. As inscrições só po-
dem ser feitas no endereço 
eletrônico www.redeonco.
com. O evento será híbrido, 
na forma presencial e on-li-
ne, o que possibilitará que 
pessoas de outras cidades 
possam participar.

O Simpósio abordará 
diversos aspectos da Onco-
logia a partir do tema central 
‘Atuação Multidisciplinar na 
prevenção e tratamento do 
câncer’. A programação in-

clui a realização de seis pa-
lestras. O evento será aberto 
a profissionais e estudantes, 
é totalmente gratuito e dará 
certificado de participação 
de 10 horas. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo 
número (83) 99935-6915.

“Esse evento, que mar-
ca também os três anos de 
funcionamento do Hospital 
do Bem, em Patos, nasce 
com o propósito de integrar 
e ampliar conhecimentos 
sobre os cuidados ao pa-
ciente oncológico, a partir 
de debates sobre as inova-

ções científicas de assistên-
cia e cuidado e isso é im-
portante porque o paciente 
com câncer precisa ter uma 
assistência integrada e um 
olhar da equipe multipro-
fissional que vá além do 
diagnóstico e tratamento 
medicamentoso. E é jus-
tamente isso que fazemos 
no Hospital do Bem: nós 
tratamos com acolhimen-
to e reafirmamos nosso 
compromisso com o cui-
dar todos os dias”, destaca o 
diretor-geral do Complexo, 
Francisco Guedes.

Foto: Secom-PB

Durante esta semana, serão 
feitos exames em mais de 200 
escolas de ensino infantil de 
todas as regiões de saúde
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Cerca de 500 profissionais do artesanato de todas as unidades da Federação se reúnem para um dos maiores salões do país
Arte, saberes, cultura e 

tradição se unem mais uma vez 
para apresentar a diversidade 
da produção artesanal brasilei-
ra no 14º Salão do Artesanato. 
Evento tem início amanhã e 
segue até o próximo domingo 
(31) na Arena de Eventos do 
Pátio Brasil Shopping. Apro-
ximadamente 500 artesãos 
de todas as unidades da Fe-
deração se reúnem para um 
dos maiores eventos do país. A 
mostra ficará aberta à visitação 
do público das 10h às 22h, com 
entrada franca.

Realizado anualmente 
pela Rome Eventos, o 14º Salão 
do Artesanato vai apresentar 
o trabalho de artesãos selecio-
nados regionalmente por meio 
do Programa do Artesanato 
Brasileiro (PAB). Sob o tema 
‘Raízes Brasileiras’, os artis-
tas estarão em Brasília com 
estandes individuais para a 
mostra de peças e fechamento 
de parcerias.

A Paraíba participará do 
evento que marca a retoma-
da das atividades comerciais 
pós-pandemia. Os artesãos 
paraibanos demonstrarão a 
cultura nordestina através de 
peças produzidas com riqueza 
de detalhes e que contam a his-
tória do povo paraibano.

“Esse retorno envolve o 
trabalho de vários segmentos 
do setor de eventos e turismo 
da cidade e acontece em um 
momento que as pessoas estão 
mais seguras para sair de casa. 
O impacto, além de econômico 
é também emocional, pois é 
muito importante voltar a mo-
bilizar o setor”, observa Leda 
Alves, diretora executiva da 
Rome Eventos.

Artesãos da Paraíba participam 
de evento na capital federal

Dez paraibanos foram selecionados
Artesãos que fazem parte do 

Programa do Artesanato Paraibano 
(PAP) vão participar do 14° Salão do 
Artesanato, em Brasília. Ao todo, 
foram selecionados dez artesãos por 
meio de edital de chamamento pú-
blico pelo Programa do Artesanato 
Brasileiro (PAB), que vão se juntar a 
artesãos de todo o país, revelando 
a diversidade do segmento.

A primeira-dama do Estado e 
presidente de honra do Programa 
do Artesanato Paraibano, Ana Ma-
ria Lins, falou da expectativa para 
o evento. “Após o Festival de Brin-
quedos Populares, 
que o Governo do 
Estado realizou em 
parceria com o Se-
brae e os Shoppings 
Manaíra e Manga-
beira, os nossos 
artesãos e artesãs 
participam agora do 
Salão do Artesanato 
em Brasília. Não te-
nho dúvidas de que 
eles terão grandes 
oportunidades de 
negócios, fruto da qualidade dos 
seus produtos, que representam 
muito bem a nossa cultura”, afirmou.

A gestora do PAP, Marielza Ro-
driguez, também destacou a expec-
tativa para o evento. “Em primeiro 
lugar, a participação do artesanato 
paraibano mostra a qualidade do 
segmento, resultado dos numerosos 
esforços do Governo do Estado para 
capacitar o nosso artesão, a nossa 
artesã, com a ajuda de parceiros, a 

exemplo do Sebrae. O Salão do Ar-
tesanato, que acontece desde 2009 
em Brasília, é uma grande opor-
tunidade não apenas de vendas, 
mas principalmente de divulgação”, 
afirmou.

Nomes como Rosângela da Silva 
Pedro e Armando Adonias Dantas 
vão levar até Brasília o que a Paraíba 
tem de melhor em patchwork, renda 
renascença, tecelagem, bordados e 
mosaico.

Rosângela, que trabalha com 
patchwork, comentou sobre sua 
participação no evento. “O meu 

envolvimento co-
meçou já no edi-
tal, quando veio a 
adrenalina: o que 
fazer? O que produ-
zir? Como atender 
às expectativas do 
público? Claro que 
queremos fazer ne-
gócios, mas divulgar 
o nosso artesanato 
para outros públicos 
é fantástico”, disse.

Em Brasília, os 
artesãos paraibanos que estão par-
ticipando do Salão do Artesanato 
recebem consultorias das técnicas 
do PAP Eugênia Barreto, Giogiane 
Luna e Fátima Almeida.

Paralelamente ao evento, os 
artesãos participam, ainda em Bra-
sília, da terceira rodada do ciclo ‘A 
internacionalização da economia 
criativa, da gastronomia e do turis-
mo como indutores do desenvolvi-
mento regional’.

A 14ª edição do Salão do Artesanato, que começa amanhã em Brasília, com o tema ‘Raízes Brasileiras’, vai apresentar o trabalho de artesãos selecionados regionalmente por meio do Programa do Artesanato Brasileiro

ProgrAmAção 
n Dia 26: Abertura oficial, às 15h30, com a senadora Kátia 
Abreu, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional; Adriana Kruppa, vice-presidente da Abase nacional e 
diretora técnica do Sebrae-PE; Marcos Vieira, vice-presidente titular 
da Abase da região Nordeste e superintendente do Sebrae-AL; 
João Hélio, vice-presidente suplente da Abase da região Nordeste 
e diretor técnico do Sebrae-RN; e senador Rodrigo Pacheco, 
presidente do Senado Federal. Terá ainda a Mostra do Artesanato, 
das 15h30 às 18h, no Espaço Ivandro Cunha Lima.

n Dia 27: Mostra do Artesanato, das 10h às 18h, no Espaço 
Ivandro Cunha Lima.

n Dia 28: Mostra do Artesanato, no mesmo horário e local; 
além da Audiência Pública, com Antônio Carvalho, secretário do 
Gabinete de Governança da Prefeitura de Maceió e vice-presidente 
de Relações Institucionais no Fórum Inova Cidades; Joaquim 
Cartaxo Filho, superintendente do Sebrae-CE; Chef Cumpade 
João da Paraíba; e Flávio Capitulino, restaurador de obras de arte 
paraibano. Ainda neste dia, terá a Mostra Gastronômica, das 10h 
às 12h30.

O Slão do Artesanato tam-
bém vai apresentar a tradicio-
nal Praça dos Mestres (que des-
taca a obra de grandes nomes 
da área no Brasil) e uma inédita 
Rodada de Negócios para os 
artesãos. Destaque para a am-
bientação, pensada para con-
jugar artesanato, arquitetura e 
design, mostrando o requinte 
da arte feita manualmente.

Mestres artesãos
Além de expor e comercia-

lizar produtos, profissionais de 
destaque nos diversos estados 
brasileiros ocuparão um es-
paço de prestígio: a Praça dos 
Mestres. O ambiente vai servir 
de palco para mestres artesãos 
produzirem ao vivo suas peças 
e produtos, conversar com os 
visitantes e até explicar seu 
processo de trabalho.

Pela primeira vez, o Salão 
do Artesanato realizará uma 
Rodada de Negócios no âmbito 
da mostra. Com o apoio do Pro-

grama do Artesanato Brasilei-
ro, a Rodada receberá lojistas 
presencialmente, seguindo o 
modelo de visita livre aos es-
tandes, mas também permitirá 
a possibilidade de negociação 
com lojistas de forma virtual, 
no modelo de agendamento 
prévio, por meio de link que 
foi disponibilizado para inscri-
ções de lojistas e artesãos.

“Essa é uma grande opor-
tunidade para que os artesãos 
paraibanos possam realizar 
grandes negócios nessa reto-
mada da exposição. No Salão 
do Artesanato, a Paraíba será 
novamente mostrada ao mun-
do e os nossos artistas serão, 
mais uma vez valorizados, por 
meio do apoio dado pelo go-
verno do Estado para que eles 
tenham o seu sustento através 
da arte”, destacou o secretá-
rio executivo da Secretaria de 
Estado da Representação Ins-
titucional (Seri), Adauto Fer-
nandes.

PBTur é destaque na Aviesp Expo em Águas de Lindoia
A Empresa Paraibana de 

Turismo (PBTur) vai participar 
da 43ª edição da Aviesp Expo, 
na cidade turística de Águas 
de Lindoia, no interior de São 
Paulo, hoje e amanhã. A feira 
é promovida pela Associação 
das Agências de Viagens do 
Interior de São Paulo e deve 
reunir em torno de cinco mil 
agentes de viagens de várias 

cidades paulistas. A PBTur vai 
ter um estande com as presen-
ças de hoteleiros paraibanos 
para divulgar o Destino Paraí-
ba e seus principais roteiros 
turísticos.

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, explica que a 
volta dos eventos presenciais 
do turismo é uma demons-
tração de que o setor está se 

recuperando pós-pandemia. A 
executiva informa que o tema 
da 43ª edição da Aviesp é o do 
‘Reencontro’. “Muito oportuno 
o tema, pois todos os profis-
sionais do setor do turismo 
estavam ávidos por participar 
de eventos para divulgar no-
vos roteiros, fechar negócios, 
vender novos produtos e re-
tomar as atividades do setor”, 

declarou. O interior do Estado 
de São Paulo é conhecido por 
agregar vários setores produ-
tivos e formadores do PIB na-
cional. Ruth Avelino informa 
que é muito importante parti-
cipar de eventos em São Paulo, 
já que o Estado é o principal 
emissor de turistas para o Des-
tino Paraíba há anos seguidos 
e também por possuir muitas 

cidades de elevado poder de 
consumo.

Protocolos sanitários
De acordo com os orga-

nizadores da Aviesp Expo, o 
evento vai ser realizado nas 
dependências do Hotel Monte 
Real e serão obedecidos todos 
os protocolos sanitários e de 
segurança recomendados pela 

Organização Mundial da Saúde 
(OMS). A cidade de Águas de 
Lindoia é conhecida nacional-
mente pelas fontes termais e 
por possuir uma excelente in-
fraestrutura hoteleira e de ser-
viços. Desde julho deste ano, a 
prefeitura liberou as atividades 
econômicas na cidade com ca-
pacidade de 80% de ocupação 
dos estabelecimentos.

Primeira-dama do 
Estado acredita 

que os artesãos da 
Paraíba terão muitas 

oportunidades de 
negócios em Brasília

Fotos: Marcos Russo



 Paraíba no Circuito Brasileiro de vôlei de Praia 
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A terceira etapa do 
Circuito Nacional de Vôlei 
de Praia terminou como 
as duas anteriores. Com a 
Paraíba vencendo. O título 
ficou pela segunda vez, em 
três, com Vitor Felipe e Re-
nato (paraense radicado em 
João Pessoa). Além do ouro, 
Álvaro Filho ganhou o bron-
ze jogando com o carioca 
Evandro – os dois venceram 
a etapa anterior. O circui-
to é a principal disputa da 
Confederação Brasileira de 

Voleibol (CBV) para a moda-
lidade disputada nas areias, 
no país.

Com a prata, derrota-
dos na final por Vitor Felipe 
e Renato, ficaram Alison 
(ES) e Guto (RJ). Nessa eta-
pa, o paraibano George fi-
cou na quarta colocação da 
disputa. Ele joga ao lado 
de André Stein, juntos, são 
os atuais bicampeões do 
Brasil. No feminino, a me-
lhor dupla paraibana foi 
novamente a formada por 
Andressa com Vitória (RJ). 
Elas também ficaram com o 
quarto lugar. No masculino, 

além de 7 medalhas em três 
etapas, a Paraíba ocupa os 
três primeiros lugares no 
ranking do circuito da CBV. 

CT Cangaço
Entre os três primei-

ros times no ranking do 
circuito,  além de todos 
terem ao menos um pa-
raibano, dois seguem trei-
nando em João Pessoa. 
Nesse momento, apenas 
Álvaro Filho treina fora do 
Estado. No entanto, assim 
como os demais, ele tam-
bém é cria das areias da 
capital e do CT Cangaço.

Com apenas 21 anos, 
o jovem Renato vai ter a 
oportunidade de disputar 
o torneio principal de uma 
etapa do Circuito Mundial. 
Graças aos resultados em 
sua parceria com Vítor Fe-
lipe, o time recebeu um 
convite da CBV. O chamado 
foi para jogar na etapa do 
Circuito Mundial. O evento 
será no Brasil, em Itapema 
(SC), entre os dias 10 e 14 
de novembro.

Foco no crescimento
Vitor Felipe comemo-

rou a segunda medalha de 

ouro em três etapas disputa-
das. Além das conquistas, o 
time ainda soma um bronze 
na temporada. Segundo ele, 
mesmo com resultados tão 
positivos, ainda há espaço 
para melhorar. Nesse senti-
do, o time já foca na etapa do 
Mundial em Itapema.

“Eu recebo este título 
como um presente, fruto do 
trabalho árduo que a gente 
vem fazendo. Cada jogo é 
vencido no detalhe e o nos-
so diferencial hoje foi a par-
te mental, a tranquilidade. 
Ainda tem muita coisa para 
melhorar e o nosso grande 

objetivo é a etapa do Circui-
to Mundial em Itapema”.

Já Renato, confessou 
que o começo positivo na 
temporada é surpreenden-
te. Segundo ele, a dupla 
sabia do seu potencial, mas 
as duas vitórias e o bronze 
em três etapas disputadas, 
são resultados que supe-
raram até a expectativa 
inicial deles.

“Não esperava um iní-
cio tão bom nessa tempora-
da. Trabalhamos muito por 
isso. Estou muito feliz com 
esse resultado e já estamos 
olhando para Itapema”.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Copa do nordeste
Botafogo enfrenta o Vitória-BA, hoje, no Almeidão, 
pela terceira fase preliminar da Copa do Nordeste. O 
jogo de volta só acontece em novembro. Página 22

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo

Esportes

Vítor Felipe e Renato, 
os vencedores da 
terceira etapa do 
Circuito Brasileiro 

Open de Vôlei de Praia

Yuri Barros

Paraibano vence etapa
de campeonato de surf

O surfista paraibano, 
Yuri Barros, natural de Cabe-
delo, Região Metropolitana 
de João Pessoa venceu, no 
último domingo, a etapa do 
Kids and Kings - disputa de 
base em Santa Catarina - nas 
categorias sub-16 e sub-18. O 
atleta, que está morando em 
Florianópolis, desde 2019, 
além do título da etapa, ain-
da obteve a melhor nota do 
evento e recebeu o troféu de 
melhor performance, assim 
como o de maior somatório 
de notas combinadas, com 
um total de 15,60.

Yuri é uma das principais 
revelações da nova geração 
do surf brasileiro. Vivendo em 
uma família de surfistas na 
cidade de Cabedelo, hoje ele 
mora com irmãos na capital 
de Santa Catarina. Cria do 

“mar do macaco”, em Inter-
mares, a mudança para outro 
estado ocorreu em busca de 
pontos de treinamento mais 
fortes, já que no litoral da 
Região Metropolitana de João 
Pessoa, não existem tantos 
“picos” de surf como em Flo-
rianópolis, por exemplo.

Presente e futuro
Depois de um período 

de adaptação, Yuri tem tido 
consistência nas conquistas, 
agora surfando no Sul do 
país. Assim, segue o desen-
volvimento do seu talento 
em busca de bons resultados 
no competitivo circuito de 
Santa Catarina e do Brasil em 
geral, afinal, hoje o país é a 
principal referência da mo-
dalidade no mundo, a partir 
do surgimento da Brazilian 
Storm e nomes como Ítalo 
Ferreira, Gabriel Medina e 
Felipe Toledo.

Ítalo Ferreira, inclusive, 
é um dos principais incenti-
vadores de Yuri Barros. O pri-
meiro campeão olímpico do 
surf na história - a modalidade 
foi inserida no calendário dos 
Jogos Olímpicos na última edi-
ção dos jogos, pela primeira 
vez - é natural de Baía Formo-
sa, cidade do Rio Grande do 
Norte, próxima à divisa com a 
Paraíba e onde ocorrem, his-
toricamente, etapas conjuntas 
de disputas da modalidade 
entre os dois estados. 

Por conta dessa relação, 
o intercâmbio entre surfistas 
paraibanos e potiguares é co-
mum e nesse âmbito, Yuri, por 
seu talento nítido, desde mui-
to cedo, foi “apadrinhado” por 
Ítalo que costuma receber o 
jovem paraibano em sua casa, 
na Baía Formosa, onde divi-
dem sessões de treinamentos, 
especialmente durante o pe-
ríodo das férias. 

Yuri comemora com a 
equipe mais uma grande 
vitória no surfe

Foto: Reprodução/Instagram



Time paraibano faz o jogo de ida da terceira fase preliminar da Copa do Nordeste no Almeidão, às 21h30

A comemoração do 
Botafogo por ter vencido 
e feito o primeiro gol no 
quadrangular de acesso à 
Série B durou pouco, por-
que o time já volta a cam-
po hoje, com o chip tro-
cado e com outro foco, as 
eliminatórias da Copa do 
Nordeste. O Belo enfrenta 
o Vitória-BA, às 21h30, 
no Estádio Almeidão, em 
João Pessoa, pela terceira 
fase da competição, valen-
do uma vaga para a fase 
principal da copa regional, 
que terá início nos primei-
ros meses de 2022. O trio 
de arbitragem para esta 
partida é pernambucano, 
comandado por Diego Fer-
nando Silva de Lima, auxi-
liado por Ricardo Bezer-
ra Chianca e Bruno César 
Chaves Vieira.

O Belo chegou à terceira 
fase após vencer o Impera-
triz, na semana passada por 
2 a 0, em partida disputada 
no Almeidão. Já o Vitória 
eliminou o Itabaiana-SE por 
3 a 0, em partida disputa-
da no Estádio Barradão, em 
Salvador. Os dois clubes vol-

tam a se enfrentar no dia 16 
de novembro, em Salvador, 
quando será decidida a vaga 
para a fase principal da Copa 
do Nordeste 2022.

No Belo,  o otimismo 
é grande para esta partida 
contra o Vitória, após a gran-
de atuação da equipe na vi-

tória sobre o Criciúma, no 
último sábado, pela Série C. 
O ataque que vinha sendo 
muito criticado porque não 
fazia gols há vários jogos, 
conseguiu marcar três vezes 
nas duas últimas partidas e 
isso trouxe de volta a con-
fiança entre os jogadores, 

comissão técnica e a torcida, 
de que o time possa ter agora 
uma sequência de vitórias.

“Nós construímos uma 
equipe com muita solidez 
defensiva, mas como nada é 
perfeito, vínhamos falhando 
bastante no ataque, um setor 
que tivemos muito poucas 

opções, devido a uma série 
de contusões, mas contra o 
Criciúma eu gostei muito da 
atuação do setor, sobretudo 
no primeiro tempo, quando 
construiu muitas oportuni-
dades. Talvez tenha sido a 
melhor atuação da equipe 
na Série C e isso nos dá uma 
motivação para vencer as 
próximas partidas”, disse o 
treinador Gerson Gusmão.

Por causa da proximidade 
entre um jogo e outro, é muito 
provável que o técnico Gerson 
Gusmão utilize mais alguns 
jogadores que estão jogando 
apenas alguns minutos, como 
os atacantes Bruno Gonçalves 
e Luã Lúcio e o meia Clayton, 
que não participaram dos dois 
últimos jogos. Mas a princípio, 
a equipe que deverá começar 
jogando será a mesma que foi 
titular no jogo do último sába-
do, contra o Criciúma.

Apesar do bom momen-
to que vive o Botafogo e o 
fato de jogar em casa, o Belo 
terá pela frente um adversá-
rio muito difícil pela frente, 
o Vitória, que apesar de está 
na zona de rebaixamento da 
Série B, vem crescendo nos 
últimos jogos, com vitórias 
seguidas. O rubro-negro da 
Bahia venceu os dois últimos 
jogos por goleada, 3 a 0 sobre 
o Itabaiana pela pré-Copa 
do Nordeste e 4 a 0 sobre o 
Brasil de Pelotas, no último 
sábado, pela Série B.

Ivo Marques 
Ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo tem outra decisão
hoje diante do Vitória-BA

Esportes
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O futebol tem que mudar
Está cada vez mais chato assistir uma 

partida entre uma equipe que disputa títulos 
e outra que apenas busca se manter nas 
competições, sobretudo aqui no Brasil. Que 
o futebol é o único esporte que nem sempre 
ganha o melhor e que outros fatores, que 
não a competência, podem influenciar no re-
sultado de uma partida, não há dúvidas, mas 
o improvável vem acontecendo com muita 
frequência e causando sérios prejuízos para 
as grandes equipes e principalmente para o 
espetáculo, que ficaram pobres e não valem 
o preço caro que o torcedor paga para ir ver 
o seu time no estádio.

Digo isto porque hoje o que vejo é que 
basta uma equipe ser bem condicionada 
fisicamente e entrar em campo com um 
esquema de apenas não deixar a outra 
equipe jogar, que muitas vezes dá certo e 
até consegue se posicionar bem na tabela 
de classificação das competições. O antijogo 
parece que vem vencendo o jogo ultimamen-
te. Já estou ficando cansado de assistir jogos, 
seja no estádio ou na TV, em que uma equipe 
entra em campo para jogar na defensiva, 

por uma bola e com duas linhas de quatro e 
inverter a ordem natural das coisas.

O que se ver muito hoje é uma equipe 
querendo jogar em direção ao gol, e outra 
com duas linhas de quatro, apenas destruindo 
o que de bom a outra equipe, melhor tecni-
camente falando, possa fazer. Aí, além disso, 
começa a fazer cera e no final, o antijogo 
provoca um espetáculo pobre e chato, um ver-
dadeiro castigo para quem quer jogar futebol.

A equipe que toma a iniciativa do jogo 
e que joga em busca do gol, bate em uma 
barreira e volta. Fica com a bola o tempo 
todo, mas não consegue penetrar na defesa 
adversária, que além de toda fechada, ainda 
para as jogadas com muitas faltas e simula 
contusões e simplesmente abdica de jogar 
futebol. Aqui no Brasil, a coisa ainda fica 
mais chata, porque o jogador brasileiro não 
treina e não tem o costume de chutar de fora 
da área para tentar resolver, quer fazer o gol 
entrando na área do adversário, totalmente 
congestionada.

Eu defendo urgentemente que se au-
mentem as dimensões do campo de jogo, ou 

diminua o número de jogadores em campo. 
O futebol evoluiu muito no aspecto físico e 
os atletas hoje rendem fisicamente o dobro 
do que rendiam há décadas passadas. Em 
outras palavras, não existe mais espaço para 
o jogador mais habilidoso jogar. Tem sempre 
um adversário em cima e outro na sobra, ou 
se antecipando para fazer a falta. Não dá mais 
sequer para matar a bola e raciocinar o que 
fazer, muito menos para tentar o drible. Isto 
diminuiu e muito a distância entre os grandes 
jogadores e os fracos e entre os timecos e 
os timaços. Criou-se até um sinônimo boni-
to para descrever o time que joga de forma 
covarde, apenas para destruir. Se chama jogar 
de forma reativa, por uma bola.

Na semana passada assisti pela TV dois 
exemplos claros deste antijogo dá certo. O 
primeiro deles foi o timaço do Flamengo, 
tentar, sem sucesso, vencer o Cuiabá, em 
pleno Maracanã. O time de Mato Grosso nem 
tentou enganar. Ficou o tempo todo com os 
11 jogadores no seu próprio campo, fez duas 
linhas de quatro, parou o jogo com várias 
faltas, simulou contusões etc etc e deu a 

bola para o Flamengo jogar. Foi um jogo de 
ataque contra defesa, que no final, benefi-
ciou quem foi a campo apenas para tentar 
destruir e nada construir. Foi um espetáculo 
terrível, daqueles de desligar a TV.

O outro exemplo que tive foi o jogo en-
tre o Criciúma e Botafogo, em Santa Catari-
na. Depois de ter dois jogadores expulsos, a 
equipe catarinense recuou toda e deu a bola 
para o Belo que nada fez, porque não encon-
trou espaço. Aí foi só administrar o resultado 
e evitar uma derrota.

Este tipo de atitude de Cuiabá e Criciú-
ma, há algumas décadas, quase sempre era 
punida com uma derrota, porque os times 
melhores e que jogavam no ataque buscando 
gols, sempre ganhavam, com raras exceções. 
Mas, hoje é raro passar um mês sem ver uma 
grande equipe martelar o tempo todo e parar 
no famoso esquema de duas linhas de quatro.

Algo precisa ser feito urgentemen-
te. O bom time e os craques precisam 
de espaço para mostrar o bom futebol. 
Os dribles e os gols precisam voltar nos 
espetáculos de futebol.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Ivo Marques 
Ivo_esportes@yahoo.com.br

Campinense mais perto de decidir o Brasileiro da Série D

Os jogadores do Cam-
pinense retornaram nessa 
segunda-feira aos treinos 
visando o jogo da volta con-
tra o Atlético Cearense, no 
próximo sábado, às 16 ho-
ras, no Amigão, em Campina 
Grande, que decidirá uma 
vaga para as finais do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
D. No último sábado, os dois 
clubes se enfrentaram em 
Horizonte-CE e o placar foi 
de 1 a 1.

Nesta segunda-feira, o 
principal assunto no Rena-

tão foi o erro clamoroso da 
arbitragem, que marcou um 
pênalti inexistente contra a 
Raposa, no jogo de sábado, 
mesmo com o VAR, mas que 
para a sorte do rubro-ne-
gro, acabou sendo defen-
dido pelo goleiro Mauro 
Iguatu. A direção do clube 
soltou uma nota inclusive 
repudiando o fato e pedindo 
uma arbitragem mais justa 
para o jogo deste sábado.

Por causa da impor-
tância da partida, o técnico 
Ranielle Ribeiro fez uma 
programação com treinos 
nos dois turnos, todos os 
dias desta semana, exceto 

na sexta-feira, um dia antes 
do jogo, quando a equipe 
fará apenas um treino no 
período da manhã.

Ranielle espera uma 
atuação do Campinense 
bem melhor do que foi no 
Ceará, sobretudo com a pre-
sença em massa do torce-
dor. “Agora, teremos o nosso 
torcedor do nosso lado. Ele 
precisa comparecer ao Ami-
gão, o clube precisa desse 
incentivo e da renda para 
superar os problemas fi-
nanceiros. Nós não tive-
mos uma atuação tão sólida 
e coesa lá no Ceará, como 
normalmente temos, por 

causa do forte calor e das 
condições do gramado. Mas, 
aqui em Campina Grande, 
tanto o Campinense como 
o Atlético, que são times de 
bom nível técnico, têm tudo 
para apresentar um futebol 
bem melhor do que no jogo 
passado”, disse o treinador.

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Vitinho comemora o gol de 
empate do Campinense diante 

do Atlético cearense no jogo 
de ida pelas semifinais do 

Brasileiro da Série D

 Nós construímos uma 
equipe com muita solidez 

defensiva, mas, como nada é 
perfeito, vínhamos falhando 
bastante no ataque, um setor 

que tivemos muito poucas 
opções devido a uma série 

de contusões 

Em dois jogos, o ataque do Botafogo voltou a funcionar com três gols, sendo dois diante do Imperatriz pela Copa do NE e um diante do Criciúma, pela Série C

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo
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Sérgio Crispim é o campeão na categoria mais importante em disputa no Circuito Internacional Paladino

Na primeira edição do 
Campeonato do Nordeste de 
Kart, competição promovida 
pela Confederação Brasileira 
de Automobilismo, a Paraíba 
venceu na principal catego-
ria. A última etapa da com-
petição ocorreu no Circuito 
Paladino, na cidade de Con-
de, região metropolitana de 
João Pessoa. Nas disputas do 
Graduado A, Sérgio Crispim 
Filho conquistou o título de 
campeão nordestino. Depois 
de três etapas disputadas - as 
duas primeiras em Sergipe e 
no Ceará - ele fechou a etapa 
no Paladino com a segunda 
colocação e, com o resultado, 
comemorou o título regional 
correndo em casa. 

Além do título conquis-
tado por Sérgio Crispim Fi-
lho, a Paraíba ainda finalizou 
a competição com mais um 
grande resultado. Na catego-
ria Cadete, marcelo Ferreira 
foi o vice-campeão nordestino 
no somatório das três etapas. 
Já nas categorias Graduado B 
e Júnior menor, o automobi-
lismo paraibano comemorou 
os segundos lugares, na etapa 
decisiva, obtidos por Tiago 
Ferreira e Francisco Neto, o 
Chiclete - cearense radicado 
na Paraíba -, respectivamente.

Diretor de provas da Fe-
deração de Automobilismo 
do Estado da Paraíba (FAEP), 
Garibaldi Cunha comemorou 
os resultados dos pilotos pa-

raibanos, assim como a reali-
zação do evento por parte da 
CBA. Segundo ele, o evento 
foi fundamental para a con-
tinuidade do desenvolvimen-
to do kart na região, além de 
reafirmar a qualidade da es-
trutura e da pista do Circuito 
Paladino, o único certificado 
pela Federação Internacional 
de Automobilismo. “O even-
to foi uma grande festa para 
o automobilismo nordestino. 
Tivemos grandes baterias e 
conquistas importantes para 
os nossos pilotos. Foi um mo-
mento para consagrar tam-
bém o Circuito Paladino, um 
dos melhores do Brasil”, afir-
mou Garibaldi. 

Com o fim das disputas 
do Campeonato do Nordeste, 
já se inicia o planejamento 
para 2022. No entanto, antes 
disso, ainda resta a finaliza-
ção da temporada do auto-
mobilismo no Estado, onde 
um dos pontos altos será a 
decisão do Paraibano da prin-
cipal categoria de formação 
de pilotos no planeta.

Agora, já vamos começar 
a planejar e preparar o novo 
ciclo e pensar em 2022. mas 
antes, ainda temos a decisão 
da temporada 2021. Temos 
pela frente a etapa final do 
nosso Campeonato Paraiba-
no de Kart, no próximo dia 
6 de novembro, onde todos 
esses pilotos que obtiveram 
resultados positivos na com-
petição regional e outros 
talentos estarão presentes”, 
explicou Garibaldi.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Piloto da PB vence a primeira
edição do Nordestino de kart

CR7 ofuscado no Manchester United

Chances do Vasco subir caem para 15%

Verstapen segue
na liderança da F-1

Atlético Mineiro abre 11 pontos na liderança do Brasileirão

Cristiano Ronaldo foi totalmente ofus-
cado por Mohammed Salah na goleada 
do Liverpool sobre o Manchester United 
em pleno Old Trafford, domingo passa-
do, por 5 a 0. Indignado com a atuação 
ruim do time, o português até perdeu a 
cabeça ao chutar Jones, já caído e com 
a bola presa ao corpo. Não foi expulso 
no lance por sorte e com a cabeça mais 
fria, admitiu que a equipe está devendo 
futebol e fez um mea-culpa à torcida. 

Foi apenas a segunda vez em sua car-
reira que Cristiano Ronaldo perdeu por 5 
a 0 num jogo por clubes - havia levado 
6 a 2 em um amistoso com Portugal. A 
outra foi num clássico entre Real Ma-
drid e Barcelona em 2010. Dias depois 
de ser herói em virada gigante sobre 
a Atalanta na Liga dos Campeões, ao 
anotar o gol decisivo dos 3 2, o astro 
imaginava emplacar série de resulta-
dos positivos e acabou não sendo feliz.

Após empate de 2 a 2 com o Náu-
tico, em Recife, depois de estar 
vencendo por 2 a 0, o Vasco viu as 
suas chances de brigar pelo acesso 
caírem para 15% após a conclu-
são da 31a rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série B. O líder Cori-
tiba tem 97% de subir, o Botafogo 
chega a 92%, o Avaí tem 79% e 
o Goiás 69%, estes estão no G4. O 
CRB, no quinto lugar, aparece com 

34% de chances de chegar à elite 
do futebol nacional. Depois do Vas-
co vem o Guarani com apenas 5%, 
o CSA também com 5% e o Náutico 
com 4%. A próxima rodada tem 
confrontos importantes na parte de 
cima como os jogos CRB x Coritiba 
e Goiás x Botafogo. Já o Vasco tem 
uma disputa direta com o CSA, em 
São Januário. O time carioca tem 
dois pontos a mais que o alagoano.

O Grande Prêmio dos Estados Unidos 
teve o maior público da temporada 
de Fórmula 1 em 2021. Foram 400 
mil torcedores nos três dias de dis-
puta - treinos livres, classificatórios 
e corrida - que tiveram o privilégio 
de assistir uma das melhores provas 
do ano. A disputa pela liderança se-
gue emocionante e a vitória de Max 
Verstapen fez o holandês abrir 12 
pontos de vantagen sobre o inglês 
Lewis Hamilton, segundo colocado 
na prova, que finalmente encontrou 
um adversário na pista depois de vá-
rios anos sem ser incomodado devido 
a grande vantagem da Mercedes. A 
próxima etapa será no México daqui 
a duas semanas. Depois virá o Gran-
de Prêmio de São Paulo, em Interla-
gos, no dia 14 de novembro. Uma 
semaa depois será no Catar. O mês 
de dezembro reserva as duas últimas 
corridas, uma na Arábia Sauditra e 
outra em Abu Dhabi.

O Atlético-MG se recuperou do susto de um gol contra no primeiro minuto e buscou a virada sobre o Cuiabá, no Mineirão, para 
seguir seu caminho rumo ao título do Campeonato Brasileiro. O jogo da 28ª rodada terminou com vitória por 2 a 1 para o 
time mandante, que abre uma vantagem de 11 pontos para o vice-líder Fortaleza. O Atlético-MG volta a campo amanhã para 
confirmar a classificação para a final da Copa do Brasil, após a goleada por 4 a 0 no jogo de ida contra o Fortaleza. Os times se 
enfrentam no estádio do Castelão, às 21h30. No próximo sábado, o time Alvinegro faz confronto contra o Flamengo que pode 
ser decisivo na briga pelo título. O jogo da 29ª rodada do Brasileirão acontece no Estádio do Maracanã, às 19h.

Curtas
Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Os participantes da 
1ª maratona Internacional 
Cidade de João Pessoa po-
dem retirar os kits para a 
corrida de rua a partir da 
próxima quinta-feira até o 
próximo sábado (30), no 
auditório do Uniesp, ao 
lado do Forrock. O horário 
será das 10h às 19h. A pro-
va vai ter as distâncias de 

5km, 10km, 21km e 42km, 
que será realizada pela pri-
meira vez na capital.

 Com 3 mil participan-
tes inscritos, a competição, 
que é uma realização da 
Prefeitura de João Pessoa, 
através da Secretaria de Ju-
ventude, Esporte e recrea-
ção (Sejer), tem largada 
prevista às 5h da manhã, no 

Centro de Convenções.
“Tenho certeza que essa 

prova será histórica. Esta-
mos preparando tudo com 
muito carinho para os corre-
dores. Vêm atletas inclusive 
de fora do Brasil, como do 
Quênia, para competir. Que-
remos incentivar as pessoas 
a praticarem atividade física 
tornando a nossa cidade a 

capital do esporte saudá-
vel”, comentou o secretário 
de Juventude, Esporte e re-
creação, Kaio márcio.

 
Percurso
Quem for participar da 

prova dos 5km retorna para 
o local de saída na altura da 
PB-008, que vai ter placas e 
staff indicando. Já os parti-

cipantes dos 10km voltam 
próximo a entrada da Praia 
do Seixas.

 A 19ª meia maratona 
contempla quem disputará 
os 21km e passa por pon-
tos turísticos, como Farol e 
orla do Cabo Branco. A vol-
ta com destino ao Centro de 
Convenções será próximo 
ao Hotel Litoral.

 Os corredores de uma 
prova inédita em João Pes-
soa, que são os 42km, têm 
o desafio percorrendo os 
bairros de Tambaú, manaí-
ra e Bessa. O retorno será 
na Praia de Intermares, 
em Cabedelo. A chegada da 
prova de maior distância 
também acontece no Cen-
tro de Convenções.

kits da Maratona vão ser entregues esta semana

O piloto paraibano Sérgio Crispim no lugar mais alto do pódio depois da realização da etapa do Campeonato Nordestino de Kart, no último sábado

Foto: Reprodução/Instagram
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Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, reforça rondas em cinco dos seis cemitérios públicos da capital

Guarda Municipal recupera 
objetos furtados de cemitério

O trabalho ostensivo que 
vem sendo realizado pela Se-
cretaria de Segurança Urba-
na e Cidadania (Semusb), por 
meio da Guarda Civil Metro-
politana, em parceria com a 
Secretaria do Desenvolvimen-
to Urbano (Sedurb), em cinco 
dos seis cemitérios públicos 
de João Pessoa, já resultou 
na prisão de um suspeito de 
furtar objetos de bronze e 
promover ações de vandalis-
mo nesses espaços públicos. 
O flagrante ocorreu na noite 
da última sexta-feira (22), no 
Cemitério Senhor da Boa Sen-
tença, no bairro do Varadouro.

O suspeito tem 30 anos 
e foi preso pela equipe de 
Policiamento Preventivo da 
Guarda Civil Metropolitana, 
que apreendeu com ele diver-
sos objetos de inox e bronze 
dos túmulos. De acordo com o 
diretor operacional da Guarda, 
Sandro Alex, o homem faz par-
te de uma quadrilha especiali-
zada em furtos a cemitérios. 

“Essa prisão é de extrema im-
portância para a nossa equipe 
de inteligência que investiga 
esses furtos, visto que esse sus-
peito faz parte de uma quadri-
lha especializada nesse tipo de 
crime patrimonial”, explicou.

O homem foi encaminha-
do para a Central de Polícia, no 
bairro do Geisel. O secretário 
da Segurança do município, 
João Almeida, ressaltou a im-
portância da colaboração da 
população, que fez a denúncia 
através do Disque 153. “É isso 
que nós da Guarda Civil Me-
tropolitana de João Pessoa es-
peramos, cidadãos dispostos a 
ajudar. Essa prisão foi possí-
vel porque temos uma equipe 
preparada e também porque 
tivemos a colaboração de um 
morador (das proximidades 
do cemitério) que suspeitou 
da movimentação no cemi-
tério e acionou nossa equipe 
através do 153”, ressaltou.

Para garantir a integri-
dade do patrimônio público, 
a Sedurb e a Semusb vêm in-
tensificando a vigilância os-

tensiva nos cemitérios, como 
forma de combater a atuação 
de vândalos e criminosos. 
Para tanto, encaminhou ofí-
cios às Polícias Civil e Militar, 
que estão contribuindo com o 
trabalho, investigando inclusi-
ve esses delitos.

Segundo a Sedurb, os 
cemitérios públicos de João 
Pessoa estão há quase oito 
anos sem contrato com em-
presa de vigilância que fazia o 
serviço de segurança. Porém, 
já existe o planejamento da 
atual gestão para implantar 
um sistema de monitoramen-
to, que depende de processo 
de licitação.

Desde o início do ano, 
equipes da Sedurb vêm rea-
lizando diversas melhorias 
nos cemitérios, como recupe-
ração da Central de Velórios 
gratuita, pintura, capinagem, 
distribuição de equipamentos 
de proteção individual para 
os coveiros, reforma da ad-
ministração, informatização 
do sistema de óbitos, entre 
outras ações.

1976 — Di Cavalcanti, pintor brasileiro
1993 — Tião Macalé, humorista brasileiro
1997 — Hélio Beltrão, político brasileiro
1998 — Ofélia Anunciato, 
culinarista e cozinheira brasileira
2006 — Rogério Duprat, maestro brasileiro
2010 — Romeu Tuma, político brasileiro
2018 — Antônio Augusto Arroxelas, 
odontólogo, professor e político (PB)

Mortes na História

Obituário
Aldeziro Vieira da Rocha Júnior
22/10/2021 – Aos 22 anos, em São 
Bento (PB), assassinado. Foi morto com 
vários disparos de arma de fogo quando 
chegava em uma lojinha de conveniência 
próxima à sua residência. Ao parar sua 
motocicleta, foi surpreendido por dois 
indivíduos desconhecidos que chegaram em outra moto-
cicleta, que efetuaram um tiro na perna da vítima e, em 
seguida, dispararam mais de dez vezes em sua cabeça.

Foto: Portal SN1

Aforismo
“Havendo essencialmente 

vida no outro lado – 
os mortos não morrem –, 

pois a escuridão e o 
vazio são ilusões.”

(Paiva Netto)

Fo
to

: O
 D

oc
um

en
to

CONTATOS 

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

Da Redação

José Renildo Mota da Silva
23/10/2021 – Aos 53 anos, em Minas 
Gerais, de acidente de carro. Comer-
ciante do ramo de redes que residia 
em Patos (PB). O acidente aconteceu 
na BR-251, entre as cidades de Salinas 

Foto: Divulgação

Francisco Ribeiro de Freitas (Frank)
22/10/2021 – Aos 54 anos, em Barba-
lha (CE). Cajazeirense era funcionário 
público estadual e durante muitos 
anos exerceu atividades na Companhia 
de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
na Regional de Cajazeiras (PB). Ele 
também era músico na Comunidade Católica Siloé.

Foto: Diário do Sertão

Homens da Guarda Civil
Metropolitana prenderam um
suspeito de furtar objetos de bronze 
e promover ações de vandalismo nos 
cemitérios da capital paraibana

Fotos: Secom-PMJP

Maria Myllena de Oliveira
24/10/2021 – Aos 23 anos, em Guarabira 
(PB), em acidente com motocicleta. O veícu-
lo que ela pilotava colidiu violentamente em 
um poste. Ela foi socorrida, encaminhada 
para o Hospital Regional de Guarabira, mas 
não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Foto: Notícia Paraíba

Marcos Antônio
24/10/2021 – Em Campina Grande (PB), 
em decorrência de um golpe de faca no 
pescoço. Agente de saúde foi atingido du-
rante uma tentativa de homicídio em uma 
residência, no início da semana, quando 
bebia com amigos, no município de Gurjão 
(PB). Ele foi socorrido para o hospital, recebeu alta dias de-
pois, mas acabou morrendo após passar mal em casa.

Foto: Notícia Paraíba

Chris Ayres
18/10/2021 – Aos 56 anos, de causa não 
revelada. Ator que ficou conhecido por 
dar voz ao vilão Frieza, do ‘Dragon Ball’. O 
artista foi diagnosticado com um câncer de 
pulmão em estado terminal em 2017.

Foto: Reprodução

Miguel Palmer
18/10/2021 – Aos 78 anos, em decorrência 
de um megacolon tóxico (tipo de inflama-
ção intestinal grave). Ator mexicano que no 
Brasil era mais conhecido por sua partici-
pação como Gustavo Aldama, pai de Thalía, 
na novela ‘Marimar’. Completaria 79 anos 
no dia 1º de novembro. Participou de 28 telenovelas, dentre as 
conhecidas no Brasil estão ‘Os Ricos Também Choram’ (1979), 
‘Marimar’ (1994) e ‘Estranho Poder’ (1983). Seu último traba-
lho na televisão foi na telenovela ‘Señora Acero’, em 2014.

Foto: Divulgação

e Montes Claros. Era solteiro e deixa cinco filhos: Renata, 
Ruan, Bruno, Juliana e Mayara.

Maria Félix Rodrigues dos Santos
21/10/2021 – Aos 55 anos, em Brasília 
(DF). Prefeita pelo PDT do município de 
Cajari, no Maranhão. Era mãe do verea-
dor Osmar Filho, da Câmara Municipal 
de São Luís (MA).

Foto: Portal MA98

Bernard Haitink
21/10/2021 – Aos 92 anos, em Londres, 
Inglaterra. Maestro holandês, líder de 
grandes orquestras internacionais. Quebrou 
paradigmas ao gravar a primeira integral da 
Sinfonia de Shostakovich, com a Orquestra 
do Concertgebouw. Foi também regente da 
Orquestra Filarmônica de Londres, da Ópera Estatal de Dres-
den, da Orquestra Sinfônica de Boston e membro honorário da 

Foto: Reprodução

Terezinha Souza Barbosa
(Mãe Obá Inã)
21/10/2021 – Aos 74 anos, em Salvador 
(BA), em decorrência de problemas renais. 
Ialorixá que ajudou a fundar o Balé Folcló-
rico da Bahia (BFB), com trajetória exten-
sa nas artes e na religião. Construiu uma 
trajetória de serviços sociais prestados à comunidade e, em 
outubro de 2013, foi homenageada pelos vereadores da Câma-
ra Municipal de Salvador com a ‘Medalha Zumbi de Palmares’.

Foto: Reprodução

Francisco Assis Papito de Oliveira
23/10/2021 – Em Fortaleza (CE), de causa 
não revelada. Um dos fundadores do Partido 
Democrático Trabalhista (PDT) junto com 
Leonel Brizola. Foi presidente da Fundação 
Leonel Brizola (FLB-Ceará) e presidente da 
Comissão Especial de Anistia Vanda Sidou.

Foto: Rafael Cavalcante

Santiago Otero
23/10/2021 – Aos 38 anos, em Madrid, 
na Espanha, eletrocutado. Ex-jogador de 
futebol espanhol. Foi encontrado morto na 
banheira da sua casa. O acidente aconte-
ceu quando seu celular, que estava sendo 
carregado, caiu na água da banheira.

Foto: Reprodução

Gilmar Dietrich
24/10/2021 – Aos 66 anos, em Brasília 
(DF), por afogamento, no Lago Paranoá. Ele 
participava de uma competição organizada 
pela Federação Brasiliense de Canoagem 
(Febracan). Quando remava seu caiaque, 
perdeu o equilíbrio e o barco virou.

Foto: Facebook

Filarmônica de Berlim. Seu repertório extenso inclui sinfonias 
completas de Beethoven, Brahms, Schumann, Tchaikovsky, 
Bruckner, Mahler, Shostakovich e Ralph Vaughan Williams.

James Michael Tyler
24/10/2021 – Aos 59 anos, em Los Ange-
les, Estados Unidos, de câncer de próstata. 
Ator norte-americano conhecido por inter-
pretar Gunther na série ‘Friends’ (1994-
2004). Também era músico e defensor da 
consciência na luta contra o câncer.

Foto: Divulgação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 40/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADO: ALÍRIO FERNANDES BARRETO JÚNIOR, CPF nº 365.026.694-68.
OBJETO: Contratação de um profissional especializado, para elaboração de um Projeto Básico 

de Esgotamento Sanitário para os Setores 3 e 4 da cidade de Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 30.250,00 (Trinta mil duzentos e cinquenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 60 dias.
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 24/07/2021 – Republicado por incorreção.

Alagoa Grande(PB), 23 de julho de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00046/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400759– FNDE/
MEC; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ARGOS LTDA - R$ 
5.466,00; INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI EPP - R$ 
12.115,00; MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 6.960,00.

Alagoa Nova - PB, 06 de Outubro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2021

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00009/2021, cujo objeto é a aquisição 
de peças automotivas, para manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Alagoa Grande.

EMPRESAS VENCEDORAS: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA 
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA – lotes: 06,08,52.200,00,13,14,15 e 21, no valor total de R$ 
362.000,00 (Trezentos e sessenta e dois mil reais); O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 
LTDA – EPP – lotes: 01,02,03,04 e 20, no valor total de R$ 367.200,00 (Trezentos e sessenta e 
sete mil e duzentos reais); GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETÍFICA 
E SERVIÇOS LTDA – lote 19, no valor total de R$ 24.500,00 (Vinte e quatro mil e quinhentos 
reais); e AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 
– lotes: 05,07,09,10,11,12,16,17 e 18, no valor total de R$ 515.400,00 (Quinhentos e quinze mil 
e quatrocentos reais).

Alagoa Grande, 25 de outubro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 40/2021 – Processo: 016/2021, Dispensa de 
Licitação nº 003/2021 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e ALÍRIO FER-
NANDES BARRETO JÚNIOR. Objeto: Prorrogar por 60 (sessenta) dias a vigência do contrato, a 
partir do dia 21/09/2021.

Alagoa Grande(PB), 26 de agosto de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCA-

ÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 
Nº 201400759– FNDE/MEC. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00046/2021. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS – TERMO DE COMPROMISSO Nº 
201400759. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00209/2021 - 18.10.21 - INTELIGÊNCIA COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI EPP - R$ 12.115,00; CT Nº 00210/2021 - 18.10.21 
- MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 6.960,00; CT Nº 00211/2021 - 
18.10.21 - ARGOS LTDA - R$ 5.466,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do 
tipo menor preço Global, objetivando Contratação de empresa para executar Obra civil pública de 
conclusão da construção do Portal e Calçadão no município de Alagoinha, em sessão pública para 
abertura dos envelopes de habilitação e proposta que realizar-se-á as 09:00hs do dia 11/11/2021, 
na sala da CPL. Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.alagoinha.
pb.gov.br ou e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João 
Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

ALAGOINHA, 21 de outubro de 2021. 
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 

São Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamento e 
material permanente para unidade básica de saúde, (Itens remanescentes). Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 10 de Novembro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 
10 de Novembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 25 de Outubro de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00016/2021, para o dia 05 

de Novembro de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Tereza Balduino 
da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 26 de Outubro de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00018/2021. OBJETO: 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. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores: a N Q Goncalves Junior Eireli - CNPJ 20.903.036/0001-92. 
Distribuidora de Produtos Agreste Meridional Ltda - CNPJ 40.876.269/0001-50. Easytech Informatica 
e Servicos Ltda - CNPJ 05.462.543/0001-44. O.c. Araujo Jm Multimar Ltda - CNPJ 28.489.248/0001-
87. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 34661143.

Assunção - PB, 25 de Outubro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNE, FRANGO, OVOS 
PARA COMPOR O CARDÁPIO DE MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DO 
MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO–PB, CONFORME TERMO DE REFÊRENCIA; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Assunção - PB, 25 de Outubro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00033/2021
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 DV00033/2021, 
que objetiva: Aquisição de itens para compor Briquedoteca e Acervo bibliográfico para as escolas 
de Educação Infantil deste Municipio; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA - R$ 46.389,90.

Assunção - PB, 22 de Outubro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços em exames de análises clínicas do Grupo: 02 – Procedimentos com 
finalidade diagnóstica e do Subgrupo: 02 – Diagnóstico em laboratório clínico em nível laboratorial, 
conforme tabela SIGTAP – (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos). 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 06/07; 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) 99383–7991. 
E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 25 de Outubro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PRORROGAÇÃO PRAZO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO 

E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Nº 00.029.372/0002-21. Ref. 
PE 00001/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE (TOMÓGRAFO COMPU-
TADORIZADO) PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE BELÉM/PB, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11429.813000/1200-03, MEDIANTE EDITAL E 
SEU TERMO DE REFERÊNCIA. Extrato do 3º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00075/2020, com 
a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 4 
(quatro) meses, passando sua vigência perdurar de 25.10.2021 até 25.02.2022, sob a dotação or-
çamentária: 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM  10.302.1007.2213 MANUTENÇÃO 
DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC 211.000000 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 675.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE  214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 
SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL  676.4.4.80.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. Assinaturas da prorrogação contratual em: 22/10/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO E ELÉTRICO DESTINADOS AO 
PROJETO DE ILUMINAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00052/2021. DOTAÇÃO: 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.2010.2062 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 001.000000 RECURSOS 
ORDINÁRIOS 436.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00177/2021 
- 25.10.21 - PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448 - R$ 35.636,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2021 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00092/2021 –PMBV
A Prefeitura Municipal de Boa Ventura, através da sua Pregoeira, torna público que fará rea-

lizar Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, modo de disputa 
aberto, com início do acolhimento das propostas a partir no dia 27/10/2021 e encerramento do 
envio das propostas no dia 10/11/2021 às 08:59, e abertura da fase de lances prevista às 09:10hs 
(horário de Brasília/DF), do dia 10 de Novembro de 2021, objetivando o  REGISTRO DE PREÇOS 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE SAÚDE 
AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB. A sessão pública será realizada através do 
Site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos no 
Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Boa Ventura (http://boaventura.pb.gov.br/), ou 
em último caso por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 25 de Outubro de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2021 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00096/2021 –PMBV
A Prefeitura Municipal de Boa Ventura, através da sua Pregoeira, torna público que fará realizar 

Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, modo de disputa aberto, 
com início do acolhimento das propostas a partir no dia 27/10/2021 e encerramento do envio das 
propostas no dia 11/11/2021 às 10:59, e abertura da fase de lances prevista às 11:10hs (horário 
de Brasília/DF), do dia 11 de Novembro de 2021, objetivando o  REGISTRO DE PREÇOS CON-
SIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL  AQUISIÇÃO DE KIT DE LANCHES DIVERSOS PARA SER 
FORNECIDO POR OCASIÃO DO PROJETO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/
PB. A sessão pública será realizada através do Site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Cópia 
do Edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de 
Boa Ventura (http://boaventura.pb.gov.br/), ou em último caso por e-mail (licitacaopmboaventura2@
gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 25 de Outubro de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00094/2021 –PMBV
A Prefeitura Municipal de Boa Ventura, através da sua Pregoeira, torna público que fará realizar 

Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, modo de disputa aberto, 
com início do acolhimento das propostas a partir no dia 27/10/2021 e encerramento do envio das 
propostas no dia 10/11/2021 às 12:59, e abertura da fase de lances prevista às 13:10hs (horário 
de Brasília/DF), do dia 10 de Novembro de 2021, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS CON-
SIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL 
NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB. A sessão pública será realizada através do Site: www.
portaldecompraspublicas.com.br. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de Boa Ventura (http://boaventura.pb.gov.br/), ou em último 
caso por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 25 de Outubro de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00095/2021 –PMBV
A Prefeitura Municipal de Boa Ventura, através da sua Pregoeira, torna público que fará realizar 

Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, modo de disputa aberto, 
com início do acolhimento das propostas a partir no dia 27/10/2021 e encerramento do envio das 
propostas no dia 11/11/2021 às 08:59, e abertura da fase de lances prevista às 09:10hs (horário de 
Brasília/DF), do dia 11 de Novembro de 2021, objetivando o  REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO 
EM ATA PARA EVENTUAL  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES 
DE FARDAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE BOA 
VENTURA/PB. A sessão pública será realizada através do Site: www.portaldecompraspublicas.com.
br. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal da Transparência da Prefeitura 
Municipal de Boa Ventura (http://boaventura.pb.gov.br/), ou em último caso por e-mail (licitacaopm-
boaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 25 de Outubro de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00093/2021 –PMBV
A Prefeitura Municipal de Boa Ventura, através da sua Pregoeira, torna público que fará realizar 

Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, modo de disputa aberto, 
com início do acolhimento das propostas a partir no dia 27/10/2021 e encerramento do envio das 
propostas no dia 10/11/2021 às 10:59, e abertura da fase de lances prevista às 11:10hs (horário de 
Brasília/DF), do dia 10 de Novembro de 2021, objetivando o  REGISTRO DE PREÇOS CONSIG-
NADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MESAS, 
CADEIRAS E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE BOA 
VENTURA/PB. A sessão pública será realizada através do Site: www.portaldecompraspublicas.com.
br. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal da Transparência da Prefeitura 
Municipal de Boa Ventura (http://boaventura.pb.gov.br/), ou em último caso por e-mail (licitacaopm-
boaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 25 de Outubro de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DO EDITAL

CHAMADA PÚBLICA nº 002/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO/PB torna público para conhecimento dos interes-

sados a CHAMADA PÚBLICA para aquisição de (itens complementares) de gêneros alimentícios 
diretamente da Agricultura Familiar Rural ou suas Organizações, destinado ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar - PNAE, considerando o disposto no Artigo 21 da Lei nº 11.947/2009 e na 
Resolução CD/FNDE nº 38/09. O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessá-
rias à participação poderá ser retirado no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 
Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00. A documentação de 
habilitação e o Projeto de Venda deverão ser entregues a partir da data desta publicação até o dia 
16/11/2021 das 08h00min às 12h00min horas no endereço supracitado. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 15 de outubro de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA 
URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONVÊNIO Nº 038/2021. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00021/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas:. 
VIGÊNCIA: até 25/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT 
Nº 52101/2021 - 25.10.21 - ERIK DE LIMA FERREIRA - R$ 54.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA 
URBANA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CONVENIO Nº 038/2021. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00022/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas:. 
VIGÊNCIA: até 25/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 
52201/2021 - 25.10.21 - EDMILSON GLICÉRIO DA SILVA JÚNIOR - R$ 54.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de caminhão pipa para transporte e distribuição de Água potável nas comu-
nidades rurais do município de Conceição – PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº. 00024/2021. 
DOTAÇÃO: 10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO – 04 122 1003 2073 

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO; 07.000 SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 04 122 1003 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES 
DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – ELEMENTO DE DESPESA – 3390.36 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA; 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 12401/2021 - JOSE 

ANICETO SOBRINHO – CPF nº 094.876.624-72 - vencedor do item nº 1 – valor global R$ 35.250,00 
(Trinta e cinco Mil duzentos e cinquenta reais).

Conceição - PB, 01 de Outubro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2021, que objetiva: 
Conclusão da obra de construção da área de Recreação da Escola Municipal Poeta João Gal-
dino; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CP2 
CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - R$ 266.346,54. 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, 25 de Outubro de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REALIZAR A OBRA 
DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CAPELA DE VELÓRIO MUNICIPAL; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ARENA CONSTRUCOES 
E LOCACOES EIRELI - R$ 166.937,85. 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, 25 de Outubro de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00014/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: Aquisições parceladas de medicamen-
tos diversos de A a Z, da Linha ABCFarma constantes na Tabela, mediante solicitação diária e/ou 
periódica, devendo a entrega ocorrer nos quantitativos solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde 
deste Município. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 12 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 subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) OUVIDORIA 
NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 25 de Outubro de 2021
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS
Nº: RP 00028/2021

Aos 25 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 - Lírio 
Verde - Esperança - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de 
Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10024, de 28 de Outubro de 2019; Decreto Municipal nº 
1.907, de 15 de Maio de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 
nº 00028/2021 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa para a aquisição de 
gêneros alimentícios na forma de kit merenda escolar, para a distribuição junto aos alunos da rede 
municipal de ensino, devido a suspensão das aulas por conta da pandemia da covid–19, visando 
atender a solicitação da Secretaria de Educação 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: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO
CNPJ: 30.250.913/0001-27
TOTAL: 543.634,00
1 - KIT MERENDA ESCOLAR composta por 08 (oito) itens (açúcar - 01 kg; arroz parbolizado tipo 
1 01 kg; biscoito cream crack - 01 pacote; farinha de milho flocada - 1 pacote 500g; feijão carioca 
tipo 1 - 01 kg; leite em pó integral - 01 pacote 200g; macarrão tipo espaguete - pacote de 500g; 
sardinha – 01 lata 125g), sendo uma unidade de cada conforme relação constante neste edital.

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT.

1

AÇÚCAR REFINADO, pacote contendo 1 kg, amorfo 
de primeira qualidade. Obtido de cana de açúcar, com 
aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor 
de sacarose mínirno de 99% p/p e umidade máxima 
de 0,3% p/p, sem fermentação, isento de sujidades, 
parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou 
vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros her-
meticamente fechados. A embalagem deverá conter 
externarnente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, lote e validade mínima de 
180 dias apos a data de entrega.

ALEGRE Pacote 18200

2

ARROZ PARBOILIZADO, tipo 1, pacote contendo 1 k, 
beneficiado e fino composto por grãos inteiros, isento 
de pedras, fungos ou parasitas, e livre de umidade, 
de fragmentos ou copos estranhos. Acondicionado 
em embalagem primária própria, intacta, constando 
a identificação do produto, marca, nome e endereço 
do fabricante, modo de preparo, informação nutri-
cional, lote e validade mínima de 180 dias após a 
data de entrega.

KIARROZ Pacote 18200

3

BISCOITO, tipo cream crack, pacote contendo 400g, 
produto de boa qualidade, com sabor e textura agradá-
veis. Embalagem primária própria intacta, constando 
a identificação do produto, marca, nome e endereço 
do fabricante, informação nutricional, lote e validade 
mínima de 180 dias após a data de entrega.

VITAMASSA Pacote 18200

4

FARINHA DE MILHO, pacote contendo 500g, grão 
amarelo, tipo flocada, apresentação pré–cozida. 
Embalados em sacos plásticos Íntegros e hermetica-
mente fechados. Embalagem primária própria intacta 
constando a identificação do produto, marca, nome e 
endereço do fabricante, informação nutricional, lote e 
validade mínima de 180 dias após a data de entrega.

VITAMILHO Pacote 18200

5

FEIJÃO CARIOCA, tipo 1, contendo pacote de 1 kg, 
composto por grãos inteiros, isento de pedras, fungos 
ou parasitas, e livre de umidade, de fragmentos ou 
corpos estranhos. Embalagem primária própria intacta 
constando a identificação do produto, marca, nome e 
endereço do fabricante, informação nutricional, lote e 
validade mínima de 180 dias após a data de entrega.

SO GRÃO Pacote 18200

6

LEITE EM PÓ, integral, enriquecido com vitaminas, 
ferro, fonte de cálcio, cor branca interior e sabor ca-
racterístico. Acondicionada em embalagem de 200g. 
Resistente. As bordas do fecho de vedação da emba-
lagem devem estar perfeitas (sem orifícios ou defeitos) 
que prejudiquem a qualidade e o valor nutricional do 
produto. O produto não deverá apresentar sinais de 
sujidade, corpos estranhos, cor não característica do 
produto, sabor ácido intenso. Embalagem primária 
própria intacta, constando a identificação do produto, 
marca nome e endereço do fabricante, informação 
nutricional, lote e validade mínima de 180 dias após 
a data de entrega.

TGUINHO Pacote 18200

7

MACARRÃO, tipo espaguete massa de sêmola com 
ovos, pacote 500g, embalagem primária própria, intac-
ta, constando a identificação do produto, marca, nome 
e endereço do fabricante, informação nutricional, lote e 
validade mínima de 180 dias após a data de entrega.

ALIANÇA Pacote 18200

8

Sardinha em molho de tomate, eviscerada e des-
camada, livre de nadadeiras/barbatanas, cauda e 
cabeça, acondicionado em lata de 125 g, embalagem 
sem violações, amassados e ferrugens, contendo 
informações nutricionais, data de fabricação, lote e 
validade visíveis.

88 Lata 18200

Total do Lote 1 543.634,00
 
 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 Eletrônico nº 00028/2021, 
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 
Eletrônico nº 00028/2021, 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 Eletrônico nº 00028/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO.
30.250.913/0001-27 
Valor: R$ 543.634,00
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 25 de Outubro de 2021

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 25 de novembro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo melhor técnica, para: Contratação de agência de 
publicidade para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Esperança – PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06 e Lei nº 12.232 de 29.04.2010; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: esperanca.cpl2017@gmail.com. Edital: 
https://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/sagres/.

Esperança - PB, 25 de outubro de 2021.
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00031/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 11H30MIN HORAS DO DIA 09 DE NO-
VEMBRO DE 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA A 
LAVAGEM DE VEICLOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 0325/09; e legislação per-
tinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347–1820. E-mail: 
gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br

Gado Bravo - PB, 25 de Outubro de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 26 de outubro de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00029/2021
Aos 21 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 - Lírio 
Verde - Esperança - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de 
Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10024, de 28 de Outubro de 2019; Decreto Municipal nº 
1.907, de 15 de Maio de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 
nº 00029/2021 que objetiva o registro de preços para: Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de Softwares Educacionais com tablets e Notebooks com foco no Ensino Híbrido e Rami-
ficação para atendimento do Ensino Fundamental; 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: MBR EDITORA LTDA
CNPJ: 08.532.854/0001-20
TOTAL: 7.224.160.000,00
1 - SOFTWARES EDUCACIONAIS E MATERIAL DE APOIO

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

1

Softwares Educacionais, 
para atendimento do Ensino 
Fundamental 1 e 2, com 
foco no ensino híbrido e 
gamificação, com Material 
de Apoio e TABLET com 
processador mínimo Quad 
Core, 1.3GHz, mínimo de 
32GB de memória interna, 
tela 7’’ com resolução mí-
nima de 1024 x 600 pixels, 
com Android 10 ou superior, 
conforme especificação 
técnica detalhada no item 
3, 4 e 5 deste Termo de 
Referência

Unidade 3840 1.499,00 5.756.160,00

2

Softwares Educacionais, 
para atendimento dos 
Docentes do Ensino Fun-
damental, com foco no 
ensino híbrido e gamifi-
cação, com Material de 
Apoio e NOTEBOOK com 
processador mínimo intel 
Core I3, memória RAM a 
partir de 4GB, suporte para 
cartão de memória MicroSD 
mínimo de 32GB, tela 14'', 
com Windows 10.0 home ou 
superior conforme especifi-
cação técnica detalhada no 
item 3, 4 e 5 deste Termo de 
Referência.

Unidade 400 3.670,00 1.168.000,00

Total do Lote 1 7.224.160.000,00
 
 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 Eletrônico nº 00029/2021, 
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 
Eletrônico nº 00029/2021, 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 Eletrônico nº 00029/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- MBR EDITORA LTDA.
08.532.854/0001-20 
Valor: R$ 7.224.160.000,00
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 21 de Outubro de 2021

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00104/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00104/2021, que objetiva: Aquisições de 
camisas destinadas a diversos eventos realizados pela Administração Municipal.; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: JOAO MARTINHO DA SILVA - R$ 21.900,00; 
UZE BRINDES E UNIFORMES - R$ 46.360,00.

Guarabira - PB, 21 de Outubro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
ATO AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 108.2021.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 08 de Novembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de reparos / manutenção dos equipamentos instalados nas Unidades 
de Saúde da Administração. Recursos: Próprios . Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira/PB, 25  de Outubro  de 2021.
DEBORAH  NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00049/2021

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 DP00049/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS LABO-
RATORIAIS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS TARCÍSIO DE MIRANDA 
BURITY.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DIAGFARMA  
COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LABORATORIAIS LTDA. CNPJ: 11.426.166/0001-90. Valor: 
R$ 3.696,80 (TRÊS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Guarabira - PB, 08 de outubro de 2021.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS LABO-

RATORIAIS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS TARCÍSIO DE MIRANDA 
BURITY. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00049/2021. 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 DIAGFARMA  COM. E SERV. DE PROD. HOSP. E LABORATORIAIS 
LTDA - R$ 3.696,80 - TRÊS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTA-
VOS- CT Nº 00409/2021 – 08.10.2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00049/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

LABORATORIAIS 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 08.10.2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de camisas destinadas a diversos eventos realizados pela Administração 
Municipal.. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00104/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Elementos de despesas 3.3.90.30.01 – Material 
de Consumo 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: 
CT Nº 00426/2021 - 21.10.21 - JOAO MARTINHO DA SILVA - R$ 21.900,00; CT Nº 00427/2021 - 
21.10.21 - UZE BRINDES E UNIFORMES - R$ 46.360,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de um trator agrícola 
de pneus. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 12 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 Municipal nº 278/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: 
www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Ingá - PB, 21 de Outubro de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: 47QV-ASXS-ZICF-H1BB
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09036/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/073861
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 900800
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais didático-pedagógicos para 

uso coletivo nas salas de aula da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental da 
Rede Municipal de João Pessoa-PB.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, 
torna público que a licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorreria em 
25/10/2021 através do site www.licitacoes-e.com.br será adiada haja vista não ter ocorrido a devida 
publicação da licitação no site do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB.

Portanto, fica previsto o novo acolhimento das propostas, sendo através do site www.licitacoes-e.
com.br, a partir do dia 25/10/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá no dia 05/11/2021, às 
13h00 e disputa às 13h30 . A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.licitacoes-e.com.
bre http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 25 de outubro de 2021. 

João Pessoa, 22 de outubro de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE NOVA DATA DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: 47QV-ASXS-ZICF-H1BB
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09036/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/073861
NOVA CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 903968
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais didático-pedagógicos para 

uso coletivo nas salas de aula da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental da 
Rede Municipal de João Pessoa-PB.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br.O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 26/10/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
05/11/2021, às 13h e disputa às 13:30 . A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.licitacoes-
-e.com.bre http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de26 de outubro de 2021.

João Pessoa, 25 de outubro de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE NOVA DATA LICITAÇÃO
CHAVE CGM: O5K4-ASO0-UA5M-FH82

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09033/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/067497
NOVA CHAVE LICITAÇÕES-E Nº903973

OBJETO: Pacote de serviços de dados, para tráfego ilimitado, incluindo a assinatura de provedor 
de acesso à internet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea mínima de 40% (quarenta 
por cento) da velocidade máxima especificada pela Anatel para 4G, com franquia mensal de 20 GB 
e com o fornecimento de CHIP/SIM-Card pelo período de 12 meses.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br.O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 26/10/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
05/11/2021, às 08h30 e disputa às 09h00. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.
licitacoes-e.com.bre http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de26 de outubro 
de 2021.

João Pessoa, 25 de outubro de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: TPM8-7474-HMGA-Q1V7

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09037/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/078607
CHAVE LICITAÇÕES – E N° 903872

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada para fornecimento 
de dispositivos eletrônicos (pontos eletrônicos), serviços técnicos e licenças de aquisição perpétua 
de sistemas informatizados para implantação de plataforma de gerenciamento integrado de dados 
das unidades da Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa (SEDEC-JP).

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br.O acolhimento das propostas ocorrerá através do site 
www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 26/10/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 10/11/2021, às 08h30 e disputa às 09h00. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites 
www.licitacoes-e.com.bre http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 25 de 
outubro de 2021.

João Pessoa, 25 de outubro de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 01.043/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.042/2021
CHAVE CGM: BO8H-1GQY-EQ6Q-1XK5
DATA DE ABERTURA: 12/11/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ORTESE E PROTESE 

E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) COMPATIVEIS COM A TABELA SUS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Srª. Franciny 

do Nascimento Leal torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: ORDINÁRIOS, SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 
9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 25 de Outubro de 2021. 
Franciny do Nascimento Leal 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Novembro de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: OBRAS DE REFORMA 
DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PEIXE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.
com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 25 de Outubro de 2021
IZAEL DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 14:30 horas do dia 11 de Novembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de urnas funerárias. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: www.licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 25 de Outubro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 05 de novembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para aquisição de 
medicamentos e gêneros alimentícios a serem entregues de forma parcelada destinados ao hospital 
municipal do Município de Juru – PB. Recursos do convênio estadual SES 050/2021. 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; 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) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. 
Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juru - PB, 26 de outubro de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 037/2021.
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 por item no dia 10 de Novembro de 2021 as 09:00 horas, 
tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES  
PARA TRANSPORTE  DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 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 www.
mamanguape.pb.gov.br .

Mamanguape-PB, 25 de Outubro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 035/2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO 
DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE MAMANGUAPE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que a reunião para análise das 
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 035/2021 que aconteceria no dia 09 de Novembro de 
2021 as 09h00min horas ocorrerá no dia 12 de Novembro de 2021 as 09h00min. A alteração se faz 
necessário em virtude da impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião, por motivos pessoais. A 
reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua 
Antenor Navarro, n°10, Centro, Mamanguape – Pb. O edital será disponibilizado através do link 
https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Mamanguape, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 26 de Outubro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE CONTINUIDADE DA LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
O Pregoeiro Oficial comunica convocação para fase de lance e demais procedimentos inerente 

a conclusão do Pregão Presencial nº 00026/2021, para o dia 05 de novembro de 2021 às 09:30 
horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro 
- Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Marcação - PB, 25 de Outubro de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00018/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 09:30 horas do dia 10 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo de 07 
lugares, 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 004/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.
passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 25 de Outubro de 2021
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00019/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 10:30 horas do dia 10 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Locação de um veículo automotor tipo passeio, 
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 Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 004/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.
pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 25 de Outubro de 2021
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 10 de Novembro de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para execução de serviço de Pavimentação e drenagem de Ruas do município de Paulista/PB. 
Recursos: CONTRATO DE REPASSE Nº 908271/2020/MDR/CAIXA, previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: 
www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 25 de Outubro de 2021
WEDNA LARICI DUTRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 12 de No-
vembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para reforma da USF Derosse Barbosa de Almeida no município de Paulista/PB. 
Recursos: PROPOSTA Nº 11247.8330001/20-003, previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 25 de Outubro de 2021
WEDNA LARICI DUTRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS
Nº 0004/2021

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, resultado de julgamento de proposta de 
preços, atendendo ao art. 109, I “b” da lei nº 8.666/93. Fica declarada classificada a empresa JGA 
ENGENHARIA LTDA CNPJ: 10.540.927/0001-78 com o valor global de R$ 2.247.353,85 (dois milhões 
duzentos e quarenta e sete mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Foram 
declaradas desclassificadas as empresas CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, D2R3 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES CIVIL EIRELI, ABILIO FERREIA LIMA NETO EIRELI, MENDES 
E FERREIA CONSTRUÇOES LTDA, COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA por apresentaram 
valor global superior àquela, e as empresas PRINCESA DO VALE -ME, CONOBRE ENGENHARIA 
por apresentarem suas propositas em desconformidade com o edital. Concede-se prazo legal para 
recursos. Maiores informações na sala da CPL das 08:00 as 12:00 de segunda a sextafeira ou pelo 
email pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca-PB, 25  de outubro de 2021.
Severino Luiz de Caldas 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP
Nº 025/2021.

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTA-
MENTO DE INFRAESTRUTURA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para análise das 
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 025/2021 que aconteceria no dia 26 de Outubro de 
2021 as 09h00min horas ocorrerá no dia 11 de Novembro de 2021 as 09h00min. A alteração se faz 
necessário em virtude da impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião, por motivos de saúde. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. 
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponibilizado através do 
link https://www.pedrorégis.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 25 de Outubro de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.0010/2020, em 04.11.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: Contratação dos serviços de reforma no campo de futebol o Barbozão 

no município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 25 de Outubro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 16 de 
novembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA 
DA EMEF PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação per-
tinente, 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) 3371–2126. E-mail: 
pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 21 de Outubro de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 
19 de Novembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO DA E.M.E.F. TERTULIANO DE ARAÚJO, CONFORME PROJETO 
BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.
br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 21 de Outubro de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 024/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 09h00min do dia 09 de novembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de serviços de 
confecções parceladas de materiais gráficos personalizados diversos, para 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 004/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Pilões - PB, 25 de outubro de 2021.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA
Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO 
MUNICIPAL DA CIDADE DE PIRPIRITUBA–PB. Este certame irá acontecer na Rua Antônio Batista 
– Centro Pirpirituba-PB, Auditório do prédio aonde funcionar a secretaria municipal de saúde (Antigo 
Fórum).  Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 13:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3277–1108. Edital: http://www.pirpirituba.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 21 de Outubro de 2021
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO 

MELHORIAS NA REDE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS: SEVERINO JOSÉ DE LIRA ( 
DISTRITO DE VARZÉA DA EMA) E JOANA FERREIRA DE SOUZA (SEDE DO MUNICIPIO), LO-
CALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.700 SECRATARIA 
DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 2054 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO 
DO MUNICIPIO 1001 RECURSOS ORDINARIOS 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00067/2021 - 19.10.21 - FREITAS 
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME - R$ 58.785,30.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 26 de outubro de 2021         26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: 10 301 0010 2072 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE OBJETIVO: 

LOCAÇÃO 00038603390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Santa Helena: 21.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 10 301 0010 2072 MANUTENÇÃO DO 
FUNDO MUICIPAL DE SAUDE 00038603390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Santa Helena e: CT Nº 00045/2021 - 23.09.21 - BELIRARDO FERREIRA 
SILVA - R$ 11.500,00; CT Nº 00046/2021 - 20.10.21 - A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS 
DE TRANSPORTES EIRELI - R$ 8.549,97.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2021 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação de ruas no Município de 

São José de Espinharas-PB, conforme Contrato de Repasse N° 885730/2019/MDR/CAIXA, no uso 
das atribuições e observadas as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R 
E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, Modalidade Tomada de Preço nº 00002/2021, 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: AMETISTA CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI – CNPJ Nº 29.828.673/0001-16 – Valor R$ 286.215,31.

São José De Espinharas/PB, 25 de outubro de 2021. 
Antônio Gomes da Costa Netto

Prefeito

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, ESTADO DA PARAÍBA, no 
uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:  HOMOLOGAR o objeto da licitação, modalidade 
Tomada de Preços nº 00002/2021: Contratação de empresa especializada para pavimentação de 
ruas no Município de São José de Espinharas-PB, conforme Contrato de Repasse N° 885730/2019/
MDR/CAIXA, com base nos elementos constantes do processo correspondente a: AMETISTA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – CNPJ Nº 29.828.673/0001-16 – Valor R$ 286.215,31

São José De Espinharas/PB, 25 de outubro de 2021.
Antônio Gomes da Costa Netto

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de tubos de concreto para atender as 
demandas das secretarias municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.
sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 19 de Agosto de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

CHAMADA PUBLICA N° 001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e referente à 

CHAMADA PUBLICA n° 001/2021, que objetiva: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 
e Resolução FNDE n.º 04, de 2 de abril de 2015. HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a o senhor: José Jackson F. de Andrade portador do CPF nº 
060.094.524-30. Convoca-se o vencedor para assinatura do termo de contrato no prazo de 05 
(cinco) dias úteis após publicação, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as 
penalidades da lei. Nos termos do art. 64 da lei 8.666/93, convocamos o vencedor para em até três 
dias úteis assinar o termo do contrato do referido processo sob pena de se convocar o segundo 
classificado. O processo está a disposição dos interessados em todos os dias úteis, das 08h00min 
ás 12h00min na sala de reuniões da CPL, da Prefeitura Municipal de Serra Grande, na Rua Vicente 
Leite Araújo, s/n, Centro, Serra Grande-PB.

Serra Grande-PB, 25 de outubro de 2021
VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2021
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 09 de Novembro  de  2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:: Prestação de serviços para a confecção 
de SHOW PIROTÉCNICO - GIRÂNDOLA - REVEILLON/2021 na cidade de SOLÂNEA/PB. 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, 25 de Outubro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00083/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:00 horas do dia 09 de Novembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa do ramo pertinente, 
para prestação de serviços de acompanhamento dos processos administrativos junto a RFB, 
parcelamentos administrativos, declarações ,  defesas de recursos e embargos e suas alterações 
e/ou outros, para atender as necessidades 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 007/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@
yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 25 de Outubro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 10/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma Praça na Rua Antônio Ribeiro, 
no Bairro Projeto Mariz, as margens da BR 230, no Município de Sousa/PB, discriminados e quan-
tificados nos anexos do edital. 

SINTESE: O Município de Sousa, por intermédio de sua CPL, procedeu às alterações no Edital 
da Licitação em epígrafe, em razão dos questionamentos apresentados por empresa interessada. 
Com isto fica alterado o itens 1.2 e 6.1.6 do Edital, para

ONDE SE LÊ:
1.2. Estima-se esta licitação em R$ 295.305,63 (duzentos e noventa e cinco mil trezentos e cinco 

reais e sessenta e três centavos).”
6.1.6. A licitante deverá prestar Garantia de Proposta no valor de R$ 2.953,05 (dois mil novecentos 

e cinquenta e três reais e cinco centavos).”
LEIA-SE:
1.2. Estima-se esta licitação em R$ 378.854,26 (trezentos e setenta e oito mil oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos).”
6.1.6. A licitante deverá prestar Garantia de Proposta no valor de R$ 3.788,54 (três mil setecentos 

e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).”
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Em razão destas alterações que afetam diretamente na 

formulação das propostas, fica alterada a data da Sessão Pública para o recebimento dos envelopes 
para o dia: 25 DE NOVEMBRO DE 2021 AS 10H00MIN. 

LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 
Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital 
ATUALIZADO na sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em 
todos os dias úteis no endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos 
sites: sousa.pb.gov.br portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 25 de Outubro de 2021.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2021, que objetiva: SERVIÇOS DE 
LAVAGEM AUTOMOTIVA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
PAULO SERGIO FELIPE 04702316451 - R$ 35.400,00.

Tacima - PB, 25 de Outubro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Área de Locação de Mão de Obra Tempo-
rária. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Tacima: 04.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04000.12.361.2010.2009 
MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40 3.3.90.39.00.00 OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 04000.12.361.2010.2010 MANTER ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURIDICA 05.000 SECRETARIA DE SAÚDE – F.M.S 05000.10.301.2008.2026 MANUTENÇÃO 
ASPS – BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS PESSOA JURÍDICA 05000.10.302.2006.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, 
AMBULATORIAL/FMS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
06.000 SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB E DESEN ECONOMICO 06000.26.782.2012.1037 
INSTALAÇÃO/RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 08.000 SEC INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
URBANOS 08000.15.452.1002.2048 MANTER ATIV.DASEC DE TRANSP.OBRAS E SERV 
URBANOS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
08000.25.752.2013.2049 MANTER ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00130/2021 
- 25.10.21 - D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 300.720,00.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 059/2021

REGISTRO Nº 21-02044-5
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO COBERTO COM VESTIÁRIO E MANUTENÇÃO DA 

ESCOLA E.E.E.F.M AUZANIR LACERDA, EM PATOS - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 12 de novembro de 2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 25 de outubro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2021
PROCESSO Nº 22.000.021857.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, 
destinados ao à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 
SEECT, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 11/11/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02050-1
João Pessoa, 25 de outubro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
RDC ELETRÔNICO Nº  002/2021

PROCESSOS N° 12345.05370.2021-54, 12345.008322.2021-18
REGISTRO NA CGE Nº 21/01385-3

A Comissão de Licitação da Universidade Estadual da Paraíba - CEL, torna público o resultado 
do julgamento da habilitação apresentada pela licitante de proposta classificada, que foi o seguinte: 
Após a análise pelos departamentos de engenharia; comissão de licitação e financeiro na docu-
mentação de habilitação, constatou-se que a licitante CBL CONSTRUÇÕES LTDA atendeu todas 
as documentações exigidas no edital. Dessa forma, restou à Comissão Permanente de Licitação, 
uma vez cumprida às exigências formais, declarar VENCEDORA do presente certame a licitante 
CBL CONSTRUÇÕES LTDA, com a seguinte proposta R$ 3.150.000,00 (Três milhões cento e 
cinquenta mil reais). Abre-se o prazo regimental de 5 (cinco) dias úteis, conforme determina a Lei, 
para eventuais interposições de recursos, finalizando dia 04 de novembro de 2021.

Campina Grande, 25 de setembro de 2021
Rosália Alves Monteiro

Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 03.05.21.610

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021
DATA DE ABERTURA: 11/11/2021 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 11/11/2021 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 21-01408-2
LICITAÇÃO BB Nº 887476
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFO DIGITAL PARA A MATERNIDADE DR. PEREGRINO 

FILHO, EM PATOS/PB.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 055/2021/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O terceiro Edital ficará à disposição dos interes-
sados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos 
portais www.licitacoes-e.com.br, www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.
centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 
10.024/2019, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de 
recursos: 110 – REC VINCULADOS AO FUNDO ESTADUAL SAÚDE. Consultas com a Pregoeira 
e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 
3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 25 de outubro de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3061/2021/1° LEILÃO e nº 3062/2021/2° LEILÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público 
aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do 
anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido 
(s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. 

O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de 
Venda, estará à disposição dos interessados, 31/10/2021 até 09/11/2021, no primeiro leilão, e de 
16/11/2021 até 25/11/2021, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos 
estados de AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RS e SC e 
no escritório da leiloeiro, Sr. Antonio Brasil II, no endereço abaixo:

Rodovia BR 153, KM 17, DAIAG - Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74993-405, (62) 3250-1500/ 
99679-7104 no horário de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 12:00hs e das 13:30hs às 17:30hs 
(Site: www.leiloesbrasil.com.br)

(O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis)
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 10/11/2021, às 15:00 horas(horário de Brasília), e os lotes re-

manescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 26/11/2021, às 15:00 horas(horário de Brasília), 
ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço www.leiloesbrasil.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE PATOS E REGIÃO

PRAÇA GETÚLIO VARGAS, 86 – BAIRRO CENTRO – CEP 58.700-230 – PATOS(PB)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA DOS FUNCIONÁRIOS DA CAIXA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Patos e Região, inscrito no 

CNPJ 11.985.967/0001-96, Registro Sindical no006.221.88093-3, por sua presidente ao final assina-
da, CONVOCA todos os empregados em estabelecimentos bancários associados e não associados, 
funcionários daCAIXA ECONÔMICA FEDERAL da base territorial deste sindicato, composta pelos 
municípios de PATOS, PIANCÓ, SANTA LUZIA, SÃO MAMEDE e TEIXEIRA, no Estado da Paraíba 
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária específica que se realizará de forma Virtual 
Remota, das08h00às 18h00 do dia 29/10/2021, na forma disposta no site www.bancariospatospb.
com.bronde estarão disponíveis todas as informações necessárias, com link a ser disponibilizado 
pela Rede Social Whatsapp, para deliberar sobre PROPOSTA DO PLANO DE SAÚDE CAIXA, 
aprovado no Grupo de Trabalho Aditivo CONTEC / CAIXA em 31/07/2021. Areferida Assembleia 
será realizada em caráter Virtual Remota em virtude das Medidas de Isolamento Social tomadas 
pela OMS, Ministério da Saúde e demais autoridades no combate a COVID-19 e OFÍCIO CIRCULAR 
SEI nº 1919/2020/ME Brasília, 12 de junho de 2020. Patos (PB), 25 de outubro de 2021. Andrea 
Carla Gomes Gouveia Souto Gurgel – Presidente SEEB-Patos e Região. 

ASSERT – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA RADIO TABAJARA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO

O presidente da Associação dos Servidores da Radio Tabajara, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto, convoca os associados em gozo de seus direitos, para uma Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada no dia 1º/12/2021, na sede provisória, localizada no Corredor D 
Pedro II, s/n – Centro, nesta capital, quando serão realizadas as eleições para escolha, por vota-
ção secreta, da Diretoria e do Conselho Fiscal da Entidade, para o biênio 2022/2023. O prazo de 
inscrição de chapas concorrentes termina às 16 horas do dia 03/11/2019. Uma comissão, formada 
por 03 sócios quites com suas obrigações, irá dirigir o processo eleitoral. O horário de votação será 
de 09h00 as 16h00, sendo obrigatório o uso de máscara, verificação de temperatura e utilização 
de álcool para higienização das mãos.  

João Pessoa, 25 de outubro de 2021
FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA CARNEIRO

- Presidente –

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SOUSA - RUA 
CORONEL JOSÉ VICENTE, 22, 1º ANDAR - SALA 102 – CENTRO, CEP: 58.800-005 – SOUSA 
(PB) - EDITAL DE CONVOCAÇÃO -  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA DOS 
FUNCIONÁRIOS DA CAIXA.

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Sousa (PB), inscrito no CNPJ 
sob o no08.537.904/0001-62, registro sindical no 006.221.01846-5, por seu presidente ao final 
assinado, CONVOCA todos os empregados em estabelecimentos bancários associados e não 
associados, funcionários daCAIXA ECONÔMICA FEDERAL da base territorial deste sindicato, na 
Cidade de Sousa, Estado da Paraíba para participarem da Assembleia Geral Extraordinária específica 
que se realizará de forma Itinerante, das08h00às 16h00 do dia 29/10/2021, para deliberar sobre 
PROPOSTA DO PLANO DE SAÚDE CAIXA, aprovado no Grupo de Trabalho Aditivo CONTEC / 
CAIXA em 31/07/2021. Areferida Assembleia será realizada em caráter Itineranteem virtude das 
Medidas de Isolamento Social tomadas pela OMS, Ministério da Saúde e demais autoridades no 
combate a COVID-19 e OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1919/2020/ME Brasília, 12 de junho de 2020. 
Sousa (PB), 25 de outubro de 2021. Josélio Ramos – Presidente SEEB-Sousa. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMAN-
GUAPE E REGIÃO - RUA JOSÉ FERNANDES, S/N – BAIRRO CENTRO – CEP 58.280-000 – 
MAMANGUAPE(PB) - EDITAL DE CONVOCAÇÃO -  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
ESPECÍFICA DOS FUNCIONÁRIOS DA CAIXA.

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Mamanguape e Região, inscrito 
no CNPJ sob o no 00.774.440/0001-04, registro sindical no 006.221.05542-5, por seu presidente 
ao final assinado, CONVOCA todos os empregados em estabelecimentos bancários associados e 
não associados, funcionários daCAIXA ECONÔMICA FEDERAL da base territorial deste sindicato, 
composta pelos municípios de MAMANGUAPE, RIO TINTO, ITAPOROROCA, JACARAÚ, LAGOA DE 
DENTRO, ARAÇAGI, MARI, BAÍA DA TRAÍÇÃO, MATARACA, CUITÉ DE MAMANGUAPE, LUCENA 
e SAPÉ, no Estado da Paraíbapara participarem da Assembleia Geral Extraordinária específica que 
se realizará de forma Itinerante, das08h00às 16h00 do dia 29/10/2021, para deliberar sobre PRO-
POSTA DO PLANO DE SAÚDE CAIXA, aprovado no Grupo de Trabalho Aditivo CONTEC / CAIXA 
em 31/07/2021. Areferida Assembleia será realizada em caráter Itineranteem virtude das Medidas 
de Isolamento Social tomadas pela OMS, Ministério da Saúde e demais autoridades no combate a 
COVID-19 e OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1919/2020/ME Brasília, 12 de junho de 2020. Mamanguape 
(PB), 25 de outubro de 2021. Elário Martins Tomaz – Presidente SEEB-Mamanguape e Região.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ITABAIANA E 
REGIÃO - AV. JOSÉ SILVEIRA, 103, 1º ANDAR – BAIRRO CENTRO – CEP: 58.360-000 - ITABAIANA 
(PB) - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA DOS 
FUNCIONÁRIOS DA CAIXA.

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Itabaiana e Região, inscrito 
no CNPJ sob o no 01.116.689/0001-87, Registro Sindical no 006.221.89772-8, por seu presidente 
ao final assinado,CONVOCA todos os empregados em estabelecimentos bancários associados e 
não associados, funcionários daCAIXA ECONÔMICA FEDERAL da base territorial deste sindicato, 
composta pelos municípios de GURINHÉM, ITABAIANA, ITATUBA, JUAREZ TÁVORA, JURIPIRAN-
GA, MOGEIRO, PEDRAS DE FOGO, PILAR, SALGADO DE SÃO FÉLIX, SÃO MIGUEL DE TAIPU 
E SERRA REDONDA, no Estado da Paraíba para participarem da Assembleia Geral Extraordinária 
específica que se realizará de forma Itinerante, das08h00às 16h00 do dia 29/10/2021, para deliberar 
sobre PROPOSTA DO PLANO DE SAÚDE CAIXA, aprovado no Grupo de Trabalho Aditivo CONTEC 
/ CAIXA em 31/07/2021. Areferida Assembleia será realizada em caráter Itineranteem virtude das 
Medidas de Isolamento Social tomadas pela OMS, Ministério da Saúde e demais autoridades no 
combate a COVID-19 e OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1919/2020/ME Brasília, 12 de junho de 2020. Ita-
baiana (PB), 25 de outubro de 2021. Tiago Barbosa Macena – Presidente SEEB Itabaiana e Região.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E CATOLÉ DO 
ROCHA - RUA PRINCESA ISABEL, 467 – BAIRRO TABAJARA – CEP 58.840-000 - CATOLÉ DO 
ROCHA(PB) - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA 
DOS FUNCIONÁRIOS DA CAIXA.

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Catolé do Rocha, inscrito 
no CNPJ sob o no 08.560.732/0001-48, registro sindical no 006.221.97477.3, por seu presidente 
ao final assinado,CONVOCA todos os empregados em estabelecimentos bancários associados e 
não associados, funcionários daCAIXA ECONÔMICA FEDERAL da base territorial deste sindicato, 
composta pelos municípios de CATOLÉ DO ROCHA, SÃO BENTO e BREJO DO CRUZ, no Estado 
da Paraíba para participarem da Assembleia Geral Extraordinária específica que se realizará de 
forma Itinerante, das08h00às 16h00 do dia 29/10/2021, para deliberar sobre PROPOSTA DO PLA-
NO DE SAÚDE CAIXA, aprovado no Grupo de Trabalho Aditivo CONTEC / CAIXA em 31/07/2021. 
Areferida Assembleia será realizada em caráter Itineranteem virtude das Medidas de Isolamento 
Social tomadas pela OMS, Ministério da Saúde e demais autoridades no combate a COVID-19 e 
OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1919/2020/ME Brasília, 12 de junho de 2020. Catolé do Rocha (PB), 
25 de outubro de 2021. Sebastião Emanoel de Campos – Presidente SEEB-Catolé do Rocha.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CONCEIÇÃO 
E REGIÃO - RUA MANUEL BELMIRO, 12 – BAIRRO CENTRO – CEP: 58.970-000 – CONCEIÇÃO 
(PB) - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA DOS 
FUNCIONÁRIOS DA CAIXA.

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Conceição e Região, inscrito 
no CNPJ sob o no 11.986.288/0001-31, Registro Sindical no006.221.27436-6, por seu presidente 
ao final assinado,CONVOCA todos os empregados em estabelecimentos bancários associados e 
não associados, funcionários daCAIXA ECONÔMICA FEDERAL da base territorial deste sindicato, 
composta pelos municípios deBOA VENTURA, BONITO DE SANTA FÉ, CONCEIÇÃO, CURRAL 
VELHO, DIAMANTE, IBIARA, ITAPORANGA, PEDRA BRANCA, SANTA INÊS, SANTANA DE 
MANGUEIRA, e SÃO JOSÉ DE CAIANA,  no Estado da Paraíba para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária específica que se realizará de forma Itinerante, das08h00às 16h00 do dia 
29/10/2021, para deliberar sobre PROPOSTA DO PLANO DE SAÚDE CAIXA, aprovado no Grupo 
de Trabalho Aditivo CONTEC / CAIXA em 31/07/2021. Areferida Assembleia será realizada em 
caráter Itineranteem virtude das Medidas de Isolamento Social tomadas pela OMS, Ministério da 
Saúde e demais autoridades no combate a COVID-19 e OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1919/2020/ME 
Brasília, 12 de junho de 2020. Conceição (PB), 25 de outubro de 2021. FRANCISCO CIRILO DE 
OLIVEIRA – Presidente SEEB-Conceição e Região.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS 
E REGIÃO - RUA JOÃO DE SOUSA MACIEL, 186 – BAIRRO DA ESPERANÇA – CEP 58.900-000 
– CAJAZEIRAS (PB) - EDITAL DE CONVOCAÇÃO -  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
ESPECÍFICA DOS FUNCIONÁRIOS DA CAIXA.

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cajazeiras e Região, inscrito 
no CNPJ sob o no 09.319.062/0001-35, registro sindical no 006.221.01851-1, por seu presidente 
ao final assinado, CONVOCA todos os empregados em estabelecimentos bancários associados e 
não associados, funcionários daCAIXA ECONÔMICA FEDERAL da base territorial deste sindicato, 
composta pelos municípios de CAJAZEIRAS, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, SÃO JOSÉ DE PIRA-
NHAS e SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, no Estado da Paraíba para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária específica que se realizará de forma Itinerante, das08h00às 16h00 do dia 
29/10/2021, para deliberar sobre PROPOSTA DO PLANO DE SAÚDE CAIXA, aprovado no Grupo 
de Trabalho Aditivo CONTEC / CAIXA em 31/07/2021. Areferida Assembleia será realizada em 
caráter Itinerante em virtude das Medidas de Isolamento Social tomadas pela OMS, Ministério da 
Saúde e demais autoridades no combate a COVID-19 e OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1919/2020/ME 
Brasília, 12 de junho de 2020. Cajazeiras (PB), 25 de outubro de 2021. Nelson Soares da Silva – 
Presidente SEEB-Cajazeiras e Região. 

JS DISTRIBUIDORA DE PEÇA S/A ,INSCRITO  COM O CNPJ: 04.185.877/0011-27,  TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMABY- SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DE BAYEUX, A 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, PARA COMERCIO POR ATACADO DE PELAS 
E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SITUADO NO RODOVIA BR-
101,S/N,KM 31,IMACULADA, BAYEUX-PB.

ALTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, torna público que requereu à SEMAN – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, a Licença PRÉVIA, para uma edificação multifamiliar situado 
a Av. Gov. Argemiro de Figueiredo, sn, Lote 261, Quadra 23, Jardim Oceania, João Pessoa/PB.

A N. F. PEQUENO com CNPJ 08.742.158/0001-49 torna público que em 24 de agosto de 2021recebeu 
a LicençaAmbiental de Operação nº 035/2021 da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretaria 
de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G para Controle de Vetores e Pragas Urbanas, 
conforme o processo nº 1779/2000  especificando 214 m², rua Padre Pedro Serrão, 430, Liberdade, 
Campina Grande-PB. Com validade de 730 (setecentos e trinta) dias.

BF PB 02 ATIVIDADES ESPORTIVAS S/A, CNPJ 40.376.775/0002-61, torna público que requereu à 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, as(Licenças Prévia,Instalação, 
e Operação de regularização de uma reforma e a Licença de funcionamento), para imóvelsituado à 
Avenida Almirante Tamandaré, nº 900, no bairro deTambaú, João Pessoa – PB.

CARLOS GLADSTON GOMES FEITOZA, inscrita no CPFsob nº 777.827.127-34,torna público que 
requereuda SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de CondeaLICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI, para 
construção de imóvel residencialunifamiliar, localizado na Ruados Juazeiros, s/n, Quadra Q-08A, 
Lote 06, do Loteamento denominado Cidade Balneário Novo Mundo– Conde/PB. CEP 58.322-000.
(Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

LUISA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJsob nº 18.100.0003/0001-62,torna 
público que requereuda SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de CondeaLICENÇA DE INSTA-
LAÇÃO - LI, para construção de imóvel residencialmultifamiliar, localizado na RuaProjetada, s/n, 
Quadra I-16, Lote 09, do Loteamento denominado Cidade Balneário Novo Mundo– Conde/PB. CEP 
58.322-000. (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

A UNI TAMARI CONSTRUÇÕES SPE LTDA, CNPJ: 41.498.823/0001-76, torna público que requereu 
da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LI – Licença de 
Instalação, 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)

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOÃO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LO = SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = AC: 3.500M² = NE: 05 = L/
ATV: MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DA MATA/PB. Processo: 2021-008332/TEC/LO-3108.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOÃO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LO = SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = IT: 302.575,78 = L/ATV: 
MUNICÍPIO: CATOLÉ DA ROCHA/PB. Processo: 2021-008333/TEC/LO-3109.
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