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Programação marcou o Dia do Servidor Público, em que o governador João Azevêdo homenageou funcionários, incluindo os que perderam a vida para covid. Página 13

Governo realça eficiência dos servidores públicos

Força-tarefa combate 
grupo que revendia 
mercadoria roubada
Órgãos de fiscalização e segurança do Estado deflagram operação para desarticular 
bando que sonegava impostos comercializando produtos provenientes de crimes. Página 17

 

Empaer irá desenvolver
pesquisas no Semiárido

Centrais Sindicais apoiam greve 
que caminhoneiros farão dia 1o

Músicos paraibanos destacam 
contribuição de Letieres Leite

Estado liberou mais de R$ 1 milhão para projetos que 
beneficiem áreas estratégicas para o desenvolvimento 
socioeconômico de populações vulneráveis. Página 20

Mobilização nacional, na próxima segunda-feira, ocorre 
em protesto aos constantes reajustes de preço dos 
combustíveis promovidos pela Petrobras. Página 18

Arranjador de músicas para Ivete Sangalo e Maria Bethânia 
é mais uma vítima da covid-19 e esteve na Paraíba 
apresentando sua Orquestra Rumpilezz. Página 12

Colunas

O MCJP exporá, ainda, vida e culturas do 
nosso meio, até mesmo seu ecológico verde, 

traçando o jardim, com canteiros, plantas, palmas 
e roseiras, usadas naquela época...  Página 2
Damião Ramos Cavalcanti

O projeto Incubadora Social, como o 
próprio nome já revela, assume um papel 

fundamental na construção de uma sociedade 
socialmente mais justa e igualitária.  Página 2
Editorial

Pandemia Festa de Nossa Senhora da Penha não 
terá procissão pelo segundo ano consecutivo. Página 8

Foto: Marcos Russo

Economia

O incrível Hulk 
Defendendo a camisa do 
Atlético-MG, paraibano 
se torna o artilheiro da 
Copa do Brasil com 
seis gols acumulados. 
Página 23
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Covid: Estado já vacinou 98,3% 
dos adultos com uma dose
Quase três milhões de pessoas com mais de 18 anos 
receberam o imunizante contra a covid-19 na Paraíba, e 
1,8 milhão completaram o esquema vacinal. Página 5
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Reconhecimento Governo do Estado assegura ascenção na carreira 
de 402 policiais militares e PB passa a ter 2.694 soldados promovidos. Página 3
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Esportes

Foto: Abdias Pinheiro/Secom/TSE

‘Fake news’ TSE livra Bolsonaro e Mourão, mas cassa deputado do PR 
e promete punir candidato que espalhar notícias falsas em 2022. Página 15

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

445.460

21.780.474

244.508.567

9.406

607.125 

4.963.841
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS
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O lançamento do projeto Incubadora Social, pelo Governo do 
Estado, na comunidade Caiana dos Crioulos, em Alagoa Grande, 
é um exemplo singular de como, com vontade e empenho, uma 
gestão tem o poder de fazer a diferença para promover a inclusão 
social e transformar para melhor a vida das pessoas. 

Não poderia ter sido mais emblemático o projeto-piloto do 
Incubadora Social ter sido lançado na Caiana dos Crioulos, uma 
comunidade quilombola que, por décadas, não dispunha desse 
olhar sensível da gestão pública para as suas necessidades mais 
urgentes.    

É ponto pacífico entre especialistas a ideia de que com políti-
cas públicas inclusivas, pensadas para atender às especificidades 
e às necessidades de cada região, o desenvolvimento sustentável 
se estabelece, naturalmente. São ações que, para além do estímulo 
ao empreendedorismo, levam em consideração algo fundamental: 
a cultura de um lugar e a sua vocação para determinada atividade, 
a qual chamamos de especialização produtiva, fruto da interação 
e da cooperação entre seus moradores. 

Esse viés faz toda a diferença: o incentivo ao desenvolvimento 
sustentável se dá por meio de investimentos direcionados espe-
cificamente para o cenário em que as pessoas estão inseridas, 
valorizando a sua cultura, a sua região, os seus modos de vida, e 
abrindo novas possibilidades para a promoção da cidadania.   

Por meio do programa Empreender PB, o Incubadora Social 
faz mais do que disponibilizar crédito para as pessoas que inte-
ragem em arranjos produtivos locais. Os contemplados também 
recebem capacitação e orientação. É o chamado acesso ao crédito 
produtivo e orientado, que tem o suporte das parcerias que o pro-
grama estabeleceu com o Sebrae Paraíba e com pastas e órgãos 
da estrutura do governo, entre as quais a Secretaria da Mulher e 
da Diversidade Humana e a Empaer-PB – Empresa Paraibana de 
Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária.   

O projeto Incubadora Social, como o próprio nome já revela, 
assume um papel fundamental na construção de uma sociedade 
socialmente mais justa e igualitária. E também tem reflexos po-
sitivos em outra frente: ao ofertar crédito para negócios nessas 
comunidades proporciona a geração de emprego e renda e, con-
sequentemente, evita a ocorrência do êxodo rural. 

Incubadora Social Sonhar museu e o MCJP
Os intérpretes populares, desde os 

povos antigos da Babilônia, Caldeia e Judeia, 
faziam com que o significado dos sonhos 
fosse conceituado como uma arte, uma 
prática popularizada, na boca do povo, já 
dando sugestões ao quotidiano, o que movi-
mentou, no século II, Artemidoro Dalidarius 
compilar essas então correntes explicações, 
num dicionário. Não eram explicações como 
as de Jung, McDougall, Zenner ou Freud, mas 
tinham o cunho de dizer o que estaria próxi-
mo a acontecer, mais ou menos, como se usa 
o sonho para o “jogo do bicho”, que orienta a 
parada da roleta, em vaca ou borboleta, ou 
em qualquer milhar, em que conste o bicho 
do dia. Dentre essas interpretações, sonhar 
com museu não significa propriamente 
alguma coisa com a museologia. Mas, visi-
tando-o profetiza que “um êxito virá mais 
tarde”; se em companhia da pessoa amada, 
que “preocupações ou per-
turbações da vida se dissi-
parão”; ou visitando-o com 
a família, que “virá realizar 
altas ambições ou fortes 
desejos”. E se sonha, sem vi-
sitá-lo, “haverá descoberta 
de objetos valiosos”, de coisas perdidas ou, 
no interior, quiçá de uma botija. Ou como o 
sonho de Isporina, o cego, prevendo a Cesar 
os aziagos “Idos de março”.

João Azevêdo sonhou acordado, ideali-
zando museus, e como Governador, recupe-
rando edificações patrimoniais, que enchem 
a rua ou a praça de beleza; colocando dentro 
delas memória, história, cultura, coisas, fatos 
e pessoas, protagonistas do nosso universo 
cultural. Sonhou ele, assim, concretizar o 
que se verifica na realidade, como é o caso 
das expressivas obras, na Praça da Inde-
pendência, hoje tornada, depois do Ponto 
de Cem Réis, o coração da cidade. Não é de 
qualquer cidade, dentro ou fora do Estado. 
Mas, nominalmente, daqui mesmo, como se 
chama a nossa querida urbs... Também a casa 
onde morou  o vulto histórico e político João 

Pessoa, trazendo de volta o seu espírito à sua 
antiga morada, para ele reviver sua história, 
sentando nas suas cadeiras, comendo à sua 
mesa, reassumindo o seu bureau, em que 
escreveu tantos decretos, modificadores 
da então tradicional política, no Estado, e 
também certamente onde escreveu a palavra 
Nego, liderando a postura de governos esta-
duais contra costumeiras maquinações para 
somente São Paulo presidir o país.

Enfim, no MCJP, também haverá outras 
coisas e fatos da vida de João Pessoa, inclusive 
a mesa da sua morte, na Confeitaria Gloria, 
em Recife, móvel cedido ao MCJP pelo egrégio 
IHGP. O MCJP exporá, ainda, vida e culturas do 
nosso meio, até mesmo seu ecológico verde, 
traçando o jardim, com canteiros, plantas, 
palmas e roseiras, usadas naquela época, 
o que foi pesquisado por Sonia Gonzalez e 
projetado pelos arquitetos paisagistas Pablo 

Máximo e Rebeca Cavalcan-
ti. Coube ao coordenador 
do MCJP, Diógenes Chaves, 
artista e curador de expo-
sições, em conversa com os 
curadores Marcos Lontra e 
Raul Córdula, arrumar a ve-

tusta mansão, também auxiliado por Debora 
Oliveira, Chico Pereira e todos que fazem a Se-
cretaria de Estado da Cultura. A Secult muito 
se honrou em se responsabilizar na condução 
das incumbências e providências, tão ajudada 
pelas outras Secretarias de Estado. O sonho 
de João Azevêdo é longo e forte, garantindo-
nos, em continuidade, a sistematização, na 
sua política pública, dos museus paraibanos; 
e também, nesse próximo 4 de novembro, 
transformar o palácio do governo em mu-
seu, casa aberta ao povo que se alternará ao 
visitar o Museu da Cidade de João Pessoa, o 
vizinho Museu de Artesanato, também obra 
do sonhador, e muito brevemente o Museu da 
Paraíba Palácio da Redenção (MPPR). Museu, 
como o Museu da Cidade de João Pessoa, exal-
ta os que o sonharam, os que o realizaram, e, 
sobretudo, os que o visitarão.  

Famílias de presidente
Qual concepção e compreensão de 

família institui um discurso governa-
mental berrado em palanques e “cer-
cadinhos”, com fortes traços, riscos e 
tintas de farsa, ódio e desfaçatez?

Um discurso contaminado por 
ingredientes farisaicos que esconde 
Deus atrás de biombos de ódio. Um 
Deus vingativo, homofóbico, racis-
ta, machista. Um Deus que, negan-
do seu ensinamento basilar, de que 
está entre os homens “para que todos 
tinham vida, e vida em 
abundância”, justifica a 
fome, a morte, a peste, a 
violência como situações 
naturais e as traduz com 
um desdenhoso: “e daí!”.

A qual família este 
discurso remete?

As famílias que se de-
gradam em situação de 
rua, vitimadas pelo frio, 
pela violência, pela invi-
sibilidade social, política, 
afetiva. Famílias expos-
tas a riscos e despidas 
das mínimas condições 
de preservar e conservar 
a dignidade, a autonomia, 
a linguagem de se fazer e 
se dizer gente.

A qual família este 
discurso nos remete?

A família dos mais de seiscentos 
mil brasileiros que morreram vitima-
dos pela Covid-19. Famílias esmigalha-
das diante da negligência, irrespon-
sabilidade e perversão política de um 
presidente que adota como política de 
Estado a barganha, a fraude, a negação 
da ciência. Exibindo em falas toscas e 
frases imbecis posições e posturas que 

destoam, visceralmente, da conduta 
ética e da sensibilidade política que os 
modernos preceitos das democracias 
burguesas receitam como aceitáveis.

De qual família este discurso fala?
Das famílias que catam ossadas e 

carcaças em latões e caminhões de lixo. 
Ossadas e carcaças que se constituirão, 
com farelos de arroz, a mais “decente e 
nutritiva” refeição da família em sema-
na. Ossadas e carcaças disputadas com 
cães e abutres, num espetáculo que ar-

ranha, em profundidade, 
a mais brutal personali-
dade humana.

A qual família esse 
discurso nos aponta?

As famílias de mili-
cianos que, à revelia do 
oficial, mas com sua com-
placência, controlam lu-
gares e gentes, estabele-
cem e definem condutas, 
elegem e executam as 
ordens e regras de quem 
vive e de quem morre. 
Famílias que, debochan-
do da fome, da dor, da an-
gústia de um país com 
suas famílias imersas na 
pobreza material, polí-
tica, ética, esbanjam e 
escancaram sorrisos em 

bordas de milionárias mansões pagas 
com o fruto da propina, da extorsão, 
do crime institucionalizado e prote-
gido pela generosa e afável mão do 
poder que, a elas apenso, as faz uma 
instituição, paralela, mas estimulada 
e incentivada, de exercício de mando.

Isto são apenas reflexões acerca de 
um discurso presidencial em rincões 
paraibanos!

 João Azevêdo 
sonhou acordado, 

idealizando museus   

 Qual concepção e 
compreensão de 

família institui um 
discurso 

governamental 
berrado em palanques 
e “cercadinhos”, com 
fortes traços, riscos e 
tintas de farsa, ódio e 

desfaçatez?   

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

Mariana Moreira
marianamoreira@uol.com.br | Colaborador

Igualdade para todos

Fotolegenda
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João Azevêdo destacou o reconhecimento nacional ao trabalho das Forças de Segurança da Paraíba

Governo promove 402 policiais 
em evento no Dia do Servidor 

Hoje promete ser um dia de 
revelações e anúncio de de-
cisões políticas na Paraíba.  É 
que Romero Rodrigues deve-
rá se posicionar, oficialmente, 
sobre a sua decisão de não 
mais disputar o Governo do 
Estado pela oposição. Porém, 
a pauta mais esperada por 
todos é outra: com quem ele 
caminhará nas eleições do 
próximo ano?  

Dia De Decisões? 
“Na política tem que somar, 
buscar apoios”. Do secretá-
rio Chefe de Gabinete do 
governador João Azevê-
do, Roberto Paulino (MDB), 
confirmando que não faz 
nenhum veto a uma even-
tual aliança do grupo com 
o ex-prefeito de Campina 
Grande, Romero Rodrigues 
(PSD). “Temos espaço para 
todos”, afirmou.     

O governador João Azevêdo não se 
opõe à ideia de o Cidadania integrar 
uma federação, até porque considera 
como uma necessidade para as aspi-
rações políticas do partido, em 2022, 
devido às novas regras eleitorais. “O 
Cidadania precisa estar numa fede-
ração”, avaliou. Claro, não necessa-
riamente com o PSDB. O Cidadania 
também dialoga com o PV.  

Não se opõe à iDeia  

“Quem vai comaNDar essa feDeração  
Nos estaDos?”, QuestioNa o goverNaDor 

“espaço para toDos”, 

Desde que o instituto da federação partidária foi aprovado pelo Congresso, uma indagação se impôs aos 
agentes políticos, que pode ser traduzida no questionamento feito pelo governador da Paraíba, João 

Azevêdo (foto): “Quem vai comandar essa federação nos estados?”. Essa é uma pergunta pertinen-
te, uma vez que existem certas especificidades nos estados que fogem à lógica da justificativa dos 
partidos para celebrarem composições em nível nacional – o governador participou, em Brasília, 
da reunião partidária que tratou desse tema. Ressalte-se que o Cidadania está em tratativas com o 
PSDB para formar uma federação. A ideia é bem-vinda tanto para o presidente nacional do Cida-
dania, Roberto Freire, quanto para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que disputa 

no PSDB a indicação para ser o candidato a presidente da República. Porém, conforme já havia men-
cionado o governador, o PSDB faz oposição ao seu governo, fato este que, por si só, mostra o quanto 
é complexo efetivar a criação de uma federação. O fato é que as federações são uma saída para que 

os partidos, sobretudo os menores, possam superar a cláusula de desempenho. Porém, o difícil 
será pactuar uma aliança de quatro anos, como estabelece a regra, sem gerar insatisfações 

nos estados. Ou, como disse o governador, não será “fácil encontrar uma modelagem que 
atenda de forma satisfatória todas as necessidades” intrínsecas a esse processo.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Líder do blocão na ALPB, o deputado Ricardo 
Barbosa (PSB) disse, em entrevista a uma emis-
sora de rádio, que a oposição ao Governo do 
Estado é minúscula não só numericamente, mas 
também qualitativamente. “É difícil para a opo-
sição enfrentar um governo com este padrão de 
operosidade, com ações estruturantes em todas 
as regiões”, avaliou. 

“É Difícil eNfreNtar um  
goverNo com este paDrão”

É ou Não rompimeNto? 

ptB: caNDiDatura própria  

Presidente do PTB na Paraíba, Nilvan Ferreira 
não acredita que a carta escrita pelo presi-
dente nacional – licenciado - da legenda, Ro-
berto Jefferson, represente um rompimento 
com o governo do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). Porém, ficou claro que Jeffer-
son, que está preso, resolveu ‘chutar o pau 
da barraca’, como se diz popularmente.   

Na carta, Roberto Jefferson diz que Bolsonaro e o 
filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, estão viciados 
“nas facilidades do dinheiro público”. Em outro tre-
cho, afirma que “O PTB terá candidatura própria [a 
presidente]” e registra que o partido irá “convidar o 
Mourão [vice-presidente]” para essa disputa. Não há 
outra palavra: é rompimento mesmo.  
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O governador João Aze-
vêdo participou, ontem, da 
solenidade de promoção 
de 402 policiais milita-
res. O evento, ocorrido na 
Praça do Povo do Espaço 
Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa, integrou a 
programação do Governo 
do Estado alusiva ao Dia do 
Servidor Público. 

Os profissionais que 
ascenderam de soldados 
a cabos da Polícia Militar 
por critério de antiguida-
de passaram por curso de 
habilitação para a nova gra-
duação. Com as promoções 
de ontem, a gestão estadual 
totaliza 2.694 policiais pro-
movidos. Além disso, 1.214 
novos soldados ingressa-
ram no serviço público, 
fortalecendo os quadros da 
Segurança do Estado. 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual parabe-
nizou os novos cabos da PM 
pela ascensão profissional. 
“Hoje, dia do servidor públi-
co, fica para nós a reflexão 
do conceito mais importan-
te que é trabalhar à dispo-
sição do outro. Os policiais 
promovidos terão suas mis-
sões e responsabilidades 
ampliadas e galgaram essa 
condição por seus méritos 
e esforços pessoais “, frisou. 

Ele também destacou 
os investimentos e os exce-
lentes números da seguran-
ça do Estado, resultado de 
um trabalho conjunto das 
instituições. “Nós somos a 
melhor segurança do Nor-
te/Nordeste, enfrentamos a 
pandemia com um esforço 
imenso das nossas tropas, 
promovemos mais de cin-
co mil profissionais, esta-
mos fazendo concurso para 
1.400 novos policiais civis e 
criamos a polícia penal por-
que melhorar as condições 
de trabalho é uma missão 
constante nossa, seja inves-
tindo em equipamentos ou 
na qualificação profissional 

e, como cidadão, eu só tenho 
a agradecer”, acrescentou. 

O secretário de Estado 
da Segurança e da Defesa 
Social, Jean Nunes, desta-
cou a importância do reco-
nhecimento de servidores 
que têm a missão de defen-
der o povo paraibano. “Esse 
é mais um dia importante 
para a Segurança Pública 
que tem recebido grandes 
investimentos com entre-
gas de novas viaturas, co-
letes, armamentos e ações 
em tecnologia. Nós também 
temos 50% da Polícia Civil 
e quase mil bombeiros pro-
movidos, o que simboliza o 
cuidado com as pessoas que 
fazem a nossa Segurança”, 
comentou. 

O comandante geral 
da Polícia Militar, coronel 
Euller Chaves, parabenizou 
os policiais promovidos na 
data simbólica de comemo-
ração do Dia do Servidor Pú-
blico. “Esse ato representa o 
reconhecimento do governo, 
na pessoa do governador, e 
estabelece a continuidade 
de um processo motivacio-
nal profundo, com conteúdo 
e contínuo. De servidor para 
servidor, o nosso gestor tem 
mostrado a sua responsabi-
lidade pública com a Paraíba 
e o respeito à nossa institui-
ção, colocando as insígnias 
nos cabos da corporação 
que também passaram por 
um curso de capacitação 
que nos faz ser uma polícia 
destacada nacionalmente”, 
declarou. 

“Hoje é um dia de fe-
licidade e nenhuma pala-
vra pode significar mais 
a missão dos nossos poli-
ciais do que proteção. São 
pessoas que merecem o 
nosso reconhecimento 
pelo compromisso em de-
fesa da segurança pública 
porque sem eles a socie-
dade fica desprotegida”, 
ressaltou o deputado fe-
deral Julian Lemos.

Cientista 
político faz 
elogios  à 
polícia da PB
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

O colunista do Esta-
dão, Luiz Felipe D’avila, 
fez uma avaliação positiva 
sobre o trabalho realizado 
pelos governos estaduais, 
em contraste com o Gover-
no Federal. Com o título 
“Governos Exemplares”, o 
cientista político e autor do 
livro “10 mandamentos - 
do Brasil que somos para o 
país que queremos”, citou o 
trabalho realizado pelo go-
vernador da Paraíba, João 
Azevêdo (Cidadania), na 
resolução de problemas na 
área de segurança pública. 

“A Paraíba atacou com 
seriedade o problema da 
segurança pública e o Es-
tado saltou da 24ª coloca-
ção para a 3ª nesse pilar, 
reduzindo dramaticamente 
as taxas de homicídio”, co-
mentou o colunista se refe-
rindo aos dados do Ranking 
de Competitividade dos 
Estados. 

De acordo com o secre-
tário estadual de Seguran-
ça e da Defesa Social, Jean 
Nunes, o reconhecimento 
é fruto de um trabalho em 
equipe, sob a liderança do 
governador João Azevêdo. 

O secretário lembrou 
ainda que a segurança da 
Paraíba vem sendo desta-
que em todo o país, com 
um trabalho reconhecido 
pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública e pelo 
Centro de Lideranças Pú-
blicas. “Hoje a polícia da 
Paraíba tem outro patamar, 
são muitas ações estrutu-
rantes que faz com que a 
nossa segurança seja essa 
referência a nível nacional”, 
ressaltou.

Galdino parabeniza promovidos
O presidente da Assembleia 

Legislativa, deputado estadual 
Adriano Galdino, parabenizou os 
promovidos. “É uma alegria ter 
dividido esse momento com to-
dos e cumprimento o governador 
João Azevêdo por mais essa ação 
administrativa. Recentemente, 
estivemos em Campina Grande, 
onde foram entregues mais de 300 
viaturas para a região, o que de-
monstra o compromisso do gover-
no com o segmento e com homens 
e mulheres que constroem um 
Estado melhor, mais justo e seguro 
através de seus ofícios”, falou. 

A cabo Andressa Costa, que 
atua na Patrulha Maria da Penha, 
em Campina Grande, falou da 
alegria de receber a promoção 
e de trabalhar pela proteção da 
sociedade. “Eu agradeço primeira-
mente a Deus pela oportunidade 

de já ter 10 anos de história de 
vivência na Polícia Militar, onde 
já fiz parte do Ciop e da Rádio 
Patrulha e esse momento é muito 
importante para nós. Essa é uma 
motivação muito grande e vamos 
continuar trabalhando e cumprin-
do a lei”, falou.

O cabo Edson Júnior também 
comemorou a ascensão na car-
reira. “Essa é mais uma conquista 
profissional, continuaremos a 
desempenhar da melhor forma 
possível a nossa missão e agra-
decemos pelo reconhecimento ao 
nosso trabalho, buscando sempre 
servir e proteger a sociedade pa-
raibana”, afirmou. 

Os deputados estaduais Ra-
niery Paulino, João Gonçalves, 
Jutay Meneses e Anísio Maia e 
auxiliares da gestão estadual tam-
bém prestigiaram o evento.

O governador João Azevêdo (D) parabenizou os novos cabos da Polícia Militar pela ascensão profissional 

Foto: Francisco França/Secom-PB
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Duas pessoas foram soterradas no local, que fica em Cabedelo, próximo aos viadutos de Intermares; um militar ficou ferido

MPT investiga acidente em obra 
na BR-230 que matou operário

O ministro da Cidadania, 
João Roma, alertou ontem, 
que a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) dos pre-
catórios precisa ser aprovada 
pelo Congresso Nacional até, 
no máximo, a segunda sema-
na de novembro, sob pena de 
o pagamento do Auxílio Brasil 
ser dificultado.

"Até o dia 15 de novem-
bro, no caso antes, porque 15 
é segunda-feira de feriado. 
Nosso apelo é para que, até a 

segunda semana de novem-
bro, essa medida possa ser 
aprovada, porque, se não, te-
rão dificuldades operacionais 
para fazer chegar o recurso 
à população", disse Roma a 
jornalistas na saída do Pa-
lácio do Planalto. "Estamos 
sensibilizando o parlamento 
para que seja o quanto antes a 
aprovação", acrescentou.

A PEC iria à votação na 
quarta-feira, mas foi adiada 
por falta de quórum, como ad-
mitiu o próprio presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

"O que estávamos fazen-

do anteontem era justamente 
buscando sensibilizar o Con-
gresso, visando aprovação 
célere da PEC, o instrumento 
que temos hoje para viabi-
lizar o pagamento do Auxi-
lio Brasil", declarou Roma a 
jornalistas, ontem. "Estamos 
muito preocupados com o 
tempo."

Ainda assim, o ministro 
da Cidadania voltou a mostrar 
confiança na aprovação da 
PEC. "Acredito que mais uma 
vez o Congresso estará ao 
lado dos mais necessitados", 
disse Roma.

PEC dos Precatórios precisa ser 
aprovada até 15 de novembro
Eduardo Gayer
Agência Estado

Agência Estado

Terras indígenas

Sobre venda da Covaxin

Invasões aumentam em 2020 
e mortes têm alta de 63%

PF faz novas buscas contra 
a Precisa em investigação

O ano de 2020 foi mar-
cado por um aumento de 
violência contra os povos 
indígenas e invasões a suas 
terras em todo o país. O “Re-
latório Violência Contra os 
Povos Indígenas do Brasil”, 
que é publicado anualmente 
pelo Conselho Indigenista 
Missionário (Cimi) e que foi 
divulgado ontem, identifi-
cou 263 casos de “invasões, 
exploração ilegal de recur-
sos e danos ao patrimônio” 
indígena. O número superou 
os 256 casos contabilizados 
em 2019 e representa um 
aumento de 137% em rela-
ção a 2018, quando foram 
registrados 111 casos.

Os dados de “violência 
contra a pessoa” mostram 
que, em 2020, ocorreram 
182 assassinatos de indíge-
nas, número 63% superior 
ao de 2019, quando 113 in-
dígenas foram mortos em 
atos de violência. No ano 
passado, também foram re-
gistrados 14 casos de abu-
so de poder, 17 ameaças de 
morte, 34 ameaças várias, 
16 homicídios culposos, 8 
lesões corporais dolosas, 15 
casos de racismo e discri-

minação étnico cultural, 13 
tentativas de assassinato e 
5 ocorrências de violência 
sexual. Somados, os regis-
tros totalizam 304 casos de 
violência praticadas contra 
a pessoa indígena em 2020. 
Este total é maior do que o 
registrado em 2019, quan-
do foram identificados 277 
casos.

De acordo com o le-
vantamento, as invasões 
e os casos de exploração 
de recursos naturais e de 
danos ao patrimônio regis-
trados em 2020 repetem 
o padrão identificado no 
ano anterior. Os invasores, 
em geral, são madeireiros, 
garimpeiros, caçadores e 
pescadores ilegais, fazen-
dei ros e grileiros, que in-
vadem as terras indígenas 
para se apropriar ilegal-
mente da madeira, devas-
tar rios inteiros em busca 
de ouro e outros minérios, 
além de desmatar e quei-
mar largas áreas para a 
abertura de pastagens. Em 
muitos casos, os invasores 
dividem a terra em “lotes” 
que são comercializados 
ilegalmente, inclusive em 
terras indígenas habitadas 
por povos isolados.

O Cimi chama a aten-

ção para os casos dos po-
vos Yanomami, Ye’kwana 
e Munduruku, alvos recen-
tes de atos de violência que 
prosseguem em paralelo 
à omissão do Estado e do 
agravamento da crise sani-
tária. Na terra Yanomami, 
por exemplo, é estimada a 
presença ilegal de cerca de 
20 mil garimpeiros. Além 
de levarem violência, levam 
a covid-19. 

Segundo dados da Arti-
culação dos Povos Indígenas 
do Brasil (Apib), mais de 43 
mil indígenas foram con-
taminados pela covid-19 e 
pelo menos 900 morreram 
por complicações da doença 
no ano de 2020.

Os Estados com o 
maior número de assassi-
natos de indígenas em 2020, 
segundo os dados obtidos 
junto à Secretaria Especial 
de Saúde Indígena (Sesai) 
e a secretarias estaduais 
de Saúde, foram Roraima 
(66), Amazonas (41) e Mato 
Grosso do Sul (34). Os dados 
fornecidos pela Sesai e pelos 
estados não apresentam in-
formações detalhadas sobre 
as vítimas e nem as circuns-
tâncias destes assassinatos, 
o que inviabiliza análises 
mais aprofundadas.

A Polícia Federal (PF) 
cumpriu ontem, mandados 
de busca e apreensão contra 
a Precisa Medicamentos em 
busca de documentos para 
abastecer as investigações 
sobre supostas irregulari-
dades na venda da vacina 
indiana Covaxin ao Minis-
tério da Saúde. Um efetivo 
de 50 agentes foi mobili-
zado para executar 11 or-
dens de busca e apreensão 
em endereços do Distrito 
Federal e de São Paulo. Os 

mandados foram expedi-
dos pela 12ª Vara Federal 
Criminal do DF. Auditores 
da Controladoria-Geral da 
União (CGU) participaram 
das diligências.

De acordo com a CGU a 
operação foi batizada ‘Im-
precisão’. O órgão informou 
que, ao longo das investi-
gações, foi identificado que 
‘uma empresa que alegava 
ser a representante oficial 
do laboratório indiano 
apresentou documentos 
falsos ao Ministério da Saú-
de e à CGU’. “Os trabalhos 

revelaram, ainda, uma carta 
fiança irregular emitida por 
outra empresa que não tem 
autorização para funciona-
mento pelo Banco Central, 
além de outros indícios de 
fraude nas assinaturas e do-
cumentos constitutivos da 
empresa”, registrou a CGU 
em nota.

A Precisa já foi alvo de 
buscas em uma operação 
deflagrada em setembro, 
por ordem do ministro 
DiasToffoli, do Supremo 
Tribunal Federal, a pedido 
da CPI da Covid. 

No Rio de Janeiro, os 
cariocas não precisam mais 
usar máscaras em ambien-
tes abertos. As cidades de 
São Paulo, Campo Grande e 
Curitiba  também se encami-
nham para flexibilizar o uso 
do equipamento de proteção 
individual. Os especialistas, 
no entanto, não indicam a 
ação, mesmo que os núme-
ros da vacinação estejam, 
cada dia mais, avançando. 
Em entrevista ao Giro Nor-
deste, Carlos Machado, coor-
denador do Observatório 
Covid-19 da Fiocruz disse 
que a extinção do fim do uso 
obrigatório das máscaras 
só deve acontecer quando o 
fim da pandemia for, de fato, 
decretado.

“O uso de máscara tor-
nou-se objeto de debate 
para prefeitos e governa-
dores que estão correndo 

para dar um “ar” de nor-
malidade. É importante 
lembrarmos que ainda es-
tamos em uma pandemia e 
o Brasil ainda se encontra 
numa emergência de saú-
de pública. Uso bastante o 
exemplo do avião que vai 
pousar. Nós só podemos 
tirar o cinto de segurança 
quando o avião chega, efe-
tivamente, ao aeroporto. 
Enquanto as rodas não es-
tiverem no chão, não tira-
mos. Então acho que é um 
falso debate neste momen-
to, o que defendemos é que 
vacinas e máscaras são im-
portantes até que seja de-
cretado o fim da pandemia”, 
avaliou o coordenador.

A medida leva em con-
sideração que o vírus con-
tinua circulando, mesmo 
que com maior possibilida-
de do não desenvolvimento 
de quadros graves. Com a 
população a partir de 12 
anos com acesso à vacina-

ção, os cuidados passam 
a se intensificar aos mais 
idosos e com comorbida-
des por representarem um 
público mais vulnerável. 
Para evitar o desenvolvi-
mento de casos graves nes-
sa população, a orientação 
é que o uso de máscara seja 
mantido como estratégia 
de prevenção a curto, mé-
dio e longo prazo.

Ainda em entrevista ao 
Giro Nordeste, o pesquisa-
dor ressaltou que acredita 
na realização do carnaval 
em 2022, dependendo do 
momento epidemiológi-
co vivido pelo país. Carlos 
avaliou ainda a retomada 
de atividades de lazer com 
eventos teste, inclusive no 
futebol, foram bem ava-
liados pela exigência de 
apresentação do cartão de 
vacinação e de testagem. A 
preocupação dos especia-
listas são as festas de fim 
de ano.

Pesquisador não aprova fim 
do uso obrigatório da máscara 
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

André Borges
Agência Estado

O Ministério Público do 
Trabalho na Paraíba (MP-
T-PB) iniciou um procedi-
mento jurídico para apurar 
o que levou ao acidente que 
causou a morte de um traba-
lhador em obra na BR-230, 
na quarta-feira (27). O aci-
dente aconteceu em Cabede-
lo, próximo aos viadutos de 
Intermares e também deixou 
um militar ferido. 

Ao observar que os tra-
balhadores foram soterrados 
enquanto trabalhavam em 
um buraco de mais de dois 
metros de profundidade, o 
MPT-PB instaurou inquérito 
civil para investigar a exis-
tência de elementos de culpa 
no ambiente do ocorrido. Se 
comprovados motivos para 
o acidente, os responsáveis 
serão culpabilizados.

De acordo com a asses-
soria do MPT-PB, o procura-
dor do Trabalho  Eduardo Va-
randas, determinou que duas 
auditorias sejam realizadas 
na obra, que é de responsabi-
lidade do 1º Grupamento de 
Engenharia do Exército em 

conjunto com o Departamen-
to Nacional de Infraestrutu-
ras de Transportes (DNIT). 
Uma das auditorias será feita 
para verificar a ocorrência de 
risco para os trabalhadores 
que permanecem na obra, 
enquanto a outra será uma 
perícia executada pelo Nú-
cleo de Análise Pericial do 
Ministério Público da União.

Além disso, na próxima 
quinta-feira (4), haverá uma 
audiência com representan-
tes da obra e com o militar 
que sobreviveu ao desaba-
mento. A assessoria do MP-
T-PB também informou que 
o procurador Eduardo Va-
randas solicitou, ao Instituto 
de Polícia Científica, laudos 
(chamados tecnicamente de 
elementos de convicção) que 
permitam compreender, sob 
outra angulação, o que houve 
no dia do acidente. 

Depois do acidente, uma 
das vítimas sofreu escoria-
ções leves, após ser imobili-
zada pela terra até a cintura. 
Já o trabalhador terceirizado 
Lenilson Araújo Laurentino, 
de 34 anos,  precisou ser 
reanimado, pois teve uma 
parada cardiorrespiratória 

em decorrência do soterra-
mento, que cobriu todo o seu 
corpo. Apesar disso, no en-
tanto, o trabalhador não re-
sistiu e veio a óbito, depois de 
ser encaminhado ao Hospital 
de Emergência e Trauma da 
capital.

Assim que o desastre 
aconteceu, a obra foi para-
lisada. Atualmente, no en-
tanto, a movimentação de 
trabalhadores no local já foi 
retomada e, segundo Eduar-
do Varandas, se houver com-
provação de risco aos funcio-
nários, uma nova paralisação 
será determinada.

O trecho onde aconteceu 
o acidente faz parte das obras 
entre os quilômetros 9,7 e 7,4 
da BR-230, sentido João Pes-
soa - Cabedelo, com previsão 
de encerramento para o pró-
ximo dia 14. Contactado pela 
reportagem de A União, o 1° 
Grupamento de Engenharia 
informou que o expediente 
do setor de comunicação já 
havia encerrado e solicitou 
que o contato fosse renovado 
na manhã de hoje.

Carol Cassoli
Especial para A União

Leia mais na Página 7

Os trabalhadores foram soterrados enquanto trabalhavam em um buraco de mais de dois metros de profundidade

Foto: Reprodução



Paraíba
Festa da Penha
Sem a tradicional romaria, a Festa de N. S. da Penha 
será realizada de 20 a 28 de novembro, na capital. 
A programação foi divulgada ontem. Página 8
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Um total de 2.930.858 pessoas com mais de 18 anos receberam 
o imunizante contra a covid; Secretaria aplicou 4.909.283 doses
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ATLETAS
PARAIBANOS

A Paraíba tem 98,3% da popu-
lação imunizada com, pelo menos, 
uma dose da vacina contra a co-
vid-19. O sistema de informação do 
Programa Nacional de Imunização 
(SI-PNI) registrou até ontem a apli-
cação de 4.909.283 doses no Estado. 
Foram 2.930.858 pessoas a partir 
dos 18 anos foram vacinadas com 
a primeira dose. Outras 1.862.891 
pessoas completaram os esquemas 
vacinais, onde 1.799.226 tomaram 
as duas doses e 63.665 utilizaram 
imunizante de dose única.  

Sobre as doses adicionais, fo-
ram aplicadas 5.686 em pessoas 
com alto grau de imunossupres-
são e 109.848 doses de reforço na 
população com idade a partir de 
60 anos. A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) informou que já 
foram distribuídas um total de 
5.801.312 doses de vacina aos 
municípios paraibanos.

Ocupação de leitos covid-19. 
A ocupação total de leitos de UTI 

(adulto, pediátrico e obstétrico), em 
todo o Estado, é de 26%. Fazendo 
um recorte apenas dos leitos de 
UTI para adultos na Região Metro-
politana de João Pessoa, a taxa de 
ocupação chega a 38%. Em Campina 
Grande, estão ocupados 14% dos 
leitos de UTI adulto e no Sertão 35% 
dos leitos de UTI para adultos. De 
acordo com o Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar, 8 pacientes 
foram internados nas últimas 24h. 
Ao todo, 130 pacientes estão inter-
nados nas unidades de referência.

 
Novos casos e óbito
No boletim divulgado ontem 

pela SES, foram registrados  188 
casos de covid-19. Entre os confir-
mados, 10 (5,32%) são moderados 
ou graves e 178 (94,68%) são leves. 
Com esses números, a  Paraíba to-
taliza 445.460 casos confirmados 
da doença, que estão distribuídos 
por todos os 223 municípios. Até 
o momento, 1.196.896 testes para 

diagnóstico da covid-19 já 
foram realizados. 

Também foram con-
firmadas três novas mor-
tes, sendo duas ocorridas 
num espaço de 24 horas 
entre a quarta-feira e ontem. 
Os óbitos confirmados ocor-
reram entre os dias 25 e 28 
de outubro, todos em hospitais 
públicos. Com isso, o Estado 
totaliza 9.406 mortes. O bole-
tim registra ainda um total de 
338.320 pacientes recuperados 
da doença. 

As mortes
Até ontem, 222 cidades pa-

raibanas registraram óbitos por 
covid-19. Os óbitos confirmados 
neste boletim ocorreram entre 
os residentes dos municípios de 
Boqueirão, João Pessoa  e Pa-
tos. As vítimas são um homem 
e duas mulheres, com idades 
entre 74 e 89 anos. 

No total, 5.801.312 doses 
de vacina contra a covid-19 
foram distribuídas pela 
SES aos 223 municípios 
paraibanos

Foto: Marcus Antonius

Campina Grande

Seplan e STTP discutem 
Plano Cicloviário de CG

Tornar a cidade mais 
segura para ciclistas. 
Esse foi o tema de uma 
reunião realizada ontem, 
na sala do Observatório 
de Campina Grande, en-
tre o secretário muni-
cipal de Planejamento, 
Felix Araújo Neto e o su-
perintendente de Trân-
sito e Transportes Públi-
cos, Carlos Dunga Júnior. 
A pauta do encontro foi 
a elaboração do Plano 
Cicloviário de Campina.

Segundo Felix Neto, 
a discussão sobre o Pla-
no Cicloviário está de-
senhando um processo 
para chegar no melhor 
resultado. A Prefeitura 
de Campina Grande já 
tem algumas pesquisas 
desenvolvidas pela STTP 
e pretende aprofundar o 
estudo, ouvindo os ciclis-

tas e demais setores da 
sociedade.

“Serão iniciados no-
vos estudos, voltados 
exatamente para uma 
maior proteção aos ciclis-
tas e ampliação da ma-
lha cicloviária da cidade. 
Essa é uma orientação do 
prefeito Bruno, que tam-
bém é ciclista, de ampliar 
e assegurar que as ciclo-
vias sejam eficientes”, 

destacou o secretário de 
Planejamento, Felix Neto.

Além de Felix Neto e 
do superintendente Dunga 
Jr. (STTP), participaram da 
reunião o secretário-exe-
cutivo da Seplan, Túlio 
Duda Paz; os representan-
tes do grupo Novos Urba-
nos, Lafayette Gadelha e 
Filipe Luna; e a arquiteta e 
doutora em Planejamento 
Urbano, Aída Pontes (Se-
plan), que apresentou um 
estudo cicloviário da Rai-
nha da Borborema, feito 
por ela no ano de 2014.

A reunião dispôs 
de mapas interativos 
da cidade que já estão 
disponíveis no site do 
Observatório (observa.
campinagrande.br). O 
Plano Cicloviário será 
elaborado em conjunto 
pela Seplan e a STTP.

Foto: Codecom-CG

Gestores se reuniram ontem na sala do Observatório de Campina Grande para iniciar a preparação do Plano Cicloviário
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A Prefeitura de Campina 
Grande realizará novos 

estudos e também 
abrirá canais de diálogo 
com os ciclistas e outros 

setores da sociedade

Estado já vacinou 
com uma dose 
98% dos adultos
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Enquanto cai o número de casas, cresce o de apartamentos, provocando uma maior concentração de veículos em espaços reduzidos

Verticalização provoca mais 
congestionamentos na capital

Ítalo Arruda
Especial para A União

Do Centro à orla de João 
Pessoa, a construção de edifí-
cios tem atraído cada vez mais 
os interesses do mercado imo-
biliário e das construtoras, mas 
a crescente quantidade de pré-
dios residenciais pode acentuar 
alguns problemas para as pessoas 
que moram e transitam nos locais 
onde há concentração desse tipo 
de domicílio.

De acordo com dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o número de 
apartamentos, em João Pessoa, 
cresceu entre 2016 e 2019, saltan-
do de 30% para 33,7%. Em con-
trapartida, o percentual de casas 
diminuiu, caindo de 69,9% para 
66,1% no mes-
mo período. 

Ana Lima 
é moradora do 
bairro dos Ban-
cários há quase 
20 anos. Duran-
te esse tempo, a 
cirurgiã-dentis-
ta acompanhou 
o processo de 
crescimento e 
desenvolvimen-
to do bairro, considerado um dos 
mais verticais da Zona Sul. Ela 
conta que nos últimos 10 anos a 
quantidade de edifícios cresceu 
significativamente nas imedia-
ções onde mora.  Segundo Ana, 
em determinados horários do 
dia as ruas ficam intransitáveis, 
devido à quantidade de veículos 
estacionados.

“No final da tarde, aqui é um 
caos. Os carros tomam conta das 
faixas e calçadas nos dois senti-
dos. Já fiquei com o carro preso, 
sem ter como tirá-lo da garagem, 
porque tinham outros dois esta-
cionados bem na minha porta”, 
se queixou a dentista.

Além dos residenciais, a 
área dos Bancários também é 

atrativa para o setor comercial. 
Existem vários estabelecimen-
tos em torno das casas e dos 
prédios que acabam maximi-
zando o problema, conforme 
explicou Ana Lima.

“Se você vai à padaria, por 
exemplo, entre 18h e 20h, não 
tem como estacionar. Uma fila de 
carros ocupa os dois sentidos da 
via. Tem motorista querendo en-
trar na garagem, tem motorista 
querendo sair do prédio, tem 
gente parando o carro no meio 
da rua para comprar pão, além 
de ciclistas e pessoas fazendo 
caminhada. É bem estressante 
para quem dirige”, frisou. 

A falta de estacionamento 
em alguns condomínios residen-
ciais é um dos fatores que fazem 
com que os veículos de morado-

res, visitantes 
ou funcionários 
tomem conta 
das ruas e das 
calçadas, difi-
cultando a flui-
dez no trânsito, 
destaca outra 
moradora. 

“O prédio 
onde moro 
não tem vaga  
de garagem 

suficiente, é só uma por apar-
tamento. Como meu marido e 
eu temos carro, um veículo aca-
ba ficando na rua. Além de ser 
perigoso, isso acaba ocupando 
espaço. Mas não tenho alterna-
tiva”, contou a dona de casa Ana 
Maria, explicando que outros 
moradores do prédio estão na 
mesma situação.

“Quando algum parente 
vem fazer uma visita é que com-
plica mesmo. Nos domingos, 
principalmente, você vê a rua 
cheia de carros, porque não tem 
garagem. Em um prédio com 20 
apartamentos, se metade dos mo-
radores recebe seus familiares, 
imagina como isso aqui fica, não 
tem como transitar”, completou.

Em novembro

Saúde do homem será debatida na capital
O Conselho Estadual de 

Saúde (CES) vai realizar de 24 a 
26 de novembro,  o I Seminário 
sobre Aplicabilidade: Avanços 
e Entraves da Política Pública 
da Saúde dos Homens na Re-
gião Nordeste. O evento acon-
tecerá no auditório do Campus 
I da Universidade Federal da 
Paraíba, em João Pessoa.

O presidente do Conse-
lho Estadual de Saúde, Eduar-
do Cunha, explicou que o   se-
minário tem como objetivo 
o incentivo para a aplicabi-
lidade da política pública de 
saúde integral dos homens 
na região Nordeste, buscando 
ampliar  o acesso dos homens  
na Atenção Básica.    

Eduardo Cunha alertou 
sobre a importância e o des-
taque que o Ministério da 
Saúde deve dar com relação 
ao assunto. De acordo com 
ele, a saúde do homem sem-
pre foi cuidada pela mulher. 
“Temos  que discutir o que se 
pode fazer para adotarmos 
políticas públicas que possam 

ser implantadas de forma efe-
tiva para que garantir a saúde 
do homem”, destacou. 

Acidentes de trânsito
Eduardo Cunha lem-

brou ainda que o Conselho 
Estadual de Saúde realizou  
no dia 15 de outubro o 1º  
Seminário de Trânsito 

para Acidente que discu-
tiu os impactos sofridos no 
Sistema Único de  Saúde,  
em virtude dos acidentes 
de trânsito no tocante aos 
usuários  lesionados e os 
abalos  causados no mapa 
cirúrgico média e alta com-
plexidade e atenção básica.  

Durante o evento fo-

ram discutidos: “ Educação 
Previdenciária e Política da 
Assistência às  Pessoas Viven-
do no Mercado Informal”  e 
a “Prevenção de Acidentes e 
Impactos no SUS”, tema este 
que teve a coordenação do 
presidente do Conselho Esta-
dual de Saúde com a presença 
de vários palestrantes.

Entre 2016 e 2019 o 
número de casas na 

capital caiu de 69,9%, 
para 66,1% enquanto o 
de apartamento subiu 
de 30% para 33,7%

Prefeitura realiza revisão do Plano Diretor 
O avanço do processo de 

verticalização é uma tendên-
cia que vem reconfigurando a 
paisagem, a urbanização e a 
mobilidade na capital paraiba-
na. Com o objetivo de planejar 
e estabelecer melhorias para o 
desenvolvimento da cidade, a 
Prefeitura de João Pessoa vem 
realizando a revisão do Plano 
Diretor Municipal (elaborado 
pelo Executivo e aprovado pelo 
Legislativo, em conformidade 
com a Lei No 10.257/2001) 
com a participação de diversos 
segmentos da sociedade. 

Segundo o secretário mu-
nicipal de Planejamento, José 
William Montenegro, qualquer 
construção dentro da cidade é 
autorizada em acordo com o 
que determina a legislação. 
“A lei  permite que sejam 
construídas unidades resi-
denciais privativas unifamiliar 
e multifamiliar, residenciais 
coletivos e mistos, unidades 
comerciais, entre outros”, 
explicou William, destacando 
que a intenção da revisão do 
Plano Diretor é elaborar um 
diagnóstico sobre os proble-

mas mais recorrentes no mu-
nicípio, a fim de garantir tanto 
o desenvolvimento urbano 
quanto uma melhor qualidade 
de vida à população.

“Temos consciência de 
que a cidade não é a mesma 
de dez, vinte anos atrás. To-
das as diretrizes relacionadas 
à edificação,  mobilidade, 
utilização do solo, e tantas 
outras questões, estão sendo 
amplamente discutidas com 
toda a sociedade pessoense, 
de forma participativa e de-
mocrática”, afirmou.

Como pArtiCipAr?

n O cidadão interessado em 
participar da revisão do Plano 
Diretor Municipal de João 
Pessoa pode enviar sua con-
tribuição por meio do preen-
chimento de formulário on-li-
ne disponível no site www.pdj.
com.br ou através do e-mail 
contato@pdjp.com.br. 
No dia 23 de novembro será 
realizada a segunda audiên-
cia pública. A primeira acon-
teceu no mês de junho.

Foto: Ortilo Antônio

Um dos problemas originados pela verticalização acelerada de algumas áreas é a piora na mobilidade urbana

Sefaz-pB 
apreende 
r$ 1,1 mi
em produtos

A Secretaria de Es-
tado da Fazenda (Se-
faz-PB) realizou uma 
operação nas BRs 104; 
230 e 412, que apre-
endeu 64 toneladas de 
feijão, 30 toneladas de 
café com irregularida-
des, além de seis ôni-
bus com confecções de 
roupas sem documento 
fiscal. As mercadorias 
foram avaliadas em R$ 
1,1 milhão. 

A operação envol-
veu equipes da Super-
visão de Fiscalização 
de Mercadorias em 
Trânsito, do Comando 
Fiscal da 3ª Gerência 
Regional, com sede em 
Campina Grande, e do 
Comando das Opera-
ções Especiais (COE) 
da Sefaz-PB.

 Nas abordagens re-
alizadas nas três BRs, os 
auditores fiscais apre-
enderam duas carretas, 
uma transportando 64 
toneladas de feijão e a 
outra com 30 toneladas 
de café, além de seis 
ônibus, que transporta-
vam confecções de rou-
pas desacompanhadas 
de nota fiscal. 

Após contabilidade, 
as mercadorias apre-
endidas resultaram de 
cobranças de ICMS com 
multa e de ICMS dife-
rencial de alíquota, no 
valor de R$ 169 mil. As 
duas carretas foram 
encaminhadas para o 
Depósito do Fisco Es-
tadual da 3ª Gerência 
Regional.

Pa ra  o  g e r e n t e 
Arnon Diniz ,  da  3ª 
Gerência Regional da 
Sefaz-PB,  “as opera-
ções que aconteceram 
nas BRs 104, 412 e 230 
visam o combate à so-
negação fiscal e a con-
corrência desleal”. 

Mais fiscalização
Segundo Arnon Di-

niz, com a proximidade 
do período do final de 
ano, o planejamento 
da Sefaz-PB é aumen-
tar a fiscalização nas 
rodovias. “Neste final 
de ano, estaremos in-
tensificando com ope-
rações de fiscalização 
de mercadorias em 
trânsito”, frisou.
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Estado do corpo, que foi encontrado três dias após a morte, pode ter prejudicado levantamento genético, avalia delegada
O advogado Daniel Alis-

son, que defende José Alex da 
Silva, principal acusado pela 
morte de Anielle Teixeira, de 
apenas 11 anos, está prome-
tendo uma entrevista coletiva 
para esta sexta-feira (29) para 
falar sobre o laudo pericial 
emitido pelo Instituto de Po-
lícia Científica que consta que 
“não foi encontrado material 
biológico suficiente em quan-
tidade e qualidade para levan-
tamento de perfil genético”. 
Segundo a delegada Luisa Cor-
reia, responsável pelo inquéri-
to, esse resultado não descarta 
a possibilidade de estupro. Ela 
avalia que é preciso levar em 
consideração as provas em 
conjunto e afirma que o estado 
do corpo, localizado apenas 72 
horas após a morte, pode ter 
prejudicado o exame.

Em entrevista, o advo-
gado Daniel Alisson já havia 
afirmado que seu cliente nega 
o crime de estupro e que tinha 
confessado o homicídio por 
ter sofrido agressão por parte 
da polícia. José Alex da Silva, 
suspeito de matar Anielle Tei-
xeira, foi preso no estado de 
Pernambuco. Para a delegada 
Luisa Correia, ainda assim, 
Alex deve responder pelo cri-
me de estupro de vulnerável. O 
corpo da criança foi encontra-
do no dia 8 de setembro, três 
dias após o desaparecimento 
dela na orla de Cabo Branco, 
em João Pessoa. O acusado, ao 
ser preso, confessou o assas-
sinato da criança, no entanto, 
negou o estupro.

Caso Anielle: perícia do IPC não 
consegue comprovar estupro

Furto de energia

Desvio causa prejuízo de R$ 1,7 milhão
Um desvio total de cerca 

de 1,8 milhão de quilowat-
t-hora de energia no valor 
de R$ 1,7 milhão, suficiente 
para abastecer duas mil uni-
dades consumidoras por um 
mês, foi descoberto em ope-
ração conjunta desencadeada 
pela Polícia Civil e Energisa 
no município de São Bento e 
distrito de Tataíra, no Sertão 

do Estado. Desse montante, 
R$ 518 mil deixaram de ser 
arrecadados em impostos, 
que poderão ser destinados a 
projetos sociais, por exemplo.

Durante a operação fo-
ram descobertos rede clan-
destina em transformadores 
que forneciam energia para 
cinco chácaras e uma bom-
ba d’água; irregularidades 

na rede elétrica de mais sete 
bombas usadas para forneci-
mento de água e para criató-
rio de peixe, além de desvios 
de energia em fábrica de gelo, 
pizzaria e residências. 

Esse foi o resultado de 
apenas duas ações de com-
bate a furtos de energia elé-
trica, realizadas neste mês 
de outubro.

A operação, realizada 
em parceria com a Polícia 
Civil e o Instituto de Polícia 
Científica (IPC), tem o obje-
tivo de combater as ligações 
irregulares de energia que 
são uma das prioridades da 
concessionária para manter, 
principalmente, a qualidade 
no fornecimento de energia. 
Até o final deste ano, a Ener-

gisa na Paraíba terá investido 
mais de R$ 22 milhões nessa 
frente.

De acordo com a Ener-
gisa, os furtos oneram a po-
pulação, prejudicam o for-
necimento, a arrecadação de 
impostos e a receita da em-
presa, comprometendo os in-
vestimentos na melhoria dos 
serviços. 

Na fiscalização, foram detectadas várias irregularidades, inclusive o desvio de energia através de uma rede clandestina em transformadores que forneciam energia até para uma chácara

Acusado de matar modelo 
fica calado em audiência

A juíza Graziela Quei-
roga, da 1ª Vara Criminal de 
Cabedelo, realizou na quin-
ta-feira (28) a primeira au-
diência de instrução sobre 
o caso da modelo paraibana 
Lorrayne Damares da Silva, 
de 19 anos, morta por estran-
gulamento e que tem como 
principal acusado o namora-

do dela, o motorista de trans-
porte por aplicativo Kennedy 
Ramon Alves Linhares, de 32 
anos, que se encontra preso 
no PB1, em João Pessoa.

Após ouvir testemunhas 
arroladas pelo Ministério 
Público, entre elas, a mãe da 
modelo, a magistrada convo-
cou o acusado para ser inter-

rogado. Kennedy se negou a 
responder as perguntas ale-
gando ter sido orientado por 
seu advogado, Getúlio Sousa. 

A audiência foi iniciada 
com a magistrada fazendo a 
leitura da denúncia do Minis-
tério Público, para em segun-
da ouvir as testemunhas de 
acusação.

Homem flagrado vendendo 
veículo roubado na capital

Agentes da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Veículos e 
Cargas prenderam, próximo 
ao Mercado Público de Man-
gabeira nessa quarta-feira 
(27), um homem de 40 anos 
pelos crimes de receptação.

Segundo o delegado Car-
los Othon, o homem foi flagra-

do quando realizava a venda 
de um Renalt Logan, tomado 
por assalto no dia 22 deste 
mês, na Rua das Trincheiras, 
área central da capital.

Na abordagem, dis-
se Carlos Othon, o homem 
apresentou um Registro de 
Licenciamento de Veículo 

falso. “O veículo já ostentava 
placa de outro veículo com 
as mesmas características, 
originário do Paraná, ou 
seja, já estava clonado”, dis-
se o delegado. O veículo foi 
recolhido e o homem preso 
na carceragem da Central de 
Polícia de João Pessoa.

Ex-companheira é suspeita 
de mandar matar vigilante

A Polícia Civil prendeu 
três suspeitos, inclusive a 
ex-companheira da vítima, 
de assassinar o vigilante 
Ricardo Inácio da Silva a ti-
ros no dia 27 de julho deste 
ano, em Picuí, no Curimataú 
paraibano. As prisões, nes-
sa quinta-feira (28) acon-

teceram em Umbuzeiro e 
Campina Grande.

O delegado Iasley Almeida 
disse que durante as investi-
gações descobriu que o plano 
para matar o vigilante foi ar-
quitetado pela ex-companhei-
ra da vítima e um amante dela. 
O objetivo deles seria ficar com 

os bens da empresa de vigilân-
cia, que pertencia a Ricardo. 

O delegado disse que o 
carro pertencente a ex-com-
panheira de Ricardo foi usado 
pelos criminosos. Um dos in-
vestigados trabalhou na em-
presa de Ricardo Inácio e foi 
preso em campina Grande.

Um buraco na pista 
pode ter ocasionado um 
acidente que matou cinco 
pessoas na manhã dessa 
quinta-feira (28), sendo 
que entre as vitimas está 
Francisca Pimenta, mãe 
do prefeito de Belém do 
Brejo do Cruz, Evandro 
Maia. As outras vítimas 
são um sobrinho de Evan-
dro; uma criança de ape-
nas um ano e sua mãe; e 
motorista do carro.

O acidente aconteceu 
no final da manhã na ro-
dovia PB-293, que liga as 
cidades de Brejo do Cruz 
e Belém do Brejo do Cruz, 
no Sertão da Paraíba. 

Segundo informa-
ções colhidas pela polícia, 
o veículo teria saído da 
pista, indo de encontro a 
uma área com árvores. As 
vítimas morreram no lo-
cal. Equipes do Corpo de 
Bombeiros e do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) foram 
acionadas para o socorro 
às vítimas. 0s corpos fica-
ram presos às ferragens 
do veículo.

Até o final da tarde 
o prefeito Evandro Maia 
ainda não havia se pro-
nunciado sobre o aci-
dente que provocou as 
mortes de cinco pessoas, 
todos parentes dele.

Acidente 
mata cinco 
pessoas no 
Sertão da PBO homem morto du-

rante troca de tiros com 
policiais civis já era in-
vestigado como suspeito 
em um triplo homicídio 
ocorrido em Pitimbu. Tha-
lisson Alves de Santana, o 
“Tal de Pitimbu”, 26 anos, 
havia participado de as-
salto a carga de eletrodo-
mésticos das lojas Magazi-
ne Luiza. 

“Tal de Pitimbu” foi 
morto em confronto com 
a polícia. Outro envolvido 

conseguiu fugir pela mata. 
O delegado Victor 

Melo, da Draco fez um le-
vantamento sobre os ante-
cedentes de “Tal de Pitim-
bu” e descobriu que ele 
era um criminoso de alta 
periculosidade com man-
dado de prisão, por ser in-
vestigado pelo envolvido 
em um triplo homicídio 
em Pitimbu, além de ser 
suspeito de diversos rou-
bos na região do Litoral 
Sul da Paraíba.

Assaltante respondia 
por triplo homicídio

O Hospital de Emer-
gência e Trauma de João 
Pessoa informou na manhã 
dessa quinta-feira (28) o 
falecimento do operário 
Leonilson de Araújo Lau-
rentino, de 39 anos. Ele foi 
vítima de um soterramento 
na obra na BR-230, próximo 
ao acesso da Praia do Poço, 
em Cabedelo. Outra vítima 
do acidente, o soldado do 
Exército Brasileiro, Hugo 
Fauze Oliveira Queiroz, 20 
anos, foi atendido na unida-
de hospitalar e recebeu alta.

Ontem, o 1º Grupa-
mento de Engenharia (1º 
Gpt E) distribuiu nota se 
solidarizando e ratificando 
votos de pesar à família e 

amigos do operário, bem 
como aos integrantes da 
CLN Locações e Serviços 
Eireli, empresa a qual ele 
pertencia.

A nota cita que a morte 
do operário foi decorren-
te de complicações em seu 
quadro de saúde, por ter 
sido vítima de acidente de 
trabalho durante serviço de 
drenagem executado pela 
empresa CLN, contratada 
pelo 1º BEC, para trabalhos 
na rodovia BR-230.

E conclui que, na ro-
dovia está sendo realizado 
serviço na rede de drena-
gem, com a substituição 
de barreiras em concreto 
armado.

Operário de obra em 
BR morre no Trauma

Fotos: Ascom/Energisa
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Assim como no ano passado, a pandemia levou a Igreja Católica a evitar a caminhada, que reúne uma multidão de fieis

Sem procissão, Festa da Penha 
começa no dia 20 de novembro

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Bananeiras 

Voos

Bica

João PESSoa

João Pessoa vai ganhar um espaço para contar sua história e ver sua 
produção artística e cultural retratada para seus moradores e turistas. O 
Museu da Cidade será inaugurado no dia 4 de novembro e funcionará no 
palacete situado na Praça da Independência, 92, no bairro de Tambiá. O 
endereço é do prédio onde morou o ex-presidente João Pessoa, que abrigará 
mostras temporárias e outras que remontam a história do próprio local e 
do homem que dá nome à capital da Paraíba. A cerimônia com a presença 
do governador João Azevêdo terá início às 10h, mas segue aberta ao público 
com apresentações de música e declamação de poesias durante todo dia e 
com várias exposições relacionadas à história da casa e seu entorno, dos 
acontecimentos que levaram ao assassinato do presidente João Pessoa e, 
consequentemente, à Revolução de 1930. O espaço contará ainda com uma 
visão da cidade atualmente com sua paisagem e sua gente; exposição da 
cidade vista por seus artistas e seus fotógrafos; descrição ilustrada de uma 
crônica de José Américo de Almeida e uma apresentação, também ilustrada, 
do poema “Itinerário Lírico da Cidade de João Pessoa”, de autoria de Jomar 
Morais Souto. O coordenador do Museu da Cidade de João Pessoa (MCJP) é 
o artista visual e crítico de arte, Dyógenes Chaves.

 Conde

Para atrair mais turistas do Sul e Sudeste, as festas de Fim de Ano e início de 2022 na Paraíba, os 
integrantes do Trade Turístico de João Pessoa se reuniram recentemente com os empresários de com-
panhias aéreas no sentido de aumentar a quantidade de voos para a capital. As reivindicações foram com 
os empresários das empresas Azul Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas, Azul Viagens e Itapemirim Linhas 
Aéreas. A presidente da PBTur, Ruth Avelino, que também participou da reunião do Trade Turístico, junto 
aos empresários das companhias aéreas, disse que para o réveillon a rede hoteleira já está com 70% de 
reserva. Ela acredita que quando chegarmos no mês de dezembro as reservas devem atingir 95% ou mais. 
Ela explicou que antes da pandemia, João Pessoa tinha 22 voos diários, e hoje tem cerca de 17. 

Amanhã, a Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur) levará jornalis-
tas ao município de Bananeiras para 
conhecer o roteiro de experiências 
inaugural do Prove Paraíba, um pro-
jeto de consultoria da Cantaloupe 
para implementação de roteiros de 
experiências. Nesta edição, “Su-
bindo a Serra”, o projeto chegou a 
Bananeiras e região circunvizinha, 
com a participação de 20 empresas 
selecionadas pelo seu grande po-
tencial turístico. Esse roteiro de experiências inaugural será apresentado exclusivamente 
para imprensa e patrocinadores, para mostrar a todos que a melhor forma de se provar a 
Paraíba é através da experiência.

O Parque Zoobo-
tânico Arruda Câmara 
(Bica) situado na Ave-
nida Gouveia Nóbrega, 
s/n-Róger,  abrirá os 
portões para receber 
crianças, jovens, adul-
tos e idosos no Feriado 
de Finados. O parque 
ficará aberto das 8h às 
17h, com a bilheteria até 
16h30. A entrada custa 
R$ 2 por pessoa. Crian-
ças, até 7 anos, nem os 
idosos não pagam.

A empresária e turismóloga Marília Melo, sócia proprietária da Aruanã Pou-
sada no município do Conde, afirmou que as expectativas no município para as 
festas de Fim de Ano, são as melhores possíveis, dentro da realidade que vive a 
Paraíba. Conforme ela o avanço da vacinação traz ótimas estimativas de ocupação 
para as pousadas porque as pessoas estão se sentindo mais seguras para sair de 
casa e viajar. O número de reservas para os meses de dezembro e janeiro nos finais 
de semana já está esgotado.

Foto: Roberto Guedes

Foto: Tereza Duarte

Programação:
n Dia 20/11
Missa: 19h30
Celebrante: Côn. Egídio de Carvalho Neto (Diretor do Hospital Padre Zé)
Homenageados: profissionais e trabalhadores da saúde.

n Dia 21/11
Missas: 7h, 9h e 17h 
Celebrante das 9h: Dom Joel Portela Amado (Secretário-geral da CNBB)
Homenageados: Serviços essenciais (agentes de limpeza, trabalhadores de pa-
daria, farmácias, restaurantes, motoristas, lojistas, funerárias, entre outros).

n Dia 22/11
Missas: 17h e 19h30
Celebrante das 19h30: Pe. Francisco de Assis (Pároco da Igreja Nossa Senhora 
de Lourdes)
Homenageados: viúvas (os), órfãos e parentes enlutados.

n Dia 23/11
Missas: 17h e 19h30
Celebrante das 19h30: Pe. Luiz de Souza e Silva Junior (Vigário-geral da Arqui-
diocese da Paraíba)
Homenageados: Profissionais da Segurança Pública.

n Dia 24/11
Missas: 17h e 19h30
Celebrante das 19h30: Pe. João Cândido (Assessor da comissão de vocações e 
ministérios da CNBB)
Homenageados: Imprensa, comunidade científica e assistência social.

n Dia 25/11
Missas: 17h e 19h30
Celebrante das 19h30: Pe. Dirceu de Oliveira Medeiros (Subsecretário da CNBB)
Homenageados: Samu, Bombeiros, Secretarias de Saúde e Defesa Civil.

n Dia 26/11
Missas: 17h e 19h30
Celebrante das 19h30: Pe. Dirceu de Oliveira Medeiros (Subsecretário da CNBB)
Homenageados: Samu, Bombeiros, Secretarias de Saúde e Defesa Civil.

n Dia 27/11
Peregrinação da Imagem de Nossa Senhora da Penha por vários bairros de João 
Pessoa. Saída às 14h30 do Santuário da Penha (somente andor e viaturas da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros)
Missa: 20h
Celebrante: Dom Manoel Delson (Arcebispo da Paraíba)
Homenageados: recuperados da covid-19

n Dia 28/11
Missas: 7h, 9h, 11h, 15h e 17h
Celebrante das 17h: Monsenhor Nereudo Freire (Reitor do Santuário da Penha)
Homenageados: Clero da Igreja Católica 
 

Segundo o monsenhor  
Nereudo Freire, serão  
seguidas todas as  
orientações com relação  
aos cuidados de prevenção 
contra o coronavírus

Ítalo Arruda 
Especial para a União

Com o tema “Senhora 
da Penha, olha teus filhos 
que se doam, para que 
‘todos tenham vida ple-
na’ e esperança em novos 
tempos”, a 258ª Festa de 
Nossa Senhora da Penha, 
acontecerá de 20 a 28 de 
novembro, em João Pes-
soa. A programação foi 
divulgada na tarde de on-
tem, durante coletiva de 
imprensa, no Santuário 
da Penha.

Pelo segundo ano 
consecutivo, o evento 
não contará com a pro-
cissão que reúne cente-
nas de milhares de fiéis 
até o Santuário da Penha, 
devido à pandemia de co-
ronavírus. No sábado que 
antecede a celebração de 
encerramento será reali-
zada uma peregrinação 
da imagem da santa por 
vários bairros da cidade, 
com o patrulhamento da 
Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros. 

O percurso terá início 
às 14h30, no Santuário 
da Penha, onde será ce-
lebrada uma missa cam-
pal, a partir das 20h, em 
homenagem às pessoas 
que se recuperaram da 
covid-19. Serão disponi-
bilizados mais de dois mil 

lugares para a celebração. 
Segundo o monsenhor 
Nereudo Freire, reitor do 
Santuário, serão seguidas 
todas as orientações das 
equipes de saúde 
com relação aos 
cuidados de pre-
venção contra o 
coronavírus. 

“Pediremos à 
Nossa Senhora da 
Penha esperança 
e força para cons-
truirmos novos tem-
pos. Tempos de fra-
ternidade e respeito à 
vida. Por isso, optamos 
por um tema que pau-
ta o momento que o 
mundo vive”, declarou 
o monsenhor, afirmando 
que em cada dia da festa 
religiosa, várias catego-
rias profissionais serão 
homenageadas, entre 
elas os trabalhadores 
da área de saúde, segu-
rança, limpeza urbana, 
imprensa, comunidade 
científica e serviços es-
senciais.

Durante a apre-
sentação da progra-
mação, monsenhor 
Nereudo alertou so-
bre a importância 
da vacinação contra 
a covid-19 e reforçou 
aos fiéis a necessidade 
de cumprir os proto-
colos de segurança. 

“Nós que defendemos a 
vida, precisamos manter 
o distanciamento, o uso de 
máscaras e recomendar 
a vacina para os nossos 
amigos e familiares. Preci-
samos lutar para que o ou-
tro viva com dignidade”.

As celebrações reli-
giosas serão transmiti-
das pela internet duran-
te os nove dias da Festa 
de Nossa Senhora da 

Penha.

Fotos: Marcos Russo

Foto: Tereza Duarte
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Adeus ao maestro
Músicos paraibanos lamentam morte do baiano Letieres Leite, 
exaltam o seu legado na área e relembram a passagem do 
instrumentista e arranjador pelo Estado. Página 12
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Obé - poesias y orikis 
(manifestação oral, textual 
e poética da etnia yorubá), 
primeiro livro de autoria 
de Thiago Costa, será tam-
bém o primeiro lançado 
com o selo da Festa do Livro 
Internacional da Paraíba 
(Flit-PB). O evento acon-
tece hoje na Usina Cultu-
ral Energisa, localizada em 
João Pessoa, mas sem pú-
blico presente: terá trans-
missão on-line nos canais 
do YouTube da Flit-PB e da 
Fundação Cultural Ormeo 
Junqueira Botelho, a partir 
das 19h. Na ocasião, haverá 
um bate-papo entre o autor 
e a professora doutora do 
Departamento de Letras 
Clássicas e Vernáculas da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), Francy Silva. 

Segundo Thiago Costa a 
obra, que reúne 62 poemas, 
teve o primeiro rascunho 
feito há cinco anos. “Muito 
a partir da minha própria 
vida, das minhas narrativas 
enquanto candomblecis-
ta, enquanto uma pessoa 
do interior, enquanto um 
homem negro”. O artista, 
que transita pela literatura, 
artes visuais e audiovisual, 
conta ainda que o livro se 
propõe a valorizar a vida 
em suas diversas formas e 
formatos. “Sempre tenho 
um caderno a tiracolo onde 
vou escrevendo. O centro da 
cidade e as pessoas também 
me inspiram muito”, desta-
ca ele.

Além de marcar a traje-
tória de Thiago Costa como 
escritor, Obé - poesias y ori-
kis marca a estreia da Fes-
ta do Livro Internacional 
da Paraíba como editora. 
“Todo trabalho que a Flit 
vem fazendo, desde as suas 
primeiras edições, vem nos 
mostrando o compromisso, 
responsabilidade e cons-
truções efetivas para a lite-
ratura paraibana”, afirma 
um dos idealizadores do 
projeto, o editor e escritor 

Juca Pontes.
Ele conta que para re-

ceber o selo, é preciso ter 
conexão com o que é reali-
zado nas três comunidades 
do município de Conde as-
sistidas pela feira. “O crité-
rio maior é a qualidade. O 
texto tem que transformar 
e dialogar com as pessoas”. 

Justamente o que faz 
Obé, segundo Juca. “Mostra 
a diversidade que o mundo 
existe e exige através de 
uma forma de comunicar 
específica. Nos deixou mui-
to felizes porque é bastante 
coerente com o trabalho 

que a gente realiza”. 
O entrevistado adian-

tou que o próximo lança-
mento acontece em dezem-
bro com uma coletânea de 
textos da escritora Maria 
Valéria Rezende. “A ideia 
é levar para as comunida-
des o debate permanente, 
através do diálogo com os 
autores, e nesse aspecto 
entendemos que o livro é 
o caminho maior”, destaca 
Juca Pontes.

Sobre o autor
Nascido em Bananei-

ras, no Agreste paraibano, 

Thiago Costa é artista trans-
disciplinar, seu trabalho 
tem como eixos a literatura, 
artes visuais e o audiovi-
sual.

Nesse trânsito entre 
plataformas, move e encru-
zilha linguagens investigan-
do as cosmopercepções das 
materialidades e suas ma-
nifestações entre imagem, 
palavra e som. Premiado 
no programa Rumos Itaú 
(2019-2020).

Dirigiu e roteirizou os 
curtas-metragens Santos 
imigrantes (2018) Calunga 
Maior (2021) e Axé meu 

amor (2022), comissionado 
pela Amazon Prime. 

Participou da 34º Bie-
nal de São Paulo dentro da 
exposição coletiva Carolina 
Maria de Jesus - Um Brasil 
para brasileiros, com cura-
doria do Hélio Menezes e da 
Raquel Pacheco no Instituto 
Moreira Salles (IMS); a ex-
posição individual Banzo, 
no Museu Murillo La Greca 
em Recife (PE), com curado-
ria de Ariana Nuala (2019). 
Idealizador e curador da 
Mostra Moã de Cinemas Ne-
gros e Indígenas (2021). Foi 
também um dos curadores 

da exposição coletiva A de-
riva da memória, no Parque 
Cultural Casa da Pólvora em 
João Pessoa (2019).

Festa do livro, Flit se torna selo 
e lança sua primeira publicação
Evento com transmissão pela internet marca o nascimento do livro ‘Obé - poesias y orikis’, escrito por Tiago Costa

Foto: Divulgação
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Obra de Thiago Costa reúne 62 
poemas autobiográficos, inclusive 
quando aborda o candomblé, 
religião praticada pelo autor

Marília Arnaud lança ‘O pássaro secreto’ em João Pessoa

Acontece hoje, na Fun-
dação Casa de José Américo 
(FCJA), localizada na Avenida 
Cabo Branco, 3336, em João 
Pessoa, o lançamento do ro-
mance vencedor do Prêmio 
Kindle de Literatura 2021, O 
pássaro secreto, da escritora 
paraibana Marília Arnaud. O 
evento acontece às 19h30, 
com apresentação da profes-
sora e acadêmica Ângela Be-
zerra de Castro.

Lançado primeiro nas pla-
taformas digitais, no qual per-
manece disponível no Kindle e 
na Amazon, a versão impressa 
vem da necessidade da pró-
pria autora, e de tantos outros 
leitores, de manterem o con-
tato “real” com a obra. “Leio 
e-books quando necessário, 
mas continuo apaixonada pelo 
livro físico. Penso que é inte-
ressante a publicação nos dois 

formatos”, pontua Marília Ar-
naud. Pelo menos 3 mil exem-
plares já estão disponíveis na 
Livrarias do Luiz (centro) e na 
Leitura (Manaira Shopping). 
“Também será vendido no lo-
cal do lançamento ao preço de 
R$ 50,00 (em espécie)”.

O romance conta a histó-
ria de Aglaia, uma adolescente 
de 13 anos, sensível e solitária. 
A protagonista se vê em uma 
situação inesperada ao conhe-
cer a meia-irmã, Thalie, filha 
do mesmo pai, cuja existência 
era desconhecida pela família, 
desestabilizando as relações 
em casa. O pássaro secreto nar-
ra as memórias de infância e 
adolescência da protagonista, 
conduzindo o leitor ao âmago 
da condição humana.

A contista e romancis-
ta Marilia Arnaud, primeira 
nordestina a ganhar o Prêmio 
Kindle, é paraibana de Campi-
na Grande e vive em João Pes-
soa. Publicou quatro livros de 

contos, dois romances, além 
de um infantil. O pássaro se-
creto é o seu primeiro livro 
publicado pela Editora José 
Olympio.

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

YouTube da Flit-PB

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Livro conta 
a história de 
adolescente 
solitária que 
se vê em 
uma situação 
inesperada 
ao conhecer 
a meia-irmã
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Com o romance, a escritora 
paraibana foi a ganhadora 
da 5ª edição do Prêmio 
Kindle de Literatura



Cultura
Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato10  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de outubro de 2021

O que você 
gosta de olhar?

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

Formigas em fila indiana, solenes, carregando folhas 
maiores que elas próprias, a caminho de um esconderijo 
secreto, onde cigarras farão show no festival de inverno. 
Gatos fazendo poses adoráveis, fingindo que não é de pro-
pósito. Cachorros esparramados na grama, tomando sol. 
Cavalos. Lagartixas caçando insetos na parede.

O vento, nas coisas nas quais se materializa. Cabelos, fo-
lhas, caravelas, foulards, saias e cortinas, que enfraquecem a 
luz do sol, quando este lhes atravessa a pele fininha.

Criança que acena do carro ao lado. Fico com a im-
pressão que vi um anjo. Sei disso, porque sinto calma na 
mesma hora e o calorzinho suave de um quase beijo no 
rosto. Casais que, mesmo olhando em direções diferen-
tes, andam com os dedos mindinhos enganchados. Casais 
que se beijam na rua, subindo a escada rolante, no me-
trô, no cinema. Fotos antigas com dedicatórias escritas 
na diagonal, as letras sinuosas, cheias de um capricho de 
quem tinha tempo. Uma foto minha, ainda menino, de 
gravatinha borboleta, onde eu já era eu, mas ainda não 
sabia quem eu era.

Pessoas trabalhando de modo concentrado. O alfaia-
te, o pintor que deixa as paredes cor de “laranja Adélia 
Prado”, o jardineiro catando folhas, a moça que faz almo-
fadas de fuxico, pescadores, confeiteiras. Gosto de olhar 
as pessoas passando, quando estou num desses restau-
rantes que tem mesas na calçada. Observo o jeito de an-
dar, de vestir, a expressão dos olhos e da boca e tento ima-
ginar se são felizes.

Adoro olhar as lombadas dos meus livros, silenciosos 
ainda, organizados na estante. Barcos quietos na beira do 
rio. Meninos voltando da escola. A mesa posta. Frutas na 
cesta ou cuidadosamente arrumadas nas bancas da fei-
ra. Garrafas azuis. Caixas de lápis de cor de prontidão, ao 
lado de um caderno de folhas imaculadamente brancas e 
plenas de futuro. O potinho de vidro onde guardo moe-
das. A louça de festa sepultada dentro de um armário de 
jacarandá. A casa arrumada, quieta e cheirosa na hora de 
dormir. Réstias. Colunas mágicas de luz e microscópica 
poeira. Janelas de dentro pra fora e de fora pra dentro. O 
centro da cidade deserto aos domingos. Telhados. Hori-
zontes. A cidade adormecida. Avião passando bem alto. 
Os esqueletos poéticos das árvores secas nas estradas. 
Estradas. Burricos. Casas no meio de um nada onde pa-
rece não morar ninguém. O homem sentado na frente da 
casa onde não mora ninguém, pensando em nada. Ele e o 
tempo parecem uma coisa só.

Eu gosto de olhar coisas que não existem mais. Olho 
para elas de olhos fechados. Mulheres lavando roupa na 
beira do açude. O senhorzinho que vendia cuscuz Bonda-
de, numa bandeja bem grande de alumínio. Revistas ve-
lhas com notícias de fatos muito importantes, dos quais 
não lembrava mais e fotos dos meus ídolos quando ainda 
eram jovens e usavam pantalonas.

Mulheres de vestido. Homens de guarda-chuvas. A 
chuva, estando eu mesmo, debaixo de um guarda-chuvas. 
Gotas de chuva serpenteando o vidro do carro em movi-
mento. A luz dos postes refletida nas poças. As mariposas 
fazendo rotação em torno da luz dos postes. Água. Para-
da, correndo, descendo da cachoeira ou dos olhos. Pisci-
nas sem ninguém nelas.

Cemitérios de cidades do interior. No dia de finados, 
as meninas vestidas de cambraia bordada levam para os 
mortos grinaldas de flores de papel crepom. É quase ale-
gre. Nos dias que não são de finados, a simplicidade deles 
me faz pensar na tolice das vaidades.

Fogueiras. A gente não pensa em nada, só olha, escu-
ta e sente o cheiro. É pura meditação.

O meu amor dormindo.
Nuvens.
Andar no mato e ver o sol atravessando as folhas das 

árvores. Os bichos ligeiros se escondendo para observar. 
Sombras.

Dança. Fico em transe vendo pessoas dançando, de-
senhando coisas lindas com o corpo, desafiando o espaço 
e a gravidade. As minhas próprias mãos. Não de um jeito 
vaidoso. Gosto de olhar as linhas, os movimentos dos de-
dos, como se elas tivessem vida própria. Bundas. Livros 
de fotografia. Os meus favoritos são de corpos nus. O eró-
tico é sagrado. Acho lindo ver fotos de corpos de todos os 
tipos. E de pessoas velhas. As mais lindas são as do ser-
tão. Os rostos cheio de sulcos, os olhos brilhando.

O mar. Pedrinhas e conchas miúdas na areia. O entar-
decer. Gosto de olhar coisas que me deixam em silêncio.

Trilha sonora
‘Silêncio’ - Flávia Wenceslau;
‘Silencio’ - Buena Vista Social Club;
‘Ave Maria do Morro’ - Herivelto Martins - com Dalva 

de Oliveira;
‘Cathedral Song’ - Tanita Tikarami;
‘Templo’ - Chico César;
‘Seu Olhar’ - Gilberto Gil.

Colunista colaborador

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

Chateaubriand sobre
Castro Pinto

Do excelente livro O Tribuno Castro 
Pinto e sua época – ainda no prelo –, de 
Flávio Ramalho de Brito, transcrevo par-
te de um artigo de Assis Chateaubriand, 
veiculado no jornal Correio da Manhã, do 
dia 22 de abril de 1922, sobre o ex-go-
vernador da Paraíba quando ele já havia 
abandonado a política:

“O Sr. Castro Pinto se inclui entre as 
inteligências mais altas e mais puras que 
o Norte ainda produziu. A sua cultura é 
crespa. Ele discute lógica, filosofia, psico-
logia, direito, como bem pouca gente en-
tre nós, e, quem o vir modesto, esquivo a 
todo contato social, retirado no silêncio 
da sua vida contemplativa, não imagina-
rá a centelha deste espírito fulgurante. 
Como presidente do Estado, Castro Pinto 
escrevia com assiduidade na União e as 
suas notas modelares, apostolando ideias 
do governo, eram banhadas na água lus-
tral do espírito democrático. Pense-se no 
contraste da atitude de um puro cerebral 
como este exigindo dos coronéis rústicos 
do interior, tolerância, respeito ao voto, 
garantias para os adversários, igualdade 
de tratamento fiscal etc! Era sensacional! 
Carlos Dias Fernandes foi o jornalista de 
confiança desse governo suíço”.

Registro
Quando as vanguardas tomaram de 

assalto a cidadela da poesia brasileira e, 
aos poucos, se tornaram hegemônicas, os 
discursos dos poetas, com algumas exce-
ções, tornaram-se monocórdios, repetiti-
vos, todos ou quase todos se apropriando 
de recursos estilísticos que, com o tempo, 
terminaram por colocar a lírica brasilei-
ra num beco sem saída. Hoje, encerrado o 
ciclo das vanguardas, o poeta passa a ser 
um livre atirador, como o é Jennifer Tra-
jano nesse excelente e recentíssimo Diga 
aos brancos que eu não vou, título que con-
densa a atmosfera dos poemas que o com-
põem, quase todos de extração política.

Mas a preocupação política não supri-
me a preocupação formal, o esmero com 
que Jennifer apura a linguagem, o constru-
to do poema, pois se o impregna da “marca 
suja da vida”, evita o proselitismo, a conces-
são ao fácil, ao lugar-comum.

Os versos curtos, algumas vezes elíp-
ticos, da maioria dos poemas de Diga aos 
brancos que eu não vou, estão a reivindicar 
uma leitura reflexiva, pois, quase sempre, 
eles mais sugerem do que dizem. Destaque 
também para o fato de, mesmo incisivos, 
contundentes, os poemas de Jennifer não 
perderem a ternura, que consiste, em pri-
meira análise, no congraçamento com as 
minorias, com os “humilhados e ofendidos” 
de todos os tempos e lugares. Em alguns 
casos, porém, os poemas são só ternura, 
como em Mainha, cuja dicção não descam-
ba para as efusões edulcoradamente senti-
mentais: “Procurei poemas para descrever 
/ pensando versos que diria / mas a pala-
vra reduziria / a força silenciosa que vive 
// em mim nas brechas / de todas as me-
táforas / porque o amor contido em ti / é 
fonte que ainda me gesta”.

Sobre Orlas de fogo nos farelos da ampu-
lheta, seu livro de estreia, escrevi: “Na verda-
de, o leitor, se não é daqueles que optam por 
um tipo de literatura ‘sorriso da sociedade’, 
de mero lazer e entretenimento, entrará nos 
minicontos que integram esse livro e deles 
sairá bem diferente de quando entrou, já que 
a boa literatura consiste numa espécie de re-
volução silenciosa”.

Fundação 
Ernani SatyroFunes Cultural

Os caminhos do Dr. Paulo Márcio
Flávio Sátiro Fernandes

“Enfim, eis-me de volta à cidade na-
tal, com uma carta de bacharel, alguma 
literatura e nenhuma experiência”.

É assim que o bacharel Paulo Márcio 
inicia seu diário, com o qual deseja regis-
trar sua nova vida, voltando à pequena 
Lagoa, após cinco anos de estudos no Re-
cife, frequentando a tradicional Faculdade 
de Direito.

Ao escrever aquele começo, em tom 
pacato, coloquial e intimista até, o ba-
charel assegura que imprimirá ao diário 
duas qualidades que entende possuir 
ao escrever: a simplicidade e a naturali-
dade. Nada de linguagem arrevesada e 
preciosa – diz ele.

Com tais qualidades, o bacharel vai 
derramando no diário os acontecimen-
tos do dia a dia, desde o primeiro, de seu 
retorno à cidade natal. Os fatos, as contra-
dições, os dilemas, as saudades, diga-se. 
Principalmente os dilemas e as contradi-
ções, em seu renascer, em seu retorno, o 
eterno retorno. 

Difícil estava sendo se readaptar à 
vida pós-academia. Afastado, por cinco 
anos, do convívio com o interior, custava-
lhe recompor-se com seu mundo de anta-
nho, com seu mundo e sua gente.

A primeira dificuldade a enfrentar 
foi, para surpresa sua, dentro mesmo de 
sua profissão, melhor dizendo, a sua ina-
bilitação prática, para o exercício profis-
sional. Do ponto de vista teórico, nenhu-
ma dificuldade, nenhum empecilho se lhe 
apresentava, haja vista os conhecimentos 
obtidos nos bancos acadêmicos. Porém, 
como diz a sabedoria popular, “na prática, 
a teoria é outra”. E haja os desencontros, 
as dúvidas, as vacilações quanto aos atos 
processuais a executar, a requerer, a cum-
prir, a obedecer.

Um exemplo dessa inabilitação entre 
a teoria e a prática está no caso da “acusa-
ção de citação”, momento processual em 
que a parte citada acusava ou comunicava 
nos autos processuais haver recebido a ci-
tação, manifestação que possibilitava uma 
série de consequências tanto em relação 
ao demandante quanto ao demandado. 
Mas Paulo Márcio ignorava completa-
mente como se formalizava aquele ato, o 
que lhe causava muita dor de cabeça.

Em seu período de readaptação à 
vida social da cidade, Paulo Márcio de-
testava as visitas que recebia dos amigos 
de seu pai, curiosos em saber como ia o 
jovem bacharel em sua vida profissional; 
se tencionava entrar na política, candi-
datando-se a algum cargo público; se 
gostava da vida rural; se já fora visitar as 
fazendas; se já era noivo etc., etc.

As páginas mais apaixonantes do 
“diário” são aquelas que, salteadamente, 
contam o romance que se desenvolveu en-
tre Paulo Márcio e uma jovem ali residente, 
que ele viu, pela primeira vez, numa festa 
organizada por rapazes e moças da cidade, 
logo após sua chegada, encontro, aliás, que 
ele considerou desinteressante. “Apenas 
uma moça me despertou a atenção” – con-
fessou, adiantando: “Se não foi um equívo-
co e resistir à segunda olhadela, voltarei a 
falar no assunto...”

Em outro dia, voltou a falar na jovem: 
“Vi hoje na missa a moça de que falei há 
alguns dias. Chama-se Maria Augusta, é 
filha do dentista Fábio Noronha”. E seguem 
outros detalhes, inclusive a sua beleza.

A partir daí, em dias diversos, o dia-
rista narra seu romance com Maria Au-
gusta, o qual vai ganhando um crescendo 
e uma atração que prende o leitor, ao 
lado de algumas outras questões profis-
sionais e políticas e até policiais de que 
participa o bacharel.

A esta altura, perguntará o leitor: afi-
nal, quem é esse bacharel Paulo Márcio de 
quem falamos até aqui. É, digo eu, ninguém 
menos do que o personagem principal 
do romance O Quadro-Negro, de Ernani 
Sátyro, saído em 1954, com o selo da Livra-
ria José Olympio Editora.

O romance foi muito bem recebido 
pela crítica, merecendo apreciações con-
sagradoras de nomes como Adonias Filho, 
José Lins do Rego, Temístocles Linhares, 
Olívio Montenegro, Álvaro Lins, Joel Pon-
tes, Carlos Drumond de Andrade, Wilson 
Martins, Pessoa de Morais, Virgínius da 
Gama e Melo, Almeida Fisher e outros 

mais, vários deles chamando a atenção 
para um aspecto em que o autor foi pionei-
ro e inovador, qual seja, a forma de “diário”, 
jamais utilizada por qualquer autor como 
plataforma de um romance da envergadu-
ra de O Quadro-Negro.

Um detalhe a enfatizar: formação no 
Recife com estudos acadêmicos na velha 
Faculdade de Direito; origem interiorana, 
saído da pequena Lagoa, aonde iria se fi-
xar, de volta, após a colação de grau; estu-
dos primários na terra natal e estudos se-
cundários na capital do Estado, inclusive 
no Lyceu, o velho educandário estadual; 
filho de pai abastado, grande proprietário 
rural; pendores literários e políticos, to-
das essas qualificações são coincidentes 
com as situações vivenciais de Ernani 
Sátyro que, igualmente, fez os estudos 
iniciais na cidade natal continuando-os 
em João Pessoa, inclusive no Lyceu Pa-
raibano, matriculando-se, em seguida, no 
velho templo jurídico que é a Faculdade 
de Direito do Recife, por onde colou grau 
em Direito e retorno à terra natal, onde 
entregou-se, de início, à advocacia, enga-
jando-se, posteriormente, na política, com 
incursões na literatura.

Diante de tão flagrantes identidades, 
muitos hão de perguntar: é O Quadro-Ne-
gro um romance autobiográfico?

Deixemos que a resposta seja dada 
pelo próprio autor que, ao escrever para 
os Arquivos Implacáveis de João Condé, 
dizendo como nasceu o romance, no 
trecho final de seu depoimento, assim se 
expressou:

Se me perguntarem se é autobiográfi-
co, responderei que é e não é. Quem porven-
tura me conheça e leia aquelas páginas, ve-
rificará que a história de Paulo Márcio não 
é a história de minha vida. Mas ele pediu 
muito de meu sangue, e eu lho dei de bom 
grado. Dei-lhe minhas experiências e meus 
sonhos – minhas pobres experiências e meus 
ricos sonhos. Toda ficção há de ser retirada 
de dentro de nós mesmos, inclusive as coisas 
que vemos pelo avesso, que descrevemos de 
modo inteiramente contrário daquele como 
desejaríamos que elas tivessem acontecido. 
Mas os personagens se rebelam, todos sa-
bem isso. Arrebentam as linhas com que os 
prendemos. A própria natureza se revolta, 
as paisagens estremecem e tomam vida. 
Nem sempre se conformam com os figuri-
nos, com as descrições bem arranjadas, tão 
próprias para os cromos de parede.

Sei que o arquivista implacável quer 
saber mais coisas. Mas não posso ir adiante. 
Ou o livro se explica por si mesmo, ou nada 
vale. Não há esclarecimentos posteriores 
que possam salvar um romance.

(Revista O Cruzeiro, 11 de dezembro 
de 1954)

Foto: Funes/Divulgação

Edição de ‘O Quadro-Negro’ (1954), de Ernani Sátyro

 O Sr. Castro Pinto se inclui 
entre as inteligências mais altas e 

mais puras que o Norte
ainda produziu 
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Cinema

A Paraíba tem se destacado cada vez 
mais no cenário do audiovisual. Desta 
vez, é o longa-metragem Operação Bor-
boleta que está sendo rodado nos muni-
cípios de Bananeiras e Borborema. Sobre 
a produção, o ‘Entrevista Funesc’ recebe 
hoje o cineasta Silvio Toledo, e o jorna-
lista Jãmarrí Nogueira, que estreia como 
ator. A conversa, mediada pela jornalis-
ta Amanda Falcão, acontece no perfil no 
Instagram da Funesc (@funescgovpb) a 
partir das 19h.

Sílvio Toledo é cineasta, animador, 
desenhista, diretor e produtor de curtas 
e longas, quadrinista, artista plástico e 
especialista em efeitos visuais digitais. 
Entre as obras do cineasta, destaque 
para o longa-metragem de animação A 
Princesa de Elymia, primeiro filme do 
gênero feito na Paraíba e que teve indi-
cação ao Grande Prêmio do Cinema Bra-
sileiro no ano passado.

Jãmarrí Nogueira é jornalista e 
radialista há quase 30 anos, com pós-
graduação em Jornalismo Cultural. Ele 
já atuou nos jornais A União, Correio 
da Paraíba, O Norte e Jornal da Paraíba 
e ainda como freelancer nos jornais O 
Globo e O Estado de S.Paulo. Na área de 
rádio, foi repórter, redator e locutor em 
diversas empresas do ramo.

O filme, dirigido por Silvio Toledo, 
conta com grandes nomes da dramaturgia 

nacional, a exemplo de Henri Castelli, Ale-
xandre Borges, Oscar Magrini e Paola Ro-
drigues, além do elenco paraibano: Márcio 
Tadeu, Fábio Campos, Beto Quirino, Fer-
nando Teixeira e Zezita Matos.

Operação Borboleta conta a história 
de um investigador da polícia afastado 
após a morte de sua esposa e filho, se vê 
obrigado a voltar à ativa após um assas-
sino em série de uma cidade do interior 
mandar uma carta exigindo que ele seja o 
investigador do caso.

Longa rodado na Paraíba é 
tema do ‘Entrevista Funesc’

Foto: Divulgação

Diretor de ‘Operação Borboleta’, Silvio Toledo (E), e o jornalista Jãmarrí Nogueira (D), que estreia como ator
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Cena de ‘Quintal’, ficção dirigida por André Novais Oliveira

Audiovisual

‘Bangüê On-line’ 
traz curtas de MG

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Fu-
nesc) realiza hoje mais uma edição do projeto 
‘Cine Banguê On-line’. Serão exibidos os curtas 
mineiros Quintal, de André Novais Oliveira, e 
Contagem, de Gabriel Martins e Maurílio Martins. 
A exibição única ocorre às 20h, no canal TV Fu-
nesc no YouTube (/tvfunesc). Após a sessão, os 
filmes não ficarão mais disponíveis.

O projeto é realizado desde o ano passado 
e surgiu como uma alternativa nesse período de 
pandemia em que boa parte das salas de cinema 
estiveram fechadas para evitar aglomerações. 
Apesar da retomada das sessões presenciais, o 
projeto continua com as exibições on-line para 
dar visibilidade à produção de curtas.

Quintal (2015, 20min. Classificação indicati-
va: livre) acompanha mais um dia na vida de um 
casal de idosos da periferia.

O realizador André Novais Oliveira nasceu 
em 1984. É formado em História pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais e em Cine-
ma pela Escola Livre de Cinema/BH. Seu trabalho 
com audiovisual perpassa pelas áreas de roteiro, 
direção, assistente de direção, produtor, mon-
tador, captador de áudio e diretor de fotografia. 
Dirigiu e escreveu os curtas: Uma Homenagem a 
Aluízio Netto (2004); Fantasmas (2010); Domin-
go (2011); e Pouco mais de um mês (2013). Den-
tre seus longas metragens estão: Estado de Sítio 
(2011), Ela volta na quinta (2014) e Temporada 
(2018), este último se encontra disponível no ca-
tálogo da Netflix e foi o Melhor Filme do tradicio-
nal Festival de Brasília.

Já Contagem (2010, 18min. Classificação in-
dicativa: 12 anos) explora um acontecimento, en-
volvendo quatro pessoas e a cidade de Contagem, 
em Minas Gerais.

O diretor Gabriel Martins Alves é bacharel 
em Cinema e Vídeo pelo Centro Universitário 
UNA, graduação em 2010. Cursou dois módu-
los na Escola Livre de Cinema, em Belo Hori-
zonte, sendo o primeiro concluído no primeiro 
semestre de 2005 e o segundo no primeiro se-
mestre de 2006. Desde 2005 atuante no mer-
cado de audiovisual, já trabalhou em mais de 
30 filmes, entre curtas e longas-metragens, em 
diversas funções. 

Maurilio Martins, nascido em 1978 em Con-
tagem (MG) é bacharel em Cinema e Audiovisual 
pelo Centro Universitário UNA, Belo Horizonte. 
MG. É um dos sócios-fundadores da Filmes de 
Plástico. Produtor de locação de Temporada, di-
reção (junto a Gabriel Martins) o longa-metra-
gem No Coração do Mundo (2019), além dos cur-
tas Constelações (2016) e Quinze (2014).

Sessão presencial infantil
Neste final de semana, a mostra interna-

cional de curtas infantis ‘O Lobo da Pata Ver-
melha’ é encerrada no Cine Bangüê, localiza-
do no Espaço Cultural José Lins do Rego, em 
João Pessoa. A programação é uma parceria 
com o festival Lobofest.

Serão realizadas duas sessões gratuitas 
- uma às 14h e outra às 16h – nesta sexta, 
sábado e domingo. Para ter acesso, é preciso 
acessar com antecedência no site de Agen-
damento (agendamentos.pb.gov.br). Serão 
disponibilizados 25 lugares por sessão. Será 
obrigatório o uso de máscara e apresentação 
do cartão de vacinação.

Para saber sobre os filmes, basta acessar 
a página oficial da Funesc na internet (fu-
nesc.pb.gov.br).

Da Redação

EstrEias

Espíritos obscuros (Antlers. EUA. Dir: Scott 
Cooper. Terror e Suspense. 16 anos). Uma professora de uma 
cidade pequena no Oregon (Keri Russell) e seu irmão (Jesse 
Plemons), o xerife local, descobrem que um jovem estudante (Je-
remy T. Thomas) está abrigando um segredo perigoso, com con-
sequências assustadoras. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 16h40 (dub.) 
- 19h (dub.) - 21h20 (leg., somente de qui. a dom.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 18h45 - 21h10.

EtErnos (Eternals. EUA. Dir: Chloé Zhao. Super-Herói, 
Ficção Científica e Fantasia. 12 anos). Os Eternos são uma raça de 
seres imortais que viveram em segredo durante a antiguidade da 
Terra, moldando sua história e suas civilizações ancestrais. Seguindo 
os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada os força 
a sair das sombras para se reunirem contra os mais antigos inimigos 
da humanidade, Os Deviantes. CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 20h30 
(somente qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 20h (somente 
qua.) - 23h10 (somente qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub., 3D): 
19h30 (somente qua.) - 20h40 (somente qua.); CINÉPOLIS MANA-
ÍRA 9 - MacroXE (3D): 19h (dub., somente qua.) - 22h10 (leg., so-
mente qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 19h15 (somente 
qua.) - 22h25 (somente qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub., 
3D): 19h30 (somente qua.)- 22h40 (somente qua.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (3D): 19h15 (leg., somente qua.) - 22h25 (dub., so-
mente qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 19h (somente 
qua.) - 22h10 (somente qua.).

a Família addams 2: pé na Estra-
da (The Addams Family 2. EUA. Dir: Conrad Vernon e Greg 
Tiernan. Animação, Comédia e Aventura. Livre). Pertubardos que 
seus filhos estão crescendo rápido, Morticia e Gomez estão fazendo 
coisas que não faziam antes: eles decidem colocar a família inteira 
no trailer assustador para uma miserável viajem de férias. Percor-
rendo os Estados Unidos inteiro, a família Addams encontra primos 
distantes e novos amigos. O que poderia dar errado? CENTERPLEX 
MAG 2 (dub.): 15h - 17h; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 14h - 
16h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 13h30 - 15h50 - 18h10; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 13h45 - 16h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 15h - 17h15 (exceto qua.) - 19h30 (ex-
ceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h25 (de sáb. a ter.) 
- 16h15 - 18h05 - 20h15; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 14h25 
(de sáb. a ter.) - 16h15 - 18h05 - 20h15.

marighElla (Brasil. Dir: Wagner Moura. Drama e 
Biografia. 16 anos). Comandando um grupo de jovens guerri-
lheiros, Marighella (Seu Jorge) tenta divulgar sua luta contra 
a ditadura para o povo brasileiro, mas a censura descredita a 
revolução. Seu principal opositor é Lúcio (Bruno Gagliasso), poli-
cial que o rotula como inimigo público. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 
21h20 (exceto de qui. a dom.).

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, Ja-
mes Bond (Daniel Craig) vive tranquilamente na Jamaica, mas como 
nem tudo dura pouco, sua vida 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 007 ao 

misterioso vilão, Safin (Rami Malek), que utiliza de novas armas de 
tecnologia avançada. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h15 - 
17h40 (exceto qua.) - 21h10 (exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 
(dub.): 19h45; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 19h45.

duna (Dune. EUA. Dir: Denis Villeneuve. Ficção Científica 
e Fantasia. 14 anos). O Duque Leto Atreides administra o planeta 
desértico Arrakis, também conhecido como Duna, lugar de única fon-
te da substância rara chamada de “melange”, usada para garantir 
poderes sobrehumanos. Para isso ele manda seu filho, Paul Atreides 
(Timothée Chalamet), um jovem 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, a fim de garantir o futuro de sua 
família e seu povo. Porém, uma traição amarga pela posse da me-
lange faz com que Paul e Jessica fujam para os Fremen, nativos do 
planeta que vivem nos cantos mais longes do deserto. CENTERPLEX 
MAG 4 (leg.): 17h30 - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 20h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 14h30 (dub.) - 17h45 (leg., 
exceto qua.) - 21h (leg., exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP 
(leg., 3D): 13h45 - 17h (exceto qua.) - 20h15 (exceto qua.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 17h40 (somente qua.) - 21h10 (so-
mente qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 14h10 - 17h30 
(exceto qua.) - 21h (exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 
17h10 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 17h10 - 20h.

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. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 21h15; CINÉPOLIS 

MANGABEIRA 4 (dub.): 21h45 (exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 20h30.

ron bugado (Ron’s Gone Wrong. EUA. Dir: Sarah 
Smith. Animação, Comédia e Aventura. Livre). Barney é um meni-
no 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 “melhor amigo fora da caixa” de Barney. Mas quan-
do Ron começa a ter seu funcionamento comprometido, os dois saem 
em uma aventura repleta de ação. CENTERPLEX MAG 4 (dub.): 15h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 14h10; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 13h50 - 16h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h30 - 
18h30; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 16h30 - 18h30.

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. 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. Aventura, Terror e Fan-
tasia. 14 anos). Depois de um ano dos acontecimentos do primeiro 
filme, Eddie Brock (Tom Hardy) está com problemas para se acos-
tumar 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. CENTERPLEX MAG 2 (leg.): 19h - 
21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 18h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 
(dub., 3D): 15h - 17h20 - 19h45 (exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 
7: 13h40 (dub.) - 16h (leg.) - 18h20 (dub., exceto qua.) - 20h45 (leg., 
exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub., 3D): 14h - 16h30 - 19h 
(exceto qua.) - 21h30 (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 18h20 - 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h55 (de 
sáb. a ter.) - 16h50 - 18h45 - 20h40; CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 14h55 (de sáb. a ter.) - 16h50 - 18h45 - 20h40.

Foto: Divulgação

Em cartaz

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

Serviço

Animação ‘A Família Addams 2: Pé na Estrada’ muda de ares percorrendo todos os Estados Unidos

Através do QR Code acima, 
acesse Instagram da Funesc
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“É uma perda muito 
grande para o cenário musi-
cal brasileiro, pelo trabalho 
consistente que ele realizava. 
É muito triste quando se per-
de um artista que não é só o 
músico. Quando soube de sua 
partida, bateu aquele senti-
mento de tristeza profunda”, 
disse o cantor, compositor e 
percussionista Paulo Ró, re-
ferindo-se ao maestro, arran-
jador e instrumentista baiano 
Letieres Leite, que morreu na 
última quarta-feira (27), aos 
61 anos de idade, em decor-
rência da covid-19.

Ró teve a oportunida-
de de tocar de improviso, 
no dia 20 de novembro de 
2018, data em que o regente 
veio à cidade de João Pessoa 
para realizar um concerto do 
projeto Programa de Inclu-
são Através da Música e das 
Artes (Prima). “Acho que a 
preocupação com a vivência 
do negro com sua música, 
com sua arte é um grande 
legado, fazer com que os mú-
sicos deem mais atenção a 
sua história através dessa 
música, tratando-a com a im-
portância que ela tem”, disse 
o músico paraibano.

Paulo Ró ainda lembra 
bem de detalhes desse en-
contro com o maestro Le-
tieres Leite. “Ele veio a João 
Pessoa para fazer um con-
certo e, pela manhã, realizou 
a oficina, também promovida 
pelo Prima, chamada ‘As ma-
trizes africanas na música 
brasileira’, da qual participei 
junto com cerca de 20 pes-
soas, entre músicos e alunos. 
Antes da oficina começar, 
pois era cedo, ainda, e nin-
guém tinha chegado, ele foi 
ver os instrumentos do pro-
jeto e aí, somente eu e ele, 
fizemos uns improvisos na 
sala. Foi uma coisa natural, 
ele pegou um instrumento, 
um caxixi, eu peguei um ou-
tro e aí começou-se a tocar, 
coisa rápida de cinco minu-
tos,  improvisos rítmicos, 
sons aleatórios”, contou.

“Não perderia essa ofici-
na por nada. Eu dou aula de 
percussão no projeto Prima, e 
aí tive a felicidade de, coinci-
dentemente, o maestro Letie-
res Leite ir fazer esse traba-
lho no Casarão dos Azulejos, 
onde eu trabalhava na época”, 
recordou Ró. “A oficina girou 
em cima da Clave, um instru-
mento – dois pedacinhos de 
madeira – que marca a pul-
sação de vários ritmos, mui-
to usada na música cubana, 
caribenha, mexicana, enfim, 
ele usou isso mostrando a 
utilização na música brasilei-
ra. Aprendi bastante sobre o 
tema. Ficou em mim o conhe-
cimento que recebi”. 

Embora o contato tenha 
sido rápido, o paraibano pode 
observar alguns aspectos da 
personalidade do maestro. 
“Era uma pessoa muito alegre 
e divertida, sabia como fazer 
as pessoas compreenderem 
o que ele falava e tocava e 
terminou fazendo todo mun-
do tocar e dançar na oficina. 
Foi muito bom. Mas quem 
conviveu com ele realmente 
falou que ele era uma pes-
soa maravilhosa, gostava de 
ajudar, incentivar as pessoas 
com seu trabalho na periferia 
de Salvador”, disse Paulo Ró, 
que atualmente dá aulas no 
Polo Marcos Moura do Pri-
ma, na cidade de Santa Rita. 
“Não existem muitas pessoas 
como Letieres, que passam 
sua vida inteira dedicadas a 
uma causa. A perda de uma 
pessoa como ele deixa uma 
grande lacuna no cenário 
não só musical, mas também 
histórico, pelo trabalho que 
ele desenvolveu. Para nossa 
felicidade, ele deixou uma or-
questra, uma grande orques-
tra, diga-se de passagem, 
com vários seguidores que 
poderão dar continuidade ao 
seu trabalho”. 

Outro paraibano que 
teve oportunidade de fazer 
uma “canja” com Letieres 
Leite foi Jáder Finamore. Ele 
relatou que foi assistir apre-
sentação do maestro com a 
Orkestra Rumpilezz no pro-
jeto ‘Música do Mundo’, no 

Busto de Tamandaré, em João 
Pessoa. “Fui convidado pela 
maestrina Priscila Santana 
para assistir o show no proje-
to e, depois, fomos para o Café 
Cultural da Usina Energisa 
com um grupo de músicos, 
onde pude tocar com ele a 
música ‘Maracangalha’. Sou fã 
demais dele”, afirmou.

Jáder ressaltou que o 
regente deixou um grande 
legado. “Por exemplo, ele usa 
os três tambores que são do 
candomblé, que se chamam 
rum, pi e le, acrescenta a letra 
z e daí o nome da orquestra, 
Rumpilezz. Ele se destacava 
pela forma como escrevia os 
arranjos e pensava a música, 
mesmo. E isso ficou muito 
claro na forma como montou 
a sua orquestra, onde a per-
cussão é o elemento central e, 
por isso, todos os outros ins-
trumentos tocam em função 
da percussão”, contou o mú-
sico. “Como pessoa, Letieres 
Leite era muito tranquilo, de 
alto astral, fazendo piadas e 
deixava muito claro acreditar 
na música de forma coletiva, 
ou seja, tratava todo mundo 
de maneira igual”, acrescen-
tou Jáder Finamore.

Outro músico que con-
fessou gostar muito do tra-
balho do maestro é Pedro 
Osmar. “A morte dele foi uma 
tragédia e, por acaso, tinha 
visto, no final de semana, no 
Canal Arte 1, Letieres Leite 
falando sobre sua orquestra. 
Ele conseguiu fazer uma re-
volução na música nordestina 
de maneiras estética, ética 
e técnica que foi percebida 
pela população, tendo conse-
guido formar uma legião de 
alunos que estão espalhados 
pelo mundo. Ele foi capaz de 
pensar a música brasileira no 
contexto da música universal, 
também conhecida como mú-
sica do mundo”, disse o cantor 
e compositor.

Nas redes sociais
A morte do maestro 

baiano também repercutiu no 
cenário nacional da música. 
Alguns artistas se manifes-
taram, através de suas redes 

sociais. O paraibano Chico 
César, por exemplo, postou a 
seguinte mensagem: “Grati-
dão, maestro Letieres Leite. 
Por que tão cedo? A perple-
xidade assovia agora. Hoje, o 
Brasil perdeu um mestre que 
deixou um legado imensurá-
vel: estudos, pesquisas e uma 
nova compreensão da música 
brasileira, em especial as de 
matrizes africanas”.

O cantor e compositor 
baiano Caetano Veloso assim 
se manifestou: “Acabo de re-
ceber a notícia inaceitável: 
Letieres Leite faleceu. Forma-
do pela prática nos trios elé-
tricos, autodidatismo, cursos 
específicos na UFBA e por es-
tudos em Viena, esse porten-
to da música, há anos à frente 
da Orkestra Rumpilezz, aque-
le deslumbramento de sopros 
e percussão, e do requintado 
Quinteto que leva seu nome, 
Letieres teve diálogo com as 
mais densas expressões da 
música brasileira, de Moa 
do Catendê a Toninho Horta, 
passando por Hermeto Pas-
choal, Daniela Mercury e Lulu 
Santos – além de ter sido, por 
anos, a base do trabalho de 
Ivete Sangalo”.

Caetano lembrou, na 
mesma mensagem, que Le-
tieres Leite “arranjou o álbum 
recente de Bethânia e tam-
bém o show que o antecedeu. 
Orquestrou a faixa ‘Pardo’, do 
Meu Coco. Conversar com ele 
era ganhar uma aula sobre 
claves rítmicas e gostos har-
mônicos. Estou arrasado com 
a notícia de sua morte. Ele era 
muito próximo. Ensinou meu 
filho Zeca a surfar, quando ele 
era menino. A música baiana, 
a música brasileira, a músi-
ca perdeu hoje um dos seus 
maiores formadores. A vida 
perdeu um dos seus mais dig-
nos representantes”.

Músicos relembram passagem 
do Letieres Leite pela Paraíba

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Morto na última quarta-feira, vítima da covid-19, maestro e arranjador baiano trazia as matrizes africanas para a MPB

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Hoje em dia vale o atual e nunca o real
Edmund Wilson, autor de Rumo à 

Estação Finlândia, é profunda-
mente crítico em relação ao ideá-

rio socialista, e não vê grande diferença 
entre os socialistas utópicos e a dialética 
pretensamente científica de Marx. O livro 
foi escrito em 1940, mas é muito atual 
para discutirmos essas coisas que ainda 
existem na dicotomia entre socialistas e 
capitalistas. Afinal, nem tudo que é sólido 
desmancha no ar e o Manifesto Comunista, 
de Marx e Engels, ainda cruza o aparente-
mente novo oceano do milênio como uma 
mensagem na garrafa.

Tudo que é sólido desmancha no ar é a 
obra mais conhecida de Marshall Berman 
(foto), configurando-se numa história crítica 
da modernidade e contendo análises críticas 
de vários autores e suas épocas – desde o 
Fausto, de Goethe, passando pelos poemas 
em prosa de Baudelaire e pela ficção de 
Dostoiévski, até as vanguardas artísticas do 
século 20. Seu título alude a uma frase do 
manifesto de Marx e Engels: “Tudo o que era 
sólido se desmancha no ar, tudo o que era 
sagrado é profanado, e as pessoas são final-
mente forçadas a encarar com serenidade 
sua posição social e suas relações recíprocas”. 

Marshall Berman não hesita diante do desafio 
de lidar com as mais diversas áreas do saber: 
crítica literária, ciência econômica e política, 
arquitetura, urbanismo e estética.

Dando um salto no escuro – mas sem 
esquecer Marx, Engels, Edmund Wilson e 
Marshall Berman – procuro ser “parceiro do 
futuro na reluzente galáxia”, como composto 
e gravado pelos Mutantes em “Dois Mil e 

Um” (a cor do céu me compõe, o mar azul me 
dissolve; a equação me propõe, computador 
me resolve).

São outras, neste 2020, as realidades pla-
netárias e a Estação Finlândia mudou demais. 
Isso é uma questão de mostrar identidade 
com este universo, a que chamássemos de 
cultura alternativa. Um universo que para mi-
nha ética e a de pessoas anônimas ou não, é o 
melhor nas possibilidades que traz a “guerra 
fria”. Ser pior ou melhor é questão de ótica 
ética. É o ato de respeitar que do outro “lado” 
está uma maneira diferente de fazer.

Vivemos o Brasil e sabemos o preço 
do país ser lento e gradual, tese de Ernesto 
Geisel, que continuou existindo, atraves-
sando os governos de Sarney, Collor, Itamar 
Franco, FHC, Lula, Dilma, Temer e agora 
Bolsonaro.

nnnnnnnnnn

Ser lento e gradual é incompatível com 
a velocidade da tecnologia, a luta de clas-
ses, os fantasmas da recessão, o dobrar da 
próxima esquina.

Gostaria de escrever sempre, no 
cotidiano da imprensa, o que este coração 

derruba e se derruba quando na companhia 
da solidão, quando percebendo as verdades 
gerais. Se o coração derruba poemas, que 
Essas coisas fossem poemas diários, sem 
a preocupação de escolas e patrulhismos 
literários herdados da competição-nossa-
de-cada-dia. Se o coração derruba sinais 
vindos do Kaos, de Jorge Mautner, da Auto-
biografia precoce, de Evtuchenko, do Araçá 
azul, de Caetano e do Sgt. Pepper’s dos 
Beatles, então que Essas coisas entrassem, 
dia a dia, com as folgas das segundas-feiras, 
no vale efervescente da cultura alternativa. 
É a atualidade. Mas a atualidade, hoje em 
dia (talvez sempre) confronta a realidade; 
por cima dela passa. O que vale é o atual. 
Não é o real. O pragmatismo obriga. Esse 
pragmatismo é político, econômico, cul-
tural, sensual, social. É uma doença que 
atacou geral. É como enfrentar os nossos 
adversários (incluindo e, principalmente, 
os de linguagem e comportamento) sem 
a coragem de entrar no seu terreno. “Seu” 
terreno? O que é “deles”? O que é “nosso”? 
O que é alguém e de ninguém?

Metafísica por metafísica, fico com a 
ciência do espírito. Espírito científico, claro, 
aberto, limpo, disposto até a concessão na 
hora exata de saber que isso produzirá frutos 
(mesmo manifestados bem depois, onde o 
tempo é uma ilusão tão grande quanto a car-
ne onde agora habito, e você também).

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Foto: Instagram

Maestro, arranjador e 
instrumentista de Salvador, 
Letieres Leite acompanhou 

grandes nomes da MPB como 
Caetano Veloso (no centro) e 

Maria Bethânia (ao lado)

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Governador afirmou que a qualidade dos serviços públicos prestados no Estado faz a Paraíba ser reconhecida nacionalmente

O governador João Aze-
vêdo participou, ontem, no 
Centro Administrativo Es-
tadual, em João Pessoa, de 
ações alusivas ao Dia do Ser-
vidor Público. O evento foi 
marcado pela apresentação 
do Quarteto de Cordas da Or-
questra Sinfônica da Paraí-
ba, pela celebração de culto 
ecumênico ministrado pelo 
padre George Batista e pelo 
pastor Estevam Fernandes 
e por homenagens in me-
moriam aos 415 servidores 
estaduais que faleceram em 
decorrência da covid-19. 

 Na oportunidade, o che-
fe do Executivo agradeceu o 
compromisso e contribui-
ção dos servidores estaduais 
com a qualidade dos serviços 
oferecidos à população que 
levam a Paraíba a ser reco-
nhecida nacionalmente. “Eu 
estou muito feliz com o que 
todos tiveram a capacidade 
de fazer. Durante a pandemia, 
demos as respostas neces-
sárias com o atendimento à 
saúde, a melhor qualidade 
no ensino remoto do país, 
fizemos uma gestão fiscal efi-
ciente, geramos a capacidade 
de investimentos e é mui-
to bom comemorar este dia 
com a lembrança de tudo que 
os nossos servidores fizeram 
pela sociedade, levando o Es-
tado a um patamar de desta-
que no Brasil”, frisou. 

 Ele também fez uma ho-
menagem aos servidores que 
faleceram por complicações 
da covid-19. “Eu me solida-
rizo com todas as famílias 
de servidores que perderam 
seus entes queridos para 
essa doença. Nós perdemos 
415 companheiros, muitos 
que dedicaram a vida inteira 
para fazer um Estado melhor, 
por meio de uma prestação 
de serviço de qualidade e a 
eles o meu respeito”, acres-
centou. 

 A secretária de Estado 
da Administração, Jacqueli-
ne Gusmão, destacou que a 
homenagem representa o re-
conhecimento e o respeito da 
gestão aos servidores. “Quero 
ressaltar o trabalho e a dedi-
cação de todos os servidores 
do Governo da Paraíba duran-
te a pandemia da covid-19. Os 
servidores públicos foram os 
grandes protagonistas desse 
período. Nos reinventamos 
para que, nesse período tão 
sensível, o Estado não parasse 
e mantivesse o atendimento à 
população. Este novo tempo 
tem nos exigido adaptação e 
criatividade no desempenho 
de nossas atribuições profis-
sionais e apesar deste ser um 
momento de encontro entre 
nós, é também um momento 
de saudade, ampliada para 
familiares e colegas dos ser-
vidores que partiram prema-
turamente vítimas da covid”, 
disse. 

 A homenagem in memo-
riam aos servidores vítimas 
da covid-19 foi marcada com 
o plantio de uma muda de ipê 
branco no Jardim da Sauda-
de, seguida de um minuto de 
silêncio, e visita ao memorial 
do Centro Administrativo. 
Também foi realizada a en-
trega de um buquê de flores 
aos familiares do ex-gerente 
administrativo da Secretaria 
de Estado da Saúde, Roberto 
Vaz, que faleceu em decor-
rência do coronavírus. 

João destaca compromisso 
e agradece aos servidores 

Remédios em casa
Cícero anuncia retomada da entrega de remédios em casa. 
Prefeito diz na Câmara que projeto ‘Remédio em Casa’ deve 
beneficiar cerca de sessenta mil pessoas em JP. Página 14
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 Misael Medeiros agra-
deceu a homenagem do Go-
verno da Paraíba ao seu pai 
que dedicou 30 anos de sua 
vida ao serviço público. “Meu 
pai tinha um compromisso 
com o Estado. Ele iniciou 
sua carreira aos 18 anos no 
Corpo de Bombeiros e é um 
orgulho muito grande saber 
que ele está sendo lembrado 
neste dia e fica o legado de 
servidor exemplar, de uma 
pessoa honesta e que sempre 
esteve disposto a dar o seu 
melhor, sabendo que sempre 
trabalhou a serviço do povo”, 
falou. 

 Durante toda a semana 
estão sendo oferecidos aos 
funcionários públicos servi-
ços de saúde, como aferição 
de pressão, glicemia, apli-
cação de vacinas (influenza, 
tétano, hepatite B e tríplice 
viral), além de serviços odon-
tológicos e fisioterapia nos 
quiosques das Secretaria de 
Saúde e Corpo de Bombeiros; 
e serviços de beleza (cabelo 
e maquiagem), exposição de 
material usado pelos Bom-
beiros para fazer, atividades 
recreativas e exposição de 

materiais produzidos pelos 
reeducandos do sistema pri-
sional. 

 Servidora pública há 39 
anos, Maria Girleide Salistia-
no aproveitou os serviços dis-
ponibilizados pela Secretaria 
de Saúde no Centro Adminis-
trativo e falou da alegria de in-
tegrar os quadros do Estado. 
“Eu adoro receber o público, 
me sinto realizada com o meu 

trabalho e incentivo todas as 
pessoas próximas a mim a 
fazer concurso”, comentou. 

 Há 37 anos trabalhando 
no Estado, Niedja Cavalcanti 
celebrou o Dia do Servidor 
Público. “Aqui está a minha 
segunda família. Tenho como 
meus filhos todas as pessoas 
que trabalham no meu se-
tor e sinto muito orgulho de 
dedicar minha vida ao tra-

balho e o que eu puder fazer 
de melhor pelas pessoas que 
eu recebo, faço porque é a 
contribuição que eu posso 
dar, tratando bem o nosso 
próximo”, disse.  

Os deputados estaduais 
Branco Mendes, João Gon-
çalves, Tião Gomes, Ricardo 
Barbosa e Inácio Falcão, além 
de auxiliares da gestão esta-
dual estiveram presentes.

No Dia do Servidor 
Público, Governo 

realizou série 
de atividades e 
homenagens

Em solenidade realizada na manhã de ontem, o governador João Azevêdo (D) e a secretária Jacqueline Gusmão (E) homenagearam funcinários do Estado

Data também foi marcada pela abertura do memorial dedicado ao serviço público, localizado no Centro Administrativo

Governador pediu durante a entrevista que os deputados federais da Paraíba revisem o projeto que  congela o ICMS sobre os preços dos combustíveis

Estado pode perder R$ 480 mi com projeto do ICMS 

Em entrevista à impren-
sa, logo após a solenidade de 
homenagem ao Dia do Ser-
vidor Público, o governador 
João Azevêdo fez um resumo 
de sua viagem a Brasília onde, 
entre outras atividades, re-
presentou os governadores 
do Nordeste em reunião com 
parlamentares. O chefe do 
Executivo paraibano apelou 
para que os deputados fede-
rais, em especial da bancada 
paraibana, revisem o projeto 
que congela o ICMS dos esta-
dos no preço dos combustí-
veis. Com a proposta, hoje, o 
Estado da Paraíba perderia 
algo em torno de R$ 480 mi-
lhões. Enquanto que os muni-

cípios amargariam um rombo 
de mais R$ 120 milhões. 

O apelo é no sentido de 
que se mude a base de cálcu-
lo do ICMS dos dois últimos 
anos, posposta no projeto 
atual, para os últimos 90 dias. 
O rombo em todos os estados 
seria menor. “Esse foi o apelo 
dos governadores em que tive 
a oportunidade de represen-
ta-los em Brasília”, explicou o 
governador.

  
Conversa com Romero
O governador João Aze-

vêdo confirmou que con-
versou com o ex-prefeito de 
Campina Grande e pré-can-
didato a governador Romero 
Rodrigues. Ele, no entanto, 
ressaltou que foi apenas uma 
ligação para desejar boa sorte 
na cirurgia que o gestor cam-
pinense iria realizar.

O governador, porém, não 
escondeu que vai sentar, sim, 
com Romero para falar de po-
lítica e do pleito do próximo 
ano. “Vou sentar com ele e com 
outros atores da cena política 
estadual. É normal esse tipo de 

É normal esse tipo 
de ação em períodos 

pré-eleitoral. 
Não tem nada de 
anormalidade 

ação em período pré-eleitoral. 
Não tem nada de anormalida-
de”, explicou.

Em relação ao senador Ve-
neziano Vital do Rêgo (MDB), 
o governador confirmou que 
vem conversando com ele por 

telefone e não existem proble-
mas entre os dois, e que o seu 
partido é da base aliada. 

Federação
Em relação à composição 

de chapa no próximo ano, João 

Azevêdo lembrou que aguar-
da a definição da possível for-
mação de uma federação que 
incluiria, ou não, o Cidadania, 
que é o partido do governador. 

“Temos que saber tam-
bém com quem ficaria o 

controle desta eventual fe-
deração, que seria formada. 
Temos que aguardar a defi-
nição desta novidade na po-
lítica nacional, que interfere 
diretamente nos estados”, 
resumiu o João Azevêdo.

Pettronio Torres
pettroniotorres@yahoo.com.br

Fotos:  José Marques/Secom-PB



Políticas

Prefeito diz na Câmara Municipal que projeto deve beneficiar cerca de 60 mil pessoas em João Pessoa

Apesar de não ter sido 
anunciado nem mesmo pelo 
site da Casa, o prefeito de 
João Pessoa, Cícero Luce-
na (Progressistas) marcou 
presença na sessão ordi-
nária de ontem da Câmara 
Municipal de João Pessoa, 
ocasião em que, entre outras 
ações, anunciou para hoje, 
a retomada dos serviços de 
entrega domiciliar de me-
dicamentos para pacientes 
com hipertensão e diabetes. 

“O projeto ‘Remédio em 
Casa’ deve beneficiar cer-
ca de 60 mil pessoas e sua 
retomada faz parte de um 
trabalho que vínhamos pre-
parando desde o começo da 
gestão”, afirmou o prefeito, 
ao fazer questão de salientar 
que, além de muita gente 
que já recebia quando da úl-
tima suspensão, a retomada 
do programa incluirá pes-
soas que haviam deixado de 
ser beneficiadas há 16 anos”. 

A partir dessa medida, 
explicou o prefeito, a Prefei-
tura de João Pessoa estará 
disponibilizando anti-hi-

pertensivos e antidiabéticos 
orais (medicamentos de uso 
contínuo), e a esses medica-
mentos poderão ter acesso 
hipertensos e diabéticos que 
sejam acompanhados pelas 
Unidades Básicas de Saúde 
do Município.

Para ser beneficiado 
pelo programa, a pessoa 
precisará se cadastrar na 
Unidade Básica de Saúde 
mais próxima de sua casa, 
estar diagnosticada e fazer o 
acompanhamento pela equi-
pe de Saúde da Família. A en-
trega será adequada a cada 
paciente, podendo ser men-
sal, trimestral ou semestral, 
dependendo do caso.

Ele fez questão de lem-
brar que esse serviço de 
entrega de medicamento 
em casa foi criado por ele 
mesmo na gestão que mar-
cou o início dos anos 2000 e 
cancelado em gestões pos-
teriores. Em campanha para 
prefeitura no ano passado, 
ele prometeu que, se viesse 
a ser eleito de fato, o atendi-
mento seria retomado.

“As pessoas que preci-
sam vão voltar a ter remédio 
com respeito e dignidade”, 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Cícero anuncia a retomada da 
entrega de remédios em casa
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Na Câmara, o prefeito Cícero Lucena afirmou que a retomada do programa de entrega de medicamentos incluirá pessoas que perderam o benefício há 16 anos

frisou o chefe do Executi-
vo, cuja presença na Câma-
ra Municipal surpreendeu 

e pegou de surpresa até 
mesmo alguns vereadores e 
coincidiu com a abertura do 

processo de tramitação do 
Projeto de Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA), enviado ao 

legislativo no final do mês 
passado e lido pela segunda 
vez na sessão de ontem.

Prefeito garante o cumprimento das emendas impositivas em R$ 13 milhões

Assembleia Legislativa treinará parlamentares e assessores para evitar erros

Presidente da Câmara destaca harmonia entre os poderes e agradece

Ainda durante seu pronun-
ciamento na tribuna da Câmara, 
o prefeito Cícero Lucena também 
garantiu cumprimento das emen-
das impositivas que tratou como 
“Cidadã”, e que totalizam recur-
sos da ordem de R$ 13,5 milhões 
para cada um dos 27 vereadores. 
A única recomendação do Exe-
cutivo é que a metade desses 
recursos seja aplicada obrigato-
riamente em ações e serviços de 

Saúde. “Assumi com esta Casa 
e com o povo de João Pessoa 
o compromisso de cumprir com 
rigor as emendas impositivas e 
serei o primeiro prefeito a fazê
-lo”, enfatizou Cícero Lucena, ao 
lembrar que, quando foi senador, 
pôde sentir o valor do Orçamento 
Impositivo como mecanismo de 
exercício da democracia. 

Destacou que, com essa 
medida, oposição e governo 

têm o mesmo peso na hora de 
solicitar melhorias para a popu-
lação e que essa importante fer-
ramenta de participação social, 
seja bem aplicada pelos parla-
mentares. “Neste primeiro ano, 
estamos executando R$ 13,5 
milhões em emendas imposi-
tivas ao orçamento e as obras 
ocorrerão principalmente nas 
áreas de drenagem, pavimenta-
ção, mobilidade, infraestrutura, 

melhorias em unidades de saú-
de, escolas e muito mais”, disse. 

Ele antecipou que, para 
2022, R$ 18 milhões do orça-
mento já estão destinados para 
as emendas cidadãs e que, des-
tes recursos, novamente a me-
tade será aplicada na área de 
Saúde. “São procedimentos que 
não puderam começar a ser rea-
lizados bem antes devido à pan-
demia da covid-19”, justificou.

Em seu pronunciamento, 
Cícero Lucena também fez ques-
tão de homenagear os servi-
dores públicos da Prefeitura de 
João Pessoa. “Não posso deixar 
de cumprimentar aqui os ser-
vidores públicos pelo seu dia! 
Meus parabéns e meu muito 
obrigado a cada um deles por 
cada gota de suor derramada 
no trabalho pelo bem todos”, 
completou.

Com o objetivo de evi-
tar erros e perdas depois de 
aprovadas e encaminhadas ao 
Governo, o Departamento de 
Assistência às Comissões da As-
sembleia Legislativa do Estado 
da Paraíba (ALPB) realizou, on-
tem, treinamento dos gabinetes 
dos deputados para elaboração 
e apresentação das Emendas 
Impositivas ao Orçamento de 
2022.

Convocado e coordenador 
pela diretora do Departamento, 
Marta Carolina Soares dos San-
tos, o treinamento foi dirigido 
exclusivamente aos deputados 
e a um único assessor de cada 
um dos 36 gabinetes, no caso, 
o assessor que trabalha com a 
preparação das emendas que 

são apresentadas para aprecia-
ção do plenário e encaminha-
mento final ao Poder Executivo.

Uma das principais orien-
tações do treinamento este-
ve relacionada ao fato de as 
Emendas Impositivas para o 
Orçamento 2022 totalizarem 
cerca de R$ 63 milhões, o que 
possibilitará um valor exato de 
R$ 1.762.508,69 para cada um 
dos 36 deputados, e com a me-
tade desse valor, R$ 881.254,34 
devendo ser, obrigatoriamente, 
destinada para ações e serviços 
públicos de saúde.

As demais orientações do 
treinamento incluíram deta-
lhamento para elaboração e 
envio das Emendas, quadro 
das ações a que se propõem, 

O presidente da Câmara de 
João Pessoa, Dinho Doswley(A-
vante), agradeceu ao prefeito 
Cícero Lucena pelo compromis-
so e harmonia com o Poder Le-
gislativo e fez questão de falar 
sobre as Emendas Impositivas. 
“É difícil um prefeito administrar 
as emendas individuais, alguns, 
inclusive, são contra, mas Cíce-

ro Lucena demonstra respeito 
e comprometimento com esta 
Casa. É sempre importante essa 
harmonia entre os poderes”, 
declarou.

O vice-prefeito Leo Be-
zerra, que até o ano passado 
também era vereador, acom-
panhou o prefeito na visita à 
Câmara e fez questão de va-

lorizar as ações por ele anun-
ciadas. “Há tempo que os ve-
readores lutam pelas emendas 
impositivas, mas só agora com 
o prefeito Cícero elas serão 
colocadas em prática. Mos-
tra o compromisso dele com a 
Câmara e com os vereadores”, 
disse Léo Bezerra.

Cícero foi recepcionado 

pelos membros da Mesa e, en-
tre cumprimentos e pronun-
ciamento, só permaneceu na 
Câmara Municipal por pouco 
mais de uma hora. Essa foi sua 
primeira visita durante o atual 
mandato. Na sessão de aber-
tura dos trabalhos em fevereiro 
deste ano, a participação dele 
foi on-line. 

Foi a primeira ida de 
Cícero à Câmara no atual 
mandato. Na sessão de 

abertura, em fevereiro, a 
participação foi on-line

soma dos valores de cada uma, 
efetuação do protocolo no site 
da Casa, inserção da assinatu-
ra do parlamentar na versão 
final da emenda e averiguação 

no sentido de precisar junto à 
consultoria se todas elas estão 
tecnicamente corretas.

O treinamento veio em 
consequência de no ano pas-

sado alguns deputados terem 
tido suas proposituras vetadas 
por motivo de erro na elabora-
ção, seja no aspecto da aloca-
ção ou distribuição correta dos 
recursos, seja por motivo de 
erros nos aspectos técnicos da 
preparação. 

Duas das emendas vetadas 
foram de autorias da deputada 
Estela Izabel (PSB), que tratava 
de recursos para uma adutora e 
outra do próprio presidente da 
Assembleia, deputado Adriano 
Galdino (PSB) alocando recursos 
para construção de um hospital 
regional no município de Poci-
nho. No treinamento, faltou um 
relatório completo de todas as 
emendas impositivas apresenta-
das e o resultado concreto delas. 

Galdino quer evitar que erros em projetos possam acabar em vetos às emendas impositivas

Foto: Divulgação/ALPB



Brasil

Chapa era acusada de promover disparos em massa de notícias falsas e ataques a adversários por meio do WhatsApp

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) decidiu ontem re-
jeitar as ações que pedem a 
cassação dos mandatos do pre-
sidente Jair Bolsonaro e do vice 
Hamilton Mourão. Por unani-
midade, os ministros da Corte 
votaram contra a deposição 
dos atuais chefes do Executivo 
federal de seus respectivos car-
gos. A chapa é acusada de pro-
mover disparos em massa de 
notícias falsas e ataques a ad-
versários, por meio do What-
sApp, nas eleições de 2018.

Ao proclamar o julga-
mento, o ministro Luís Rober-
to Barroso, presidente do TSE, 
frisou que a “maioria expressi-
va” da Corte - seis dos sete mi-
nistros - entendeu que houve 
condutas ilícitas relacionadas 
a disparos em massa e à difu-
são de desinformação contra 
os adversários. No entanto, a 
avaliação do colegiado foi a de 
que a condenação de Bolsona-
ro e Mourão não seria possível 
“por não se ter provado, sufi-
cientemente, a conexão com 
a chapa vencedora ou não se 
ter demonstrado a gravidade 
dos fatos, uma vez que não se 
obtiveram as mensagens nem 
a comprovação de compra por 
pessoas ligadas à campanha”.

Embora os ministros 
tenham descartado a alter-
nativa judicial para afastar o 
presidente do cargo e impe-
di-lo de disputar a reeleição, 
no ano que vem, a Corte apro-
vou a seguinte tese: “o uso de 
aplicações digitais de men-
sagens instantâneas visando 
promover disparos em massa 
e inverdades em prejuízo de 
adversários e em benefício 

de candidato pode configurar 
abuso de poder econômico e/
ou uso indevido dos meios de 
comunicação social”.

Bolsonaro havia conquis-
tado uma vitória parcial na pri-
meira sessão do TSE realizada 
na terça-feira (26). No início 
do julgamento ontem, os mi-
nistros Carlos Horbach, Edson 
Fachin, Alexandre de Moraes e 
Luís Roberto Barroso juntaram 

seu votos no sentido de rejeitar 
o pedido de cassação da chapa 
Bolsonaro-Mourão. O correge-
dor-geral da Justiça Eleitoral, 
Luis Felipe Salomão, e os mi-
nistros Mauro Campbell e Sér-
gio Banhos já haviam votado 
em tal sentido.

O julgamento foi marcado 
por recados ao Planalto sobre 
a disseminação de fake news 
e o processo eleitoral. O minis-
tro Edson Fachin indicou que 
a Justiça Eleitoral tem o dever 
de antecipar as sanções a todos 
que violarem o processo elei-
toral “ainda que isso venha a 
contrariar quem se apresente 
e eventualmente dele saia der-
rotado”. “A derrota e a vitória 
diante dos votos sufragados 
nas seguras urnas eletrônicas 
faz parte das regras do jogo de-
mocrático”, ponderou.

Já o ministro Alexandre 
de Moraes, que vai presidir o 
TSE nas eleições 2022, afir-
mou que é “fato mais do que 
notório” que os disparos em 
massa ocorreram e continuam 
ocorrendo. “A neutralidade da 
Justiça que tradicionalmente 
se configura como a ‘Justiça 
é cega’, não se confunde com 
tolice. A Justiça não é tola. Po-
demos nos absolver por falta 
de provas, mas nós sabemos 
o que ocorreu. Nós sabemos 
o que vem ocorrendo e não 
vamos permitir que isso ocor-

ra. É muito importante esse 
julgamento, porque nós não 
podemos criar um preceden-
te de que tudo que foi feito 
‘vamos passar um pano’. Essa 
milícias digitais continuam se 
preparando para disseminar 
o ódio, conspiração, medo, in-
fluenciar eleições e destruir a 
democracia”, registrou.

O ministro ainda destacou 
a importância do julgamento, 
indicando que a falta de provas 
pode obstar uma condenação, 
mas não impede a “absorção, 
pela Justiça Eleitoral do modus 
operandi que foi realizado e 
vai ser combatido nas eleições 
2022”. “Nós já sabemos os me-
canismos, já sabemos quais as 
provas rápidas que devem ser 
obtidas, em quanto tempo e 
como. Não vamos admitir que 
essas milícias digitais tentem 
novamente desestabilizar as 
eleições, as instituições demo-
cráticas a partir de financia-
mentos espúrios não decla-
rados, a partir de interesses 
econômicos também não de-
clarados”, ponderou.

Moraes ainda foi incisivo 
sobre a criação de uma tese 
sobre o tema, frisando a ne-
cessidade da mesma para o 
combate à disseminação de 
discurso de ódio “contra as 
eleições, contra a Justiça Elei-
toral e contra a democracia” 
nas eleições 2022. 

Weslley Galzo e
Pepita Ortega
Agência Estado

TSE mantém chapa Bolsonaro, 
mas vai punir uso de fake news
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AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A – C.N.P.J.  Nº. 09.229.295/0001-47 – EMPRESA 
BENEFICIÁRIA DE INCENTIVOS FISCAIS DO FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE – 
FINOR – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA– EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
– Convocamos os acionistas da AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A, a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará na sede social da empresa, situada 
na AV. Epitácio Pessoa, nº. 3745, bairro do Miramar, João Pessoa, Estado da Paraíba, às 10:00 
(dez) horas do dia 30de novembro de 2021, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em 
Assembleia Geral Ordinária: a) Matéria de que trata o artigo 132 da Lei nº. 6.404/76, referentes aos 
exercícios sociais encerrados em 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020, 
Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Aumento do Capital Autorizado da Sociedade, com a con-
sequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social;b) outros assuntos de interesse dasociedade. 
AVISO – Encontram-se a disposição dos acionistas, na sede social desta empresa, os documentos 
a que se refere o art.º 133, da Lei nº6.404/76, referentes aos exercícios sociais encerrados em 
31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020. João Pessoa, 27 de outubro de 
2021. Sebastião Coimbra Neto – Presidente do Conselho de Administração. 

A QUEIROZ CONSTRUÇOES LTDA CNPJ:28194163/0001-71torna público que requereu a SEMAM  
–  Secretaria  de  Meio  AmbienteaLicença PRÉVIA DE INSTALAÇÃO E DE OPERACAO para 
construção de um Empreendimento Residencial, situado no endereço.:RUA LEONILDO DE SOUSA 
FERREIRA  S:51, Q:180,L:0160 CEP 58062-323 Bairro:.NOVA MANGABEIRA.

FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA,CPF: 026.383.734-35, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licençade Instalação 
para Construção de Residencial Multifamiliar, situado no Loteamento Jardim Jericó II, Quadra S, 
Lote 12, Cabedelo/PB.

O SR. GILBERTO NESZLINGER, CPF: 096.344.178-76, VEM POR MEIO DESTA TORNAR 
PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) A LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO DE Nº 118/2021 PARA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDMENTO LOCALIZADO NA 
RUA PREFEITO JOAQUIM GONÇALVES DE ASSIS, S/N,  ST. 03; QD. 093; LT. 0416, JARDIM 
OCEANIA, NESTA CAPITAL.

A CONSTRUTORA ABC LTDA inscrita no CNPJ: 06.293.809/0001-35, torna público que recebeu 
da SEMAM/SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a Licença de Instalação nº120/2021, processo nº 
2021/060210 para a construção de um imóvel residencial multifamiliar situado a Rua das Acácias e
Armando de Vasconcelos, setor 12, Quadra 063, lote 0401, Bairro do Miramar, João Pessoa-PB.

MARIA ANTONIETA TORQUATO DE FARIAS TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAM- 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE DE PROFIS-
SIONAIS DA AREA DE SAUDE, SITUADA A RUA RODRIGUES CHAVES, 208, SALA A, CENTRO, 
JOAO PESSOA PB.

URBAN YOU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA inscrito sob o CNPJ nº 
29.300.700/0001-83 torna público que recebeu da SEMAM (Secretaria de Meio Ambiente de João 
Pessoa) a Licença de Instalação (LI) Nº 119/2021 emitida em 22 de outubro de 2021 para construção 
de um edifício multifamiliar situado no lote de terreno próprio sob o nº 353 da Quadra 21 da Avenida 
Gov. Argemiro de Figueiredo, no bairro Jardim Oceania, João Pessoa - PB.

BEM VIVER TAMBIÁ URBAN EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA inscrito sob o CNPJ 
nº 24.294.524/0001-09torna público que recebeuda SEMAM (Secretaria de Meio Ambiente de João 
Pessoa) a Licença de Instalação(LI) Nº 115/2021 emitida em 21 de outubro de 2021 para construção 
de um edifício multifamiliar situadoaRua Osvaldo Cruz, S/N, no bairro de Tambiá, João Pessoa - PB.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CNPJ 47.508.411/0320-07 torna público que a 
SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 285/2021 em 
João Pessoa, 20 de outubro de 2021. Prazo 01 (um) ano para a atividade de Comércio Varejista 
de Produtos em Geral com Predominância de Gêneros alimentícios – ,Hipermercado, situado na 
Av. Epitácio Pessoa 1277 loja 101Tambauzinho João Pessoa-Pb. CEP: 58.030-001; Processo Nº 
2021/019946.         

A MOREIRA E RUFFOS LTDA, inscrita no CNPJ 03.288.490/0001-61, torna público que requereu 
a SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente a LICENÇA DE  INSTALAÇÃO, para a construção de 
Empreendimento Comercial, situado na Av Edson Ramalho, nº 1213 – Manaíra– CEP 58.038-100 
João Pessoa/PB

Deputado é cassado
Em decisão inédita, o Tribunal Superior Eleitoral 

decidiu, por maioria, cassar o mandato do deputado 
estadual Fernando Francischini (PSL-PR) por dissemi-
nação de notícias falsas contra as urnas eletrônicas. 
A decisão foi proferida na manhã de ontem, por 6 
votos a 1, e decreta a inelegibilidade do parlamen-
tar bolsonarista por oito anos, contados a partir de 
2018 - ou seja até 2026.

O julgamento foi retomado na manhã de ontem, 
logo após os ministros rejeitarem ações que pediam a 
cassação dos mandatos do presidente Jair Bolsonaro 
e do vice Hamilton Mourão em razão de disparos em 
massa de notícias falsas e ataques a adversários, por 
meio do WhatsApp, durante as eleições de 2018. 
O chefe do Executivo também é investigado no TSE 
por levantar suspeitas sobre o sistema eletrônico de 
votação em live nas redes sociais

A análise da ação contra Francischini voltou a 
ser discutida pelos ministros com a apresentação do 
voto do ministro Carlos Horbach, que havia pedido 
vista do caso quando o julgamento teve início, no 
último dia 19. Na ocasião, os ministros Luis Felipe 
Salomão, relator, Mauro Campbell Marques e Sérgio 
Banhos haviam votado pela cassação do diploma de 
Francischini.

A avaliação dos ministros foi a de que Francis-
chini fez uso indevido dos meios de comunicação e 
cometeu abuso de autoridade em transmissão ao 
vivo no Facebook no primeiro turno das eleições 
de 2018. Na ocasião, o então candidato disse que 
as urnas estavam fraudadas e impediam o voto na 
chapa Bolsonaro-Mourão. O vídeo de cerca de 18 
minutos teve mais de seis milhões de visualizações.

foi marcado por recados 
ao Planalto sobre a 

disseminação de fake news 
e o processo eleitoral

Julgamento



Mundo

Neste final de semana, líderes das 20 maiores economias do mundo realizam sua primeira reunião presencial em dois anos

G20: clima deve ser destaque 
antes de conferência da ONU
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"Quem escreve um livro 
cria um castelo, quem o 
lê mora nele."
Monteiro Lobato

29 de outubro  |  DIA NACIONAL DO LIVRO
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Agência Brasil 

Se for para as conversas 
climáticas de novembro em 
Glasgow, na Escócia, terem su-
cesso, os primeiros sinais de 
progresso podem surgir neste 
final de semana, quando líderes 
das 20 maiores economias do 
mundo realizam sua primei-
ra reunião presencial em dois 
anos. Há obstáculos pelo ca-
minho. O G20 está dividido em 
questões como a eliminação 
gradual do carvão e a limita-
ção do aquecimento global a 
1,5 grau Celsius, o que dá aos 
diplomatas pouco tempo para 
acertar um acordo antes do en-
contro sobre o clima, amanhã 
e domingo.

Muitos dos líderes que 
irão a Roma, incluindo o pre-
sidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, voarão em seguida 
para a Escócia, para a Confe-
rência das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas de 2021 
(COP26), que é considerada vi-
tal para se enfrentar a ameaça 
da elevação das temperaturas. 
A COP26 envolve quase 200 
países, mas o G20, que inclui 
Brasil, China, Índia, Alemanha e 
Estados Unidos, é a força domi-
nante, respondendo por mais 
de 80% do Produto Interno 
Bruto (PIB) mundial, 60% de 

sua população e cerca de 80% 
das emissões globais de gases 
de efeito estufa.

“Acabou o tempo das gen-
tilezas diplomáticas. Se os go-
vernos, especialmente os do 
G20, não se pronunciarem e li-
derarem esse esforço, estamos 
a caminho de um sofrimento 
humano terrível”, disse o secre-
tário-geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), António 
Guterres, na semana passada. 
Contrariando as esperanças de 
uma reação robusta do G20, as 
expectativas de Biden, de seguir 
para a Europa com um acordo 
doméstico forte a respeito da 
política do clima, diminuem 
muito por causa de divisões 
políticas a respeito de um pa-
cote de gastos mais abrangente.

Para aumentar a decep-
ção da anfitriã Itália, os líderes 
da China, do Japão, México, da 
Rússia e Arábia Saudita decidi-
ram não comparecer à reunião, 
que será realizada em um su-
búrbio de Roma chamado EUR, 
construído pelo ditador fascis-
ta Benito Mussolini. Segundo 
relatos, o presidente chinês, Xi 
Jinping, e o presidente russo, 
Vladimir Putin, teriam desistido 
por causa de temores relativos 
à pandemia de covid-19, mas 
devem acompanhar os debates 
por videoconferência.

Coronavírus

Américas registram menor nível de 
casos e óbitos em mais de um ano
Agência Brasil

 
A pandemia está re-

cuando lentamente na 
maior parte das Américas, 
disse a Organização Pan-A-
mericana da Saúde (Opas) 
na última quarta-feira, in-
formando que na semana 
passada os números de ca-
sos e óbitos no continente 
foram os menores em mais 
de um ano.

“Temos motivos para 
estarmos otimistas, mas 
devemos permanecer vi-
gilantes”, disse o diretor
-assistente da Opas, Jarbas 
Barbosa.

Ele pediu às autorida-
des que continuem imple-
mentando medidas de saú-
de pública, como o uso de 
máscaras, distanciamento 
social e limitação de gran-
des reuniões, especialmen-
te porque muitos países 
ainda estão se esforçando 

Foto: Agência Brasil

para expandir a cobertura 
de vacinação.

Quase 44% das pes-
soas na América Latina e 
no Caribe completaram 
sua imunização contra a 

covid-19, em grande par-
te graças a doações, fei-
tas bilateralmente ou por 
meio do consórcio Covax, 
liderado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

“Hoje, o dobro de pes-
soas na América Latina e 
no Caribe estão totalmen-
te vacinadas contra a co-
vid-19 do que em agosto”, 
disse Barbosa.

Quase 44% das pessoas  na América 
Latina e no Caribe completaram
sua imunização contra a covid-19

Sudão: ONGs pedem sessão
urgente nas Nações Unidas
Agência Brasil/RTP

Um total de 36 organi-
zações não governamentais 
(ONGs), a maioria africanas, 
pediram ontem, em carta às 
Nações Unidas, que o Con-
selho de Direitos Humanos 
realize sessão de emergên-
cia sobre o Sudão, depois do 
golpe de Estado na última 
segunda-feira.

Na carta conjunta, as 
ONGs destacam que “é ne-
cessária ação decisiva para 
proteger a transição, a ordem 
constitucional e os direitos 
humanos do povo sudanês” 
e que o Conselho de Direitos 
Humanos tem “a responsabi-
lidade de agir urgentemente”.

Os signatários da carta, ci-

tada pela agência Efe, pedem 
ainda a adoção, na sessão, de 
medida que estabeleça uma 
comissão de inquérito sobre 
a situação das liberdades fun-
damentais no Sudão onde, de 
acordo com o documento, só au-
mentou com o golpe de Estado.

No dia do golpe militar, a 
alta-comissária da ONU para 
os Direitos Humanos, Michelle 
Bachelet, condenou o golpe e 
pediu aos militares para “res-
peitarem a ordem constitucio-
nal e saírem das ruas”.

A ex-presidente chilena 
afirmou que o golpe de Estado 
ameaçou o Acordo de Paz de 
Juba, firmado em 2020 para 
pôr fim a décadas de conflito 
no Sudão.

O general Abdel Fattah 

al-Burhan, chefe das Forças 
Armadas sudanesas, anunciou 
na segunda-feira, na televisão 
estatal do país, a dissolução 
do governo e do Conselho 
Soberano - o mais alto órgão 
executivo do país -, a suspen-
são de vários pontos da carta 
constitucional aprovada em 
agosto de 2019, que estabele-
ce um roteiro para a realiza-
ção de eleições, e a instaura-
ção do estado de emergência.

A tomada de poder pe-
los militares foi amplamente 
condenada pela comunidade 
internacional. A ação seguiu-
se a semanas de crescente 
tensão política no país, inten-
sificadas como uma tentativa 
de golpe de Estado em 21 de 
setembro último.

Agência Brasil/RTP  
 

Os fluxos migratórios 
permanentes para os países 
da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) dimi-
nuíram em 2020, ano de cri-
se pandêmica, mais de 30%, 
para cerca de 3,7 milhões 
de pessoas. Foi o nível mais 
baixo desde 2003, informou 
ontem a organização inter-
nacional.

Os indicadores cons-
tam na edição de 2021 do 
relatório International Mi-
gration Outlook, elabora-
do pela OCDE, que avalia o 
desenvolvimento recente 
dos movimentos e políticas 
migratórias em 40 países, 

incluindo os 38 estados 
(grande parte membros da 
União Europeia) que inte-
gram essa instituição fun-
dada na década de 60.

A OCDE mostra que 
as alterações verificadas 
no campo das migrações 
foram impulsionadas prin-
cipalmente pela pandemia 
de covid-19. O documento 
lembra que de 2020 para 
2021 a maioria dos países-
membros impôs restrições 
de viagens ou reduziu os 
serviços de imigração para 
conter a propagação do 
novo coronavírus.

A organização admi-
te que “o real impacto” 
da pandemia de covid-19 
sobre as entradas da cha-

mada migração perma-
nente no espaço OCDE 
poderá representar queda 
superior a 40%. Acrescen-
ta que todas as categorias 
de migração permanente 
recuaram em 2020, com 
destaque para a migração 
familiar, que registrou de-
clínio de mais de 35%.

“A migração laboral 
temporária também di-
minuiu drasticamente em 
2020: a quantidade de tra-
balhadores sazonais no se-
tor turístico caiu, em média, 
58%, e as transferências 
entre empresas, 53%, en-
quanto o fluxo desses tra-
balhadores na agricultura 
diminuiu apenas 9%”, de 
acordo com o relatório.

Pandemia da covid-19 faz 
fluxos migratórios caírem 
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Ação teve objetivo de desarticular um esquema que revendia mercadorias provenientes de crimes para não pagar impostos

O Núcleo de Combate à 
Sonegação Fiscal do Estado 
da Paraíba deflagrou ontem a 
operação “Fardo Pesado” com 
objetivo desarticular uma as-
sociação criminosa que ad-
quire mercadorias provenien-
tes de crime para viabilizar 
sua circulação sem o recolhi-
mento do ICMS.

Foram cumpridos seis 
mandados judiciais de busca 
e apreensão nos municípios 
de Sapé, Serra Branca e João 
Pessoa, sendo quatro deles 
contra pessoas físicas e ou-
tros dois em uma empresa e 
um galpão. Os mandados fo-
ram expedidos pelo Juízo da 
1ª Vara Regional Criminal de 
Mangabeira.

Cerca de 50 agentes 
públicos, dentre auditores 
fiscais estaduais, policiais ci-
vis, promotores de Justiça e 
outros servidores públicos, 
participaram da ação. “Foi 
um esforço de investigação 
com o objetivo de coletar 

provas que comprovem a 
formação de uma organiza-
ção criminosa que, em junho 
passado, agiu no sentido 
de roubar uma carga de 21 
toneladas de arroz, que foi 
vendida para a Secretaria 

de Estado da Administração 
Penitenciária (Seap)”, expli-
cou o secretário executivo 
de Estado da Fazenda (Sefaz
-PB), Bruno Frade.

A mercadoria em ques-
tão havia sido roubada no es-

tado de Pernambuco e foi en-
tregue à Seap para refeição 
nos presídios pela empresa 
vencedora de um processo 
licitatório. Na ocasião, a Seap 
lavrou termo de recusa da 
mercadoria e suspendeu o 
contrato com o fornecedor. 
A carga estava sendo moni-
torada pela Polícia Civil da 
Paraíba, que seguiu nas in-
vestigações, juntamente com 
o Grupo de Atuação Especial 
contra o Crime Organizado 
(Gaeco), a fim de identificar 
os responsáveis pelo crime.

O Núcleo de Combate à 
Sonegação é composto pela 
Secretaria de Estado da Fa-
zenda, por meio da Gerência 
de Combate à Fraude Fiscal; 
pelo Ministério Público da 
Paraíba, por meio da Pro-
motoria de Justiça de Crimes 
Contra a Ordem Tributária, e 
pela Secretaria de Seguran-
ça e Defesa Social, por meio 
da Delegacia de Crimes Con-
tra a Ordem Tributária.

Estado realiza operação de 
combate à sonegação fiscal

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Existem muitas etapas importantes 
na construção de um negócio. Falando em 
empreendedorismo, planejar, pesquisar, 
comparar, definir, implementar são ações 
necessárias e preponderantes para a formatação 
de um empreendimento. Entre essas e outras 
várias ações que envolvem o processo, está uma 
que julgo como chave principal para o destino de 
qualquer projeto: a decisão.

Se pararmos para pensar, a decisão passa 
por todas as etapas de nossa vida, pessoal e 
profissional, e é nessa dinâmica de decisões que 
traçamos os nossos destinos. No que se refere ao 
mundo dos negócios não é diferente. Vários são 
os desafios que se colocam no processo decisório 
que envolve um empreendimento, a começar pela 
própria decisão de iniciar.

Penso eu, que das diversas ações que 
envolvem a construção e administração de um 
empreendimento, a mais difícil seja a tarefa de 
decidir. Dela virão todas as consequências que 
irão delimitar o rumo do empreendimento. A 
tomada de decisão é um dos comportamentos que 
compõem as características do empreendedor. 

No entanto, é cada dia mais comum que o 
empreendedor tenha dificuldades em relação a 
isso, e por diversos motivos.  A falta de informação 
é corriqueiramente uma das dificuldades que 
mais levam ao erro, não há processo decisório 
que aconteça de forma eficiente quando não há 
um mínimo de informações para dar suporte às 
decisões a serem tomadas. O tempo é um fator 
importante também. Toda decisão tomada às 
pressas ou sob pressão possui uma probabilidade 
muito menor de ser a mais correta.

Os valores que nos cercam também são 
decisivos nas decisões que tomamos. O equilíbrio 
entre os aspectos racionais, analíticos, emocionais 
e de temperamento pessoal é fundamental para a 
tomada de decisão. Nesses valores estão incluídos 
aspectos que podem parecer divergentes ao 
primeiro momento, mas que se completam na 
formação de uma mente empreendedora capaz 
de tomar as melhores decisões em seu negócio.

Nesse pensamento podemos traçar quatro 
tipos de personalidades empreendedoras que 
podem atender parcialmente o seu perfil, mas que 
podem ser complementares. 

O empreendedor analítico é o que busca o 
perfeccionismo. Sempre com medo de errar, acaba 
se superprotegendo de qualquer possibilidade 
de falha. Se por um lado sua qualidade é a 
racionalidade, sua fraqueza é a indecisão.

O empreendedor pragmático sempre 
busca a eficiência para atingir as metas, utiliza 
sempre a razão como base de seus argumentos. 
Seus valores são a eficiência, a objetividade e o 
resultado, mas não valoriza discussões teóricas, o 
que o torna inflexível.

O empreendedor expressivo é empolgado 
com suas ideias e trabalha muito com a emoção. 
São pessoas com grande poder de persuasão e 
costumam envolver a equipe. Suas forças estão na 
criatividade e na inovação e suas fraquezas estão 
na perda do foco com facilidade.

O empreendedor integrador tem uma 
boa intuição. A emoção é que costuma levar 
suas decisões, valoriza o grupo, a confiança 
e o comprometimento. Por um outro lado, 
a assertividade não é um porto forte, uma 
vez que decisões impositivas podem causar 
desestabilização na equipe.

É possível que você se reconheça em um ou 
mais de um desses perfis, o importante é saber 
que o processo de tomada de decisão envolve 
fatores internos e externos. Ter a consciência 
desses fatores lhe farão dominar muito mais esse 
processo tão delicado.

É possível ainda estabelecer algumas 
diretrizes básicas para a tomada de decisão. 
Segundo o professor de economia e prêmio Nobel, 
Herbert Simon, existem três fases no processo 
de tomada de decisão, a prospecção ou análise 
do problema, a concepção que é justamente a 
busca de alternativas para solução e a decisão 
propriamente dita, que trata do julgamento e 
escolha de uma das alternativas.

Parando apenas para fazer esse pequeno 
exercício de como proceder na necessidade 
de uma tomada de decisão, já é possível 
compreender melhor e analisar melhor essa 
difícil tarefa. A decisão fará parte de toda a vida 
empreendedora e nem sempre tomaremos as 
melhores, mas estarmos preparados inclusive 
para corrigir possíveis erros de percurso é 
fundamental.

Decidir

Ibovespa 

1,26%
R$ 5,625

1,96%
R$ 6,570

1,65%
R$ 7,759

-0,62%
105.704 pts

Foram cumpridos seis 
mandados de busca 
e apreensão em três 

cidades do Estado

Alvos

Cerca de 50 agentes cumpriram os mandados de busca expedidos pela Justiça paraibana contra empresários locais 

Foto: Divulgação/Sefaz-PB

É aguardado para hoje 
o anúncio das cidades que 
passarão a ser reconhecidas 
com o selo de criativas pela 
Unesco. Além de Campina 
Grande, que concorre na ca-
tegoria Artes Midiáticas, a ci-
dade do Recife (PE) também 
representa o Brasil nesta 
última etapa da candidatura, 
na categoria de Música. Na 
Paraíba, João Pessoa já pos-
sui o título de cidade criativa 
na categoria Artesanato e 
Arte Popular.

Campina pode se tornar 
a primeira cidade brasileira 
a possuir o título na catego-
ria. “Nós conseguimos trans-

por todas as dificuldades e 
nos tornamos uma cidade à 
frente do tempo. E isso a di-
fere de qualquer outro Mu-
nicípio, Campina gosta de 
ser inovadora”, disse o pre-
feito Bruno Cunha Lima.

No último dia 13, a Pre-
feitura do Município, por 
meio da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
(Sede), em parceria com o 
Sebrae Paraíba, realizou a 
última reunião presencial da 
economia criativa antes do 
anúncio oficial. O encontro 
contou com a presença do 
prefeito e de representantes 
do setor produtivo.

“A nossa cidade respi-
ra artes midiáticas. Somos 
a única cidade que possui 
um curso de Arte e Mídia 
em uma universidade pú-
blica do Brasil. E, além dis-
so, temos ‘O Maior São João 
do Mundo’, um verdadeiro 
espetáculo em produção 
midiática”, destacou a secre-
tária municipal de Desenvol-
vimento Econômico, Rosália 
Lucas.

O trabalho de divulga-
ção da cidade vinha sendo 
executado por meio da Sede, 
em conjunto com as secreta-
rias de Cultura, de Ciência e 
Tecnologia e de Educação.

Campina pode receber título 
de cidade criativa da Unesco

Emplacamento atrasado

Termina hoje prazo para 
desconto em IPVA de moto

Os proprietários de 
motos de até 162 cilindra-
das, que estão com em-
placamento atrasado nos 
últimos cinco anos e po-
dem regularizar a situação 
junto ao Estado, precisam 
aderir ao benefício até 
hoje. Este é o prazo para 
pagar o Imposto de Pro-
priedade Veicular de Au-
tomotores (IPVA) e taxas 
do Detran-PB do Exercício 
de 2021, com desconto de 
10% na opção da cota úni-
ca ou do parcelamento em 
três vezes.

 Para ter direito ao be-

nefício do perdão das dívi-
das dos últimos cinco anos 
(2016-2020) tanto do IPVA 
quanto das taxas do Detran
-PB, o proprietário de moto 
de até 162 cilindradas pre-
cisa efetuar o pagamento 
do emplacamento de 2021. 
Na Paraíba, cerca de 40 mil 
proprietários de moto já 
aderiram ao benefício.  

Caso o proprietário 
não opte pelo pagamento 
em cota única à vista ou 
parcelado até esta sexta-
feira, a única opção será 
o pagamento integral do 
IPVA e das taxas de 2021 

até o dia 30 de dezembro, 
mas, neste caso, sem direi-
to ao desconto de 10% ou 
ao parcelamento.   

A Sefaz-PB disponibi-
lizou em seu portal www.
sefaz.pb.gov.br, na página 
principal, no menu Servi-
ços Mais Acessados o ban-
ner “Motos até 162 cc” o 
link para realizar a adesão 
ao benefício, que é a im-
pressão e o pagamento do 
IPVA de 2021 da moto até 
162 cc. O proprietário pode 
acessar a impressão para 
adesão também no link di-
reto https://abre.ai/djbB.
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Iniciativa contempla pessoas físicas com débitos em atraso com instituições financeiras e que não deram bens como garantia

O Banco Central (BC) 
informou ontem que promo-
verá, junto com a Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban), a Secretaria Nacional 
do Consumidor e o Senado 
Federal, o Mutirão da Nego-
ciação de Dívidas e Orienta-
ção Financeira entre os dias 
1º e 30 de novembro. 

A iniciativa é voltada 
para pessoas físicas com dí-
vidas em atraso com institui-
ções financeiras cujas moda-
lidades não contemplem 
bens dados em garantia do 
empréstimo. Para iniciar a 
negociação de uma dívida 
em atraso, o devedor deve 
realizar o registro na plata-
forma consumidor.gov.br.

Depois, é necessário 
escolher a instituição com a 
qual deseja negociar e rela-
tar o problema. O banco tem 
prazo de até 10 dias para 
analisar a solicitação e apre-
sentar uma proposta.

Segundo a nota do BC, 
a novidade desta edição é 
o foco na preparação para 
a renegociação em si, com 
orientações passo a passo 
para o consumidor até o en-
vio da proposta.

Essa etapa é opcional, 
mas foi desenvolvida uma 
página específica (mutirão.
febraban.org.br), em que o 
devedor poderá descobrir 
quais são suas dívidas, se 
vale a pena participar do 
mutirão e a parcela do orça-

mento que poderá ser desti-
nada ao pagamento na nego-
ciação.

O BC destaca que o Mu-
tirão é uma das iniciativas do 
acordo de cooperação técni-
ca assinado com a Febra-
ban para desenvolver ações 
coordenadas de educação fi-
nanceira, tema que faz parte 
da Agenda BC#.

Atendimento
Em razão da reabertura 

da economia e do processo 
de flexibilização do isola-
mento social no país, a Fe-
braban informou que cada 
banco associado irá adotar 
política própria de abertura 
e horário de funcionamento 
de suas agências, de acor-
do com suas características 
e estratégias internas. Pelo 
fato de o perfil da demanda 
de cada instituição financei-
ra ser diferenciado, não ha-
verá um processo padroni-
zado para retorno ao horário 
anterior à pandemia.

No período de isola-
mento social, a utilização 
dos meios digitais, como 
mobile banking e internet 
banking, teve grande expan-
são, consolidando essas pla-
taformas como majoritárias 
na preferência dos consumi-
dores brasileiros. A entidade 
reforçou ainda que, durante 
o período da pandemia, fo-
ram reforçadas as ações sa-
nitárias e de precaução para 
assegurar a saúde dos seus 
clientes, funcionários e do 
público em geral.

Thaís Barcellos 
Agência Estado

BC e Febraban fazem mutirão 
para negociação de dívidas
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O aumento da arreca-
dação e a diminuição de 
gastos relacionados à pan-
demia da covid-19 fizeram 
o Governo Central (Tesouro 
Nacional, Previdência Social 
e Banco Central) registrar o 
primeiro superávit primá-
rio para meses de setembro 
em nove anos. No mês pas-

sado, o resultado ficou posi-
tivo em R$ 303 milhões.

A última vez em que o 
Governo Central registrou su-
perávit em setembro foi em 
2012. Na ocasião, as contas 
federais obtiveram resultado 
positivo de R$ 1,07 bilhão. 
Em setembro do ano passa-
do, quando os desembolsos 
para o combate à pandemia 
estavam no auge, o déficit 
primário atingiu R$ 76,144 

bilhões, resultado negativo 
recorde para o mês.

O resultado de setembro 
veio bem melhor do que o 
previsto. Segundo a pesquisa 
Prisma Fiscal, divulgada to-
dos os meses pelo Ministério 
da Economia, as instituições 
financeiras projetavam saldo 
negativo primário de R$ 17,9 
bilhões para setembro.

O déficit primário repre-
senta o resultado negativo nas 

contas do governo sem consi-
derar os juros da dívida pú-
blica. Com o desempenho de 
setembro, o Governo Central 
acumula saldo devedor pri-
mário de R$ 82,486 bilhões 
nos nove primeiros meses de 
2021. Esse foi o quinto maior 
saldo negativo para o período, 
só perdendo para o ano passa-
do e para o período de janeiro 
a setembro de 2017, 2016 e 
2018, respectivamente.

Governo tem superávit de R$ 303 mi, 
o primeiro para setembro desde 2012
Wellton Máximo
Agência Brasil

Microcrédito social

‘Eu Posso’ recebe mais 400 inscrições 
na capital em menos de uma hora

As 400 inscrições 
colocadas novamente à 
disposição para o ‘Eu Pos-
so’, na manhã de ontem 
esgotaram-se em apenas 
41 minutos. O programa 
promovido pela Prefeitura 
de João Pessoa, através da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Tra-
balho (Sedest), liberou as 
vagas para, a partir delas, 
contemplar 200 empreen-
dedores - seja Pessoa Fí-
sica ou Jurídica - com mi-

crocréditos de até R$ 5 mil. 
Quem garantiu a inscrição, 
agora tem até a sexta-feira 
(5) para anexar a docu-
mentação completa exigi-
da em edital.

As vagas disponibili-
zadas foram resultantes do 
número de indeferimentos 
ocorridos nas inscrições 
realizadas no último dia 
14, quando o programa 
abriu o edital com 500 va-
gas. “Várias pessoas não 
cumpriram com os requi-

sitos dentro dos prazos es-
tipulados como, por exem-
plo, a apresentação dos 
documentos. Diante das 
vagas ociosas, decidimos 
reabri-las”, explicou Vau-
lene Rodrigues, secretária 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Trabalho.

O programa ‘Eu Pos-
so’ envolve um montante 
total de R$ 12 milhões em 
recursos, que serão conce-
didos ao longo de seis edi-
tais. Para Pessoa Física, o 

microcrédito pode chegar 
a R$ 3 mil. Já para Pessoa 
Jurídica, o teto é de R$ 5 
mil. Os valores serão defi-
nidos com base na análise 
dos planos de negócios.

Vaulene Rodrigues re-
forçou que este é apenas 
o primeiro edital do pro-
grama. “Então, quem não 
conseguiu se inscrever 
neste momento terá outras 
oportunidades no próximo 
ano. O importante é não 
desistir”, disse.

Promover conexões en-
tre empreendedores, star-
tups e atores do ecossistema 
de inovação do alto Sertão 
paraibano. Essa é a propos-
ta do Pulsa Sertão, evento 
gratuito que será realizado 
pelo Senai Paraíba, Sebrae 
Paraíba e IEL no próximo dia 
4 de novembro. Com foco em 
empresários, estudantes e 
potenciais empreendedores 
dos municípios de Cajazei-
ras, Sousa e Pombal, o even-
to vai ocorrer no Centro de 
Formação Profissional Mi-
rian Benevides Gadelha, na 
cidade de Sousa. 

As inscrições já estão 
abertas e podem ser efetua-
das por meio do link : ht-
tps://loja.sebraepb.com.br/
loja/evento/202207992-
workshop-de-inovacao-pul-
sa-sertao.  

De acordo com os or-
ganizadores, o objetivo do 
evento é mobilizar e integrar 
os atores do ecossistema de 
inovação da região para pro-
porcionar o intercâmbio de 
conhecimentos e favorecer 
a criação de novas inciativas 
e projetos que estimulem a 
inovação no Sertão da Paraí-
ba. Para isso, o Pulsa Sertão 
contará com a realização de 
palestra, de uma oficina e de 
um painel de negócios.  

Conforme a programa-
ção, a oficina vai abordar 
o tema mentalidade em-
preendedora, enquanto que 
a palestra vai apresentar aos 

participantes o Hub PB, que 
é o programa de pré-acelera-
ção de startups desenvolvido 
através de uma parceria en-
tre o Sebrae, o Senai e o IEL. 
Por fim, o painel de negócios 
vai discutir diversos temas 
relacionados ao empreende-
dorismo e a inovação.   

Segundo o gerente re-
gional do Sebrae Paraíba em 
Sousa, Thiago Lucena, o ob-
jetivo é aproximar estudan-
tes, empresários e poten-
ciais empreendedores para 
fomentar o ecossistema de 
inovação da região. “O objeti-
vo é aproximar estudantes e 
a classe empresarial, a partir 
de discussões acerca da ino-
vação e do empreendedoris-
mo. Além disso, fortalecer 
uma rede de conexões que 
desperte nesses estudantes 
o interesse na atividade, a 
fim de que eles percebam 
as inúmeras oportunidades 
de negócio existentes na re-
gião”, explicou.  

Por sua vez, o gerente 
de unidade do Senai Sousa, 
Francisco Cid, ressaltou que 
o evento busca contribuir 
com o desenvolvimento da 
região.  “O Pulsa Sertão é 
mais uma estratégia de de-
senvolvimento do potencial 
inovador e empreendedor 
do Sertão. Queremos ser um 
dos elementos de transfor-
mação social e econômica 
da região e vamos receber a 
comunidade para construir-
mos este cenário”, pontuou.  

Evento promove ações 
de inovação no Sertão

Alta dos combustíveis

Centrais declaram apoio à greve de 
caminhoneiros marcada para dia 1o

Centrais Sindicais lan-
çaram ontem nota de apoio 
à greve marcada por cami-
nhoneiros para o dia 1º de 
novembro. A greve, em pro-
testo aos constantes reajus-
tes de preços da Petrobras, 
tentou ser desmobilizada 
pelo presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, com 
a promessa de beneficiar 
pelo menos 750 mil cami-
nhoneiros com o auxílio 

diesel no valor de R$ 400, 
anunciado no último dia 21. 
O compromisso assumido 
pelo presidente, contudo, 
não agradou à categoria, 
que manteve a realização 
do movimento para a próxi-
ma segunda-feira.

“Centrais Sindicais 
apoiam a pauta e a greve 
dos caminhoneiros”, diz a 
nota. “Os caminhoneiros, 
através das suas organiza-
ções, têm atuado para viabi-
lizar as demandas e propos-
tas há muito apresentadas e 

que não têm obtido retorno 
por parte do Governo Fede-
ral”, continua.

Em crítica à gestão go-
vernamental sobre o tema, 
centrais afirmam que a in-
flação “se expressa na alta 
dos preços da energia elé-
trica e dos combustíveis”, 
ressaltando que esses são 
de responsabilidade do 
Executivo, “que, mais uma 
vez, nada faz”, segundo as 
entidades. “Neste ano a ga-
solina já acumula um au-
mento de 74% e o diesel 

65%. O impacto sobre os 
preços promove a carestia, 
como no caso do botijão de 
gás que custa em torno de 
R$ 100,00. A inflação anual 
já beira os 10%”, pontua.

No comunicado, apesar 
de discordarem de Bolso-
naro no que diz respeito à 
privatização da estatal, as 
centrais mostram alinha-
mento com o discurso do 
presidente ao afirmar que 
a gestão da Petrobras está 
“voltada aos interesses de 
curto prazo dos acionistas”.

Matheus de Souza
Agência Estado

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mobilização nacional ocorre 
em protesto aos constantes 

reajustes de preços praticados 
pela Petrobras no diesel
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Assim como a covid-19, os vírus também têm gerado quadros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

O boletim semanal Info-
gripe, divulgado pela Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
traz um alerta para o reapa-
recimento de outros vírus 
respiratórios. Assim como a 
covid-19, os vírus também 
têm gerado quadros de Sín-
drome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG). A maior preo-
cupação é com crianças até 9 
anos de idade.

O alerta é para o Bocaví-
rus e para as Parainfluenza 3 e 
4, além do Vírus Sincicial Res-
piratório (VSR) e do Rinovírus, 
que já vinham sendo registra-
dos desde o início do ano. Nas 
crianças até 9 anos de idade, 
os casos semanais de SRAG se 
estabilizaram em um patamar 
elevado, entre 1.000 e 1.200, 
próximos ao que se registrou 
no pico de julho de 2020.

“A análise verificou que 
nessa faixa etária houve au-
mento significativo de re-
gistros de VSR, com valores 
semanais superiores aos ob-
servados para Sars-CoV-2 [co-
ronavírus responsável pela 
covid-19]”, diz a Fiocruz. O VSR 
é uma das principais causas de 
infecções das vias respiratórias 
e pulmões em recém-nascidos. 
Ele é responsável por 75% das 
bronquiolites e 40% das pneu-
monias em crianças até 2 anos 
de idade. Nessa faixa etária, 
cerca de 10% a 15% dos casos 
demandam internação hospi-
talar. Em adultos cardiopatas 
ou com problemas crônicos no 
pulmão, o VSR também pode 
gerar quadros que necessitam 
mais cuidados.

A SRAG é uma compli-
cação respiratória associada 
muitas vezes ao agravamen-
to de alguma infecção viral. O 
paciente pode apresentar des-

conforto respiratório e queda 
no nível de saturação de oxigê-
nio, entre outros sintomas. As 
notificações em 2020 e 2021 
aumentaram em decorrência 
da disseminação da covid-19.

Nas demais faixas etárias, 
o patamar atual dos casos de 
SRAG representa os menores 
valores desde o início da pan-
demia no país. 

O Infogripe leva em conta 
as notificações registradas no 
Sivep-gripe, sistema de infor-
mação mantido pelo Ministé-
rio de Saúde e alimentado por 
estados e municípios. A nova 
edição se baseia nos dados re-
ferentes à 42ª semana epide-
miológica, que foi de 17 e 23 
de setembro.

“Entre a população adul-
ta (20 anos de idade ou mais), 
observa-se um predomínio 
praticamente absoluto de de-
tecção de Sars-CoV-2 entre 
os casos de SRAG. No que se 

refere a crianças e adolescen-
tes, o predomínio de SRAG 
se mantém na faixa de 10 
a 19 anos de idade, porém, 
com maior presença de casos 
positivos para o Rinovírus”, 
aponta o boletim.

Dados
No ano passado, foram 

reportados 39,4 mil casos 
de SRAG. Neste ano, já são 
584.176, dos quais 54,8% ti-
veram resultado laboratorial 
indicando presença de algum 
vírus respiratório.

Entre as ocorrências com 
exame positivo para infecção 
viral, 97,7% estão relaciona-
dos com o novo coronavírus, 
0,4% com o vírus influenza 
A, 0,4% com o VSR e 0,2% 
com o vírus influenza B. Mas 
quando analisados os ca-
sos que evoluíram a óbito, 
99,3% estão vinculados ao 
novo coronavírus.

Vírus respiratórios ressurgem 
em crianças e acendem alerta

A fome não é pop

Raquew Azevêdo
Sandra

Colunista colaboradora

O Agronegócio vai bem. O clichê do celeiro do mun-
do, no Brasil talvez ainda esteja em voga. Até o dia talvez 
em que não sobre mais uma gota de água, uma nascen-
te. A fome não é pop. É a maior das misérias humanas. 
A produção de alimentos no Brasil só cresce, enquanto 
isso, 19,1 milhões de pessoas passam fome por aqui, 
segundo dados publicados recentemente pela Folha de 
São Paulo, com base nas pesquisas realizadas pelo IBGE 
(PNAD), e estudos da Rede Brasileira de Pesquisa em 
Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan). 

Como a visibilidade sobre a questão da fome pare-
ce ser um pouco maior hoje, a pauta da fome no Brasil 
segue sendo bem ilustrada pelas imagens angustiantes 
de pessoas, entre sua maioria, mulheres chefes de famí-
lia, adentrando os carros de lixo em busca de alimentos. 
Quando vi essa cena lembrei do poema “O Bicho”, do 
poeta pernambucano Manoel Bandeira, o qual transcre-
vo aqui. “Vi ontem um bicho/Na imundície do pátio/Ca-
tando comida entre os detritos/Quando achava alguma 
coisa, /Não examinava, nem cheirava: / Engolia com vo-
racidade. / O bicho não era um cão,/ Não era um gato,/ 
Não era um rato./ O bicho, meu Deus, era um homem”. 

Homens e mulheres no Brasil estão muito abaixo 
da condição de ratos, estão disputando as sobras com 
os camundongos. Cachorros e gatos daqui certamen-
te estão se alimentando bem melhor que humanos. O 
mais perverso e dramático dessa situação é que na rea-
lidade o país tem bastante alimento, terras cultiváveis. 
A dignidade da pessoa humana no país é que tem sido 
devorada e vomitada cotidianamente pelo cinismo e 
maldade das decisões dos que ocupam grandes espaços 
de poder. 

Embora muitos grupos se mobilizem socialmen-
te para amenizar a fome diariamente de milhares de 
pessoas vivendo nas ruas, nas periferias urbanas e no 
campo, ainda é pouco, porque é necessário políticas 
públicas estruturantes que passam pelo enfrentamento 
ao desemprego, às políticas de acesso à terra e água e 
subsídios para a agricultura familiar e investimento nos 
sistemas agroalimentares localmente. 

A equação no enfrentamento à fome é bem ampla, 
mas não é, do ponto de vista social, difícil de compreen-
der. Por mais urgente que seja o assistencialismo, a 
entrega imediata de produtos, quentinhas, moedinhas 
distribuídas nos sinais de trânsito e cestas básicas não 
são suficientes para aplacar a fome estruturalmente. 

A fome e a insegurança alimentar são um mesmo 
problema. A insegurança alimentar faz ainda aumentar 
a riqueza de empresas que vendem alimentos ultrapro-
cessados que circulam de forma mais “barata” para a 
população, mas que traz um custo altíssimo para a vida 
das pessoas e causa a sobrecarga do sistema de saúde 
tendo em vista os impactos para a vida de quem con-
some constantemente ultraprocessados. Hipertensão, 
diabetes, diferentes tipos de câncer, problemas alérgi-
cos, entre outros, fazem parte dessa matemática da es-
cassez de alimentos. 

Os alimentos ultraprocessados são também formas 
de aniquilamento de uma cultura alimentar e contri-
buem para poluição ambiental (e não resolve acreditar 
apenas no “potencial” da garrafa retornável, o plástico 
estará sempre ali).

As mulheres e as pessoas negras são as mais im-
pactadas pela fome no Brasil. Norte e Nordeste também 
são as regiões mais afetadas e levamos em consideração 
as desigualdades estruturais que se relacionam com os 
projetos de “desenvolvimento” para a região.

Apesar da fome por aqui, inúmeros são os progra-
mas de televisão no campo da gastronomia, o que faz 
tudo parecer mais cruel. Sempre imagino o sofrimento 
para alguém que vivencia a fome ver o preparo de ali-
mentos saborosos que nunca chegarão a sua mesa. 

Espero ainda quem sabe, ver avançar nas cobertu-
ras jornalísticas, ao abordarem a pauta da fome, alguma 
conexão com os problemas estruturais do país, como a 
ausência de políticas públicas eficazes na redução das 
desigualdades sociais e erradicação da fome num dos 
países em que a riqueza advinda da produção de ali-
mentos só cresce.

Léo Rodrigues
Agência Brasil

MEC publica edital de adesão ao Sisu 
2022 com prazo de 8 a 12 de novembro

O Ministério da Educa-
ção (MEC) divulgou ontem 
o edital de adesão das ins-
tituições públicas de edu-
cação superior ao primeiro 
processo seletivo de 2022 do 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu). O prazo é de 8 a 12 de 
novembro e a adesão deve 
ser feita por meio do sistema 
de gestão do Sisu.

O documento com o cro-
nograma e procedimentos 
foi publicado no Diário Ofi-
cial da União. É de exclusiva 
responsabilidade da institui-
ção participante descrever, 

no documento de adesão, 
as condições específicas de 
concorrência às vagas por 
ela ofertadas. Aquelas que 
precisarem retificar infor-
mações sobre a adesão terão 
de 15 a 19 de novembro para 
enviar os novos documentos 
ao MEC, também por meio do 
site do Sisu.

O edital de adesão ao 
Sisu prevê ainda que seja 
disponibilizado, pelas insti-
tuições, o acesso virtual para 
que os estudantes seleciona-
dos pelo programa possam 
encaminhar a documentação 
exigida e efetuar suas matrí-
culas de forma remota, caso 
não possam realizar os pro-

cedimentos necessários de 
forma presencial.

Cabe a elas, ainda, divul-
gar, tanto em suas páginas na 
internet como em locais de 
grande circulação de estu-
dantes, as condições específi-
cas de concorrência às vagas 
ofertadas no âmbito do Sisu, 
conforme seus documentos 
de adesão, bem como editais 
próprios e a sistemática ado-
tada para a convocação dos 
candidatos.

O Sisu é o sistema infor-
matizado do MEC para acesso 
de estudantes a um curso de 
graduação em universidades 
públicas do país, sejam elas 
federais, estaduais ou muni-

cipais. As vagas são abertas 
semestralmente e, para par-
ticipar, é preciso ter garanti-
do um bom desempenho nas 
provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) e não 
ter zerado a redação.

Para a seleção dos can-
didatos, serão exigidos, ex-
clusivamente, os resultados 
obtidos pelos estudantes no 
Enem de 2021, que será apli-
cado nos próximos dias 21 e 
28 de novembro. Após a di-
vulgação da data do resulta-
do do Enem 2021, o MEC pu-
blicará o edital com o prazo 
de inscrição e demais proce-
dimentos para o Sisu do pri-
meiro semestre de 2022.

Andreia Verdélio
Agência Brasil

Tecnologia

Mark Zuckerberg anuncia mudança 
do nome do Facebook para Meta

O Facebook anunciou 
ontem que mudará a marca 
para Meta, uma mudança de 
nome que ocorre enquanto a 
empresa enfrenta críticas de 
legisladores e reguladores 
sobre seu poder de merca-
do, suas decisões algorítmi-
cas e o policiamento de abu-
sos em suas plataformas.

O presidente-executivo 
da companhia, Mark Zucker-
berg, falando na conferência 
de realidade aumentada e 
virtual transmitida ao vivo 
da empresa, disse que o novo 
nome reflete seu foco na 
construção do metaverso.

“No momento, nossa 
marca está tão intimamente 
ligada a um produto que não 
pode representar tudo o que 
estamos fazendo hoje, muito 
menos no futuro”, disse.

A gigante da tecnologia 
disse que a mudança reuni-
rá seus diferentes aplicati-
vos e tecnologias sob uma 
nova marca. Informou que 

não mudaria sua estrutura 
corporativa.

O metaverso, um termo 
cunhado pela primeira vez 
em um romance distópico 
três décadas atrás e ago-
ra ocupando os holofotes 
no Vale do Silício, refere-se 
amplamente à ideia de um 
ambiente virtual comparti-
lhado que pode ser acessado 
por pessoas usando disposi-
tivos diferentes.

A empresa revelou uma 
nova placa em sua sede em 
Menlo Park, Califórnia, na 
quinta-feira, substituindo 
seu logotipo Like com o po-
legar para cima por uma for-
ma azul infinita.

Elizabeth Culliford e 
Sheila Dang
Reuters/Agência Brasil
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Zuckerberg: marca atual não representa tudo o que a empresa está fazendo

Nova marca reflete foco 
da empresa na construção 

do “metaverso”

Projeto
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Mais de  R$ 1 milhão foram liberados pela Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba e Secretaria da Educação
A Empresa Paraibana 

de Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiária da 
Paraíba (Empaer), vinculada à 
Secretaria do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca (Se-
dap), vai desenvolver nove pro-
jetos de pesquisas e investir em 
bolsas de pós-doutorado, bene-
ficiando áreas estratégicas para 
o desenvolvimento socioeco-
nômico de populações social-
mente vulneráveis no semiá-
rido paraibano. Os recursos, 
da ordem de R$ 1.052.000,00 
foram liberados pela Fundação 
de Apoio à Pesquisa do Estado 
da Paraíba (Fapesq) e a Secre-
taria de Estado da Educação e 
da Ciência e Tecnologia.

Do total investido no edi-
tal, R$ 800 mil têm por obje-
tivo apoiar financeiramente 
as Estações Experimentais de 
Pesquisa da Empaer, na gestão 
das atividades de pesquisas 
científicas, desenvolvimento, 
inovação tecnológica, exten-
são rural e conservação dos 
recursos genéticos vegetais e 
animais nelas existentes, de 
forma que as mesmas atendam 
as demandas dos produtores 
rurais do Estado da Paraíba, e 
que servirão como centros de 
demonstração e capacitação 

de alunos da rede pública de 
ensino estadual.

O prazo de execução de 
cada proposta contratada é de 
até 15 meses, podendo o con-
trato ser renovado por igual 
período caso existam recursos 
disponíveis e seja interesse das 
partes. Nesse caso, deverão ser 
indicados novos recursos para 
continuidade das ações.

Do edital, R$ 252 mil são 
destinados aos bolsistas, cujo 
objetivo é desenvolver estudos 
de avaliação integrada dos co-
nhecimentos técnico e científi-
co, gerados a partir de bancos 
de dados existentes na empre-
sa e de experimentos comple-
mentares sobre a eficiência 
de sistemas de produção de 
caprinos, ovinos e bovinos 
para o semiárido paraibano, 
bem como  desenvolver alter-
nativas tecnológicas visando a 
preservação e recuperação dos 
agroecossistemas, melhoria da 
produtividade, fitossanidade e 
eficiência econômica dos siste-
mas produtivos de cultivares 
na Paraíba.

O coordenador do progra-
ma na Empaer, Wandrick Hauss 
de Sousa, informou que as quo-
tas de bolsas de pós-doutorado 
se tornam indispensáveis para 

o uso de mecanismos técnico-
científico da Empaer-PB, para 
fortalecimento dos trabalhos 
de pesquisa, enfrentar as ad-
versidades e poder elevar a 
produtividade agropecuária 
no Estado. Os projetos têm o 
acompanhamento do diretor 
de Pesquisa Agropecuária da 
Empaer, Manoel Duré.

O presidente da Fapesq, 
Roberto Germano, disse que o 
edital para apoiar projetos de 
pesquisa da Empaer, voltado 
especialmente para fortaleci-
mento das unidades em diver-
sos municípios, demonstra o 
entendimento do Governo da 
Paraíba em tomar essa inicia-
tiva, que se soma a outras de 
contratar bolsistas. “Agora, com 
o financiamento de oito proje-
tos, deixa selada a vontade de 
que, com essa iniciativa, possa-
mos evoluir criando parcerias 
e demonstrando o interesse 
do governo em apoiar outras 
iniciativas da Empaer, fazendo 
com que a empresa avance com 
as pesquisas nos arranjos mais 
influentes no Estado da Paraí-
ba”, comentou.

As propostas aprovadas 
são as seguintes: geração e difu-
são de tecnologias para produ-
ção do abacaxizeiro pérola na 

Governo aprova recursos para 
pesquisa e bolsas na Empaer

Fotos: Secom-PB

Do total investido no edital, R$ 800 mil têm por objetivo apoiar financeiramente as Estações Experimentais de Pesquisa da Empaer, na gestão das atividades de pesquisas científicas, desenvolvimento, inovação tecnológica e extensão rural

unidade de pesquisa de Sapé; 
avaliação de sistema de produ-
ção de volumosos e influência 
da fonte de fibra sobre o de-
sempenho de vacas zebuínas 
em lactação, em Umbuzeiro; 
técnicas de manejo sustentável, 
eficiência nutricional e micro 
propagação in vitro para as fru-
tíferas mangaba, cajá, umbu e 
caju, em João Pessoa; utilização 

da palma forrageira em pla-
nos nutricionais para ovinos 
de corte, em Tacima; e geração 
e transferência de tecnologias 
sobre rochagem, adubação or-
gânica e manejo em hortaliças, 
em Lagoa Seca.

E mais: produção agroe-
cológica de mudas de coqueiro 
nas Várzeas de Sousa, em Apa-
recida; modelos tecnológicos 

de cultivo da palma forrageira 
para bovinos leiteiros no Ser-
tão, em Itaporanga; prospecção 
de estratégias nutricionais e 
modelos de produção de volu-
moso em, sistema de produção 
de zebuínos, em Alagoinha; e 
ações de pesquisa para o forta-
lecimento da produção de ca-
prinos e ovinos, em Pendência 
(Soledade).

Edital é aberto para pesquisas 
propostas em Centros da UEPB

A Fundação de Apoio à 
Pesquisa da Paraíba (Fapesq) 
e a Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia (Seect) estão convi-
dando pesquisadores vincu-
lados à Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), líderes 
de grupos de pesquisa con-
solidados, para apresenta-
rem propostas para apoio à 
execução de projetos de pes-
quisas nos Centros Estaduais 
de Infraestrutura Científica 
e Tecnológica de Caráter 
Multiusuário (CEICTM). As 
propostas aprovadas serão 
financiadas até o valor global 
de R$ 5 milhões, oriundos do 
orçamento da Fapesq, libe-
rados de acordo com a dis-
ponibilidade orçamentária e 
financeira da Fundação, com 
recursos do Tesouro Estadual.

O edital tem por objeti-
vo fomentar e fortalecer os 
CEICTM na UEPB já estabe-

lecidos, em áreas prioritárias 
para desenvolvimento do 
Estado da Paraíba, e induzir 
a organização de novos cen-
tros no Estado, por meio de 
melhoria da infraestrutura 
necessária ao seu desenvol-
vimento, para que possam 

atuar como centros estaduais 
multiusuários em seus cam-
pos correlatos e, em decor-
rência, que possam contribuir 
para a promoção e melhoria 
de produtos e serviços pres-
tados à população da Paraíba.

Poderão apresentar pro-
postas pesquisadores que se 
apresentem como líderes do 
Centro ou Laboratório Mul-
tiusuário e que tenham víncu-
lo empregatício permanente 
com a UEPB. As propostas 
deverão ser encaminhadas à 
Fapesq utilizando-se o For-
mulário Eletrônico de Pro-
posta (FAP) disponível ex-
clusivamente via SIGFapesq, 
no endereço eletrônico sig-
fapesq.ledes.net/.

O horário limite para 
submissão das propostas à 
Fapesq será até as 17h, ho-
rário de Brasília, de 12 de 
novembro de 2021. Os pro-
ponentes deverão seguir o 
passo a passo para cadastro 
no sistema. Mais informações 
pelo e-mail programas-pro-
jetos@fapesq.rpp.br ou pelo 
telefone (83) 99921-4203, de 
segundas a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h30 às 16h30.

As propostas aprovadas 
serão financiadas até o 
valor de R$ 5 milhões, 
tendo como origem o 
orçamento da Fapesq



Torcedores só podem adquirir o bilhete antecipado, com pagamento em dinheiro, no CT da Maravilha e na Belomania

O Botafogo começou on-
tem a venda dos ingressos 
para jogo decisivo deste do-
mingo, contra o Paysandu, 
às 18 horas, no Almeidão. 
Este poderá ser o último jogo 
do Belo este ano em João 
Pessoa, caso o clube não vá 
para a final da Série C. Se-
gundo a assessoria de im-
prensa, a venda antecipada 
está sendo feita apenas no 
CT da Maravilha do Contorno 
e na Belomania, em Tambaú, 
nos dois períodos, e apenas 
em dinheiro. Os preços são 
os seguintes: arquibancada 
sol R$ 30,00 inteira, arqui-
bancada sombra R$ 60,00 
inteira e cadeiras R$ 120,00. 

Estudantes e idosos pagam 
meia-entrada.

A equipe segue treinan-
do para o confronto e à tarde 
fará o penúltimo trabalho tá-
tico, antes da partida. O time 
titular só será definido no 
treino deste sábado à tarde, 
mas deverá ser o mesmo que 
começou a partida contra o 
Criciúma, quando a equipe 
fez uma das melhores exibi-
ções no ano.

O técnico Gerson Gus-
mão está muito satisfeito 
com a equipe, que segun-
do ele, tem criado muitas 
oportunidades de gol, coisa 
que não vinha acontecendo 
ultimamente. “Nós criamos 
bastante contra o Criciúma 
e poderia ter saído de cam-
po com uma vitória por um 

placar mais elástico. Contra 
o Vitória, jogamos com um 
time misto, mas mantive-
mos o domínio e novamente 
criamos muitas chances de 
gol  e  apro-
v e i t a m o s 
pouco.  Nós 
fo m o s  s u r -
preendidos 
com aquele 
gol, logo no 
c o m e ç o  d a 
p a r t i d a ,  e 
demoramos 
a entrar no 
j o g o ,  m a s 
no segundo 
tempo, especialmente, fomos 
para cima e pressionamos 
bastante”, afirmou.

Ele não acredita que 
pelo fato do Paysandu es-

tar atravessando uma fase 
difícil e sofrendo muita 
pressão da torcida, o jogo 
será fácil  neste domin-
go. Gerson diz que o time 

adversário 
p o d e  u s a r 
t u d o  i s t o 
j u s t a m e n -
t e  c o m o 
f a t o r  m o -
t i v a c i o n a l 
para buscar 
uma vitória 
e  m e l h o -
rar o clima 
na Curuzu. 
A l é m  d o 

mais, ele faz questão de 
dizer que o Paysandu não 
está ainda fora da disputa 
pelo acesso, se vencer, de-
pendendo do resultado de 

Criciúma e Ituano, o Papão 
pode ainda ficar com a 
segunda vaga do quadran-
gular de acesso.

Campinense
O técnico Ranielle Ribei-

ro comandará, hoje à tarde, o 
último treino do Campinense 
para a partida deste sábado, 
às 16 horas, no Estádio Ami-
gão, em Campina Grande, 
contra o Atlético Cearense. A 
partida vale uma vaga para 
as finais, com o vencedor 
de ABC e Aparecidense. O 
atacante Anselmo diz que o 
clima é muito bom no clube e 
tudo está somando para que 
a Raposa consiga uma gran-
de vitória neste sábado.

“Está sendo uma sema-
na cheia para treinar, vamos 

jogar em um campo bem me-
lhor e isso facilita para nossa 
equipe, que é muito técnica 
e gosta de chegar tocando 
a bola, de pé em pé, e lá no 
Domingão, no Ceará, isto não 
foi possível, por causa do 
péssimo gramado. E outro 
fator importante, que pode 
ser decisivo, é a presença da 
nossa torcida. Jogar com ela 
incentivando é totalmente 
diferente”, disse o atacante.

A diretoria do Campi-
nense está apostando que 
todos os ingressos postos à 
venda serão vendidos, e por 
isso, está cobrando o preço 
de estudante para todos os 
locais do Estádio Amigão. Os 
preços são os seguintes: sol 
R$ 30,00, sombra R$ 60,00 e 
cadeiras R$ 100,00.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ingressos já estão à venda 
para Botafogo x Paysandu
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Hulk é artilheiro
Com o gol marcado na vitória sobre o Fortaleza 
por 2 a 1, o atacante Hulk se isolou na artilharia 
da Copa do Brasil com seis gols. Página 23

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Esportes

Os Jogos Escolares Bra-
sileiros estão de volta. A 
competição que aconteceu 
entre os anos 1970 e o co-
meço dos anos 2000, retor-
na em 2021 sob o comando 
da Confederação Brasileira 
de Desporto Escolar (CBDE). 
Para esse retorno, a compe-
tição terá como sede o Rio 
de Janeiro. A capital flumi-
nense receberá mais de sete 
mil atletas, de todos os es-
tados do Brasil. As disputas 
se iniciam hoje e vão até o 
próximo dia 5 de novembro.

Na edição de retomada 
da competição, a expecta-
tiva é que haja uma grande 
participação nas disputas 

que vão envolver 17 moda-
lidades. Desse total, serão 
seis esportes coletivos (han-
debol, futsal, vôlei de praia, 
voleibol, ginástica rítmica e 
basquete). Além de 11 indi-
viduais (natação, judô, atle-
tismo, tênis de mesa, xadrez, 
karatê, wrestling, ciclismo, 
taekwondo, ginástica artís-
tica e badminton). Somando 
atletas, comissões técnicas, 
médicas e pessoal de apoio, 
o evento deverá ultrapassar 
a marca de 10 mil partici-
pantes ao longo dos seus 
sete dias de realização.

A Paraíba nos JEBs
A delegação paraibana 

estará presente nos JEBs 
com 229 atletas. O Estado 
conseguiu garantir repre-

sentantes em todas as 17 
modalidades que integram 
o calendário de esportes da 
competição, para esse ano. 
Somados aos competido-
res escolares da Paraíba, 
estarão também presentes 
dirigentes, treinadores, au-
xiliares e equipe médica. 
Assim, a equipe do estado 
no Rio de Janeiro totaliza 
250 membros atuando na 
competição.

Desde a última quarta-
feira (27), o Estado iniciou 
o embarque de seus atletas 
e demais membros da dele-
gação. Como as competições 
ocorrem em dias diferentes, 
de acordo com cada moda-
lidade, foi feita a divisão. Os 
esportes que já começam a 
ter atividades hoje, como a 

ginástica artística, estão no 
Rio de Janeiro desde ontem.

A equipe de ginástica 
artística, inclusive, já teve a 
oportunidade de treinar nas 
instalações do Parque Olím-
pico, legado das Olimpíadas 
de 2016, onde as disputas 
do JEBs irão ocorrer. Outros 
esportes, como o voleibol, 
que só começam a competir 
a partir do sábado, tiveram 
seu embarque para o Rio de 
Janeiro, apenas nessa ma-
drugada.

Jogos Escolares Brasileiros começam hoje no Rio
Foto: Lima Souto

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Ginastas paraibanas 
já treinam no palco 
dos Jogos Escolares 

Brasileiros, que serão 
abertos hoje no 
Rio de Janeiro

R$ 30
é o preço mais barato do 

ingresso para o jogo decisivo 
deste no Almeidão

Foto: TVTorcedor

A diretoria do Botafogo espera que 
o torcedor marque presença em 
bom número no próximo domingo 
para incentivar o time ao acesso



Competição foi criada em 2017 e a Paraíba foi a campeã da edição de 2019, disputada na cidade de Maceió-AL

O Handebol é um dos 
esportes mais queridos no 
Brasil. Entre as três moda-
lidades mais praticadas no 
desporto escolar, de acordo 
com o Atlas do  Esporte no 
Brasil  (2007), o esporte fez 
ou faz parte da vida de mui-
tas gerações. Para aqueles 
que seguem praticando a 
modalidade, uma das prin-
cipais opções é o nível Mas-
ter que abre suas portas 
para quem ama o jogo com 
a bola nas mãos a partir dos 
30 anos de idade. Visando 
reunir e oportunizar um es-
paço de competição forte, 
surge a Brazil Master Cup, 

em 2017. Hoje a principal 
disputa master das Amé-
ricas, a competição terá, 
entre os dias 13 e 15 de  
novembro, sua edição da 
região Nordeste, em João 
Pessoa.

Em 2019, na edição 
disputada em Maceió, an-
tes da pandemia, a Paraí-
ba foi a campeã do Master 
Cup Nordeste com o seu 
time masculino na catego-
ria 49+.

Almir Albuquerque, o 
“Hulk”, é ex-jogador da Se-
leção Brasileira de Han-
debol, presidente  da Liga 
Master de Handebol de São 
Paulo e coordenador da  
Brazil Master Cup. Segundo 
ele, a expectativa é grande 

em relação à realização da 
edição nordestina da com-
petição, em João Pessoa. 
Almir, explica que por ser 
um dos celeiros do esporte 
no Brasil, ele acredita que 
a  disputa será um sucesso 
dentro e também fora das 
quadras.

“João Pessoa e a Pa-
raíba são um dos grandes 
celeiros de talentos do han-
debol nacional, tanto nas 
quadras quanto nas areias. 
Com essa competição, que-
remos convidar todas pes-
soas que amam esse espor-
te para acompanhar essa 
disputa. Ter a oportunidade 
de reunir todos esses joga-
dores que foram e são gran-
des atletas do handebol. 

Será um momento de reen-
contro importante para o 
nosso esporte e esperamos 
realizar uma grande com-
petição”, afirmou Almir Al-
buquerque.

A Brazil Master Cup 
Nordeste de Handebol deve 
reunir equipes dos nove es-
tados da região. A disputa 
ocorre em três divisões de 
faixa-etária no naipe femi-
nino e em quatro categorias 
para o masculino. Para os 
homens, haverá disputa 
nas seguintes divisões: 35+ 
(dos 35 aos 41), 42+ (42 a 
48), 49+ (49 aos 55) e 56+ 
(a partir dos 56 anos). Já 
entre as mulheres, as cate-
gorias são: 30+ (dos 30 aos 
39), 40+ (de 40 a 49) e 50+ 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

João Pessoa vai receber o 
Master Cup de Handebol

Quanta emoção cabe dentro de cinco minu-
tos? Foi preciso 1/12 de hora para que o Vitória 
marcasse dois gols e mudasse a história da par-
tida contra o Rio Branco, garantindo vaga para a 
fase seguinte da Copa do Brasil; Joálisson demo-
rou esse mesmo tempo a mais no banho e perdeu 
a prova do Enem; em cinco minutos Robert Le-
wandowski marcou três para o Bayern de Muni-
que; Camila e Henrique se beijaram pela primeira 
vez por cinco minutos, no meio do caminho, com 
avidez e carinho, pelo tempo que tinham para 
aquele dia; Em cinco minutos o Palmeiras atrope-
lou o Ceará com três gols, sacramentando a histó-
ria do jogo; a soneca de Patrícia no despertador 
do telefone celular dura ciclos de só mais cinco 
minutinhos.

Carlinhos era chamado pelos amigos de “jo-
gador de cinco minutos”. Uma alcunha deveras 
injusta para quem estava fora do time e não sabia 
da realidade dentro do campo. Ele entrava aos 40 
do segundo tempo com a missão de sacudir a par-
tida. E conseguia. 

A torcida ia ao delírio sempre que o ponta co-
meçava a aquecer na beira do gramado. Aos 35 
minutos, se o jogo estivesse empatado e durante 
o seu aquecimento a equipe conseguisse marcar 
um gol, prontamente o técnico mandava Carli-
nhos voltar para o banco. 

Essa sistemática reserva de apenas cinco 
minutos para o suposto craque era motivo de re-
volta da torcida e questionamentos por parte de 
diretores do clube e da imprensa especializada. 
“Por que não experimentar uma formação na qual 
o jogador se encaixe?”, perguntavam os comenta-
ristas esportivos. Os cartolas não sabiam como 
lucrar com a venda de um atleta que só jogava uns 
minutinhos muito bem contados. Na arquibanca-
da, tinha grito de guerra: “Professor, deixa de ser 
fuleira, Carlinhos é pra partida inteira!”. 

No entanto, havia um segredo juramentado 
dentro do vestiário. Um pacto entre jogadores e 
comissão técnica. O que ninguém de fora imagi-
nava era que na verdade Carlinhos não sabia jo-
gar bola. 

A pobreza afastou o sonho olímpico do meni-
no que queria ser corredor. Carlinhos praticava 
atletismo, treinava para provas de 200m. Sem in-
centivo, ficou difícil seguir com a rotina de atleta 
quando o pai perdeu o emprego. Seu tio, amigo 
de um primo do sobrinho de um dos diretores do 
clube pessoense, conseguiu um teste. Com jeito 
de jogador, marra de jogador e até rede social na 
linha de jogador de futebol, além da forma física 
impecável, Carlinhos conseguiu a vaga no time 
por um salário mínimo. Foi o suficiente para co-
brir as despesas de casa, apesar da alta nos pre-
ços da feira, da luz e do gás. 

Na partida contra o Santa Cruz de Santa Rita, 
o Auto Esporte perdia por 2 a 0. Era inimaginável 
até para o mais ferrenho torcedor alvirrubro que 
o jogador pudesse mudar a história do confronto. 

O treinador adversário já tinha feito suas três 
substituições, nem podia mais colocar em campo 
um defensor descansado. O que fez foi recuar o 
meia e puxar seu volante para que virasse um za-
gueiro a mais.

Como de costume, Carlinhos entrou aos 40 
do segundo tempo. O time sabia muito bem o que 
fazer nas jogadas ensaiadas. Cada explosão do 
ponta deixava os adversários em condição de de-
sespero, não conseguiam sequer puxar o ar pra 
respirar direito. Eram dois para marcar Carlinhos 
e ambos nem mesmo o alcançavam na corrida.

Duas jogadas, dois gols. O meia de criação se-
gurava a bola enquanto Carlinhos disparava num 
falso corta-luz, atraindo a atenção da zaga e dei-
xando o centroavante sozinho para marcar. Na 
terceira tentativa, o time de Santa Rita percebeu 
a armação e evitou a virada. 

O empate com gosto de vitória serviu para 
comprovar que há felicidade até dentro de um se-
gredo bem guardado.

Cinco minutos

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador
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Foto: Divulgação/Master Cup

A Liga Metropolitana 
de Futsal Feminino come-
ça, nesse domingo (31), em 
João Pessoa. A disputa volta 
a acontecer depois de um 
ano, já que, por conta da 
pandemia da covid-19, não 
ocorreu em 2020. Os jogos 
serão realizados no Ginásio 
do Centro de Ensino da Polí-
cia Militar com sete equipes 
participantes divididas em  
dois grupos. Essa será a ter-
ceira edição da disputa que, 
esse ano, garantirá para as 
campeãs, uma vaga na Taça 
Brasil de Futsal, em 2022.

Nas edições anteriores, 
duas equipes distintas ven-

ceram o campeonato. Em 
2018, o Mixto foi o primei-
ro time a levantar o troféu 
da disputa. Já em 2019, úl-
tima edição do torneio, as 
campeãs foram as atletas da 
ADM. Buscando o bicampeo-
nato, o Mixto retorna para 
a competição que terá ain-
da, mais seis equipes: Sport 
Girls, Real Esporte, Nova 
Cruz-RN, Prime e Gols Girls.

Anna Hercília é uma 
das organizadoras da Liga 
Metropolitana de Futsal Fe-
minino e segundo ela, a dis-
puta chega para resgatar a 
modalidade em João Pessoa. 
Sem grandes competições 
para as mulheres dentro do 
futsal, o objetivo do torneio 
é fomentar o futebol de salão 

na Região Metropolitana da 
capital. Para isso, ela garan-
te que a mesma estrutura 
disponibilizada nas disputas 
da liga masculina serão des-
tinadas às jogadoras.

“A Liga Metropolitana 
Feminina veio para resga-
tar o futsal feminino que há 
muito tempo estava esque-
cido na nossa cidade. Além 
do resgate da modalidade, é 
uma forma de empoderá-las, 
mostrar que são capazes 
sim, de alcançar tudo que 
quiserem. O melhor de tudo 
é que na Liga Metropolitana 
não há distinção de sexo, elas 
terão o mesmo tratamento 
dos atletas do masculino. 
Esperamos que essa tempo-
rada do feminino, sirva para 

trazer mais mulheres para 
o futsal. Lembrando que a 
equipe campeã garante vaga 
na Taça Brasil do próximo 
ano”, afirmou Anna Hercília.

Futsal feminino é atração no domingo
Iago Sarinho
Iagosarinho@gmail.com

GruPos 
n Grupo A: Sport Girls, 
Mixto, Real Esporte e 
Nova Cruz-RN
n Grupo B: Super 5, 
Prime e Gold Girls

JoGos do FiM dE 
sEMAnA
n super 5 x Gold Girls: 
31/10 às 8h15
n Mixto x real Esporte: 
31/10 às 9h15
n sport Girls x nova 
Cruz: 31/10 às 11h45

O Ginásio do Centro de Ensino da Polícia Militar, localizado em Mangabeira, será palco dos jogos da Liga Mteropolitana de Futsal Feminino

Foto: Secom/PB

Elenco paraibano campeão da disputa de 2019, em Maceió; a Brazil Master Cup Nordeste de Handebol deve reunir equipes dos nove estados da região
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Atacante continua sendo o destaque do Atlético-MG este ano e, em 56 jogos, marcou 26 gols com 11 assistências

Hulk segue construin-
do uma trajetória brilhante 
com a camisa alvinegra na 
temporada 2021. Com o gol 
marcado na vitória por 2 a 1 
sobre o Fortaleza, na noite 
da última quarta-feira, no 
Ceará, resultado que levou 
o Galo à decisão da Copa do 
Brasil, o atacante atletica-
no se isolou na artilharia do 
torneio, com seis gols. Os 
números do camisa 7 atle-
ticano impressionam. Em 
56 jogos, já são 26 gols e 11 
assistências na temporada.

Hulk é, ainda, vice-ar-
tilheiro do Brasileirão, com 
onze gols, e da Libertado-
res, com sete gols. Por outro 
lado, o técnico Cuca elogiou 
a atuação da equipe.

“Fizemos um grande 
jogo, em uma dificuldade 
enorme que é jogar aqui, 
contra o bom time do For-
taleza”, disse o comandante 
alvinegro.

O treinador atleticano 
também ressaltou a con-
fiança que tem no elenco. 
De acordo com ele, o grande 
resultado conquistado no 
jogo de ida, em Belo Hori-
zonte, permitiu equilibrar 
o grupo, dando minutagem 
para quem precisava e des-
cansando quem não estava 
na condição física ideal.

“A gente tem que ter 
confiança no grupo, nos jo-

gadores que entram”, afir-
mou. “Foi o que a gente teve”.

Cuca avaliou que a equi-
pe controlou bem o jogo, não 
criando muitas chances no 
primeiro tempo, mas tam-
bém não ficando muito ex-
posta.

“Dentro da proposta 
que tivemos, de montagem 
de uma equipe forte, soube-
mos fazer os gols e sair com 
a vitória”.

Finalista da Copa do 
Brasil 2021, o Atlético dis-
putará a decisão do torneio 
pela terceira vez. O adversá-
rio será o Athletico-PR e as 
partidas serão nos dias 12 e 
15 de dezembro. Os mandos 
de campo serão definidos 
por sorteio.

O Galo foi campeão em 
2014, em conquista épi-
ca. Depois de eliminar o 
Palmeiras nas oitavas de 
final, enfrentou o Corin-
thians nas quartas e se 
classificou com golea-
da por 4 a 1 no Minei-
rão, após derrota por 
2 a 1 em São Paulo. Na 
semifinal, o roteiro se 
repetiu, desta vez com o Fla-
mengo de adversário. Já na 
decisão, foram duas vitórias 
sobre o Cruzeiro.

Em 2016, o Alvinegro fi-
cou com o vice-campeonato 
depois de perder o primeiro 
jogo da final por 3 a 1, em 
Belo Horizonte, e empatar 
por 1 a 1 em Porto Alegre.

Da Redação

Hulk se isola na artilharia da 
Copa do Brasil com seis gols

Barcelona já tem um novo técnico

Ginasta brasileira em final inédita

Chape condenada
em R$ 14 milhões

Torcedores clamam por Jesus na eliminação do Flamengo

Um dia após a demissão do holandês 
Ronald Koeman, o Barcelona anunciou, 
ontem, quem trabalhará interinamente 
até a contratação de um novo treina-
dor. Em um comunicado no site oficial 
e nas redes sociais, o clube espanhol 
oficializou Sergi Barjuan, que comanda 
o time B, para o cargo e informou que 
trata-se de uma solução provisória. “A 
sua posição provisória terminará assim 
que o clube contratar o treinador prin-

cipal a tempo inteiro para substituir o 
despedido Ronald Koeman”, afirmou o 
Barcelona no comunicado oficial sobre o 
profissional de 49 anos, que é um ex-jo-
gador do time da região da Catalunha.  
Sergi Barjuan atuou no Barcelona entre 
1992 e 2002 como lateral-esquerdo. 
Defendeu posteriormente o Atlético de 
Madrid, clube no qual se aposentou em 
2005. Além disso, disputou 56 partidas 
pela seleção da Espanha. 

A brasileira Bárbara Domingos alcan-
çou um resultado sem precedentes, 
ontem. Ela se tornou a primeira ginasta 
do país a se classificar para uma final 
individual de um Mundial de Ginástica 
Rítmica. Em Kitakyushu, no Japão, a 
atleta somou 69,800 pontos nos quatro 
aparelhos, 13ª melhor nota entre as 18 
finalistas do individual geral. Trata-se 
do melhor resultado de uma compe-
tidora das Américas em Kitakyushu. A 

segunda soma mais alta de uma repre-
sentante do continente pertence a Evita 
Griskenas, dos EUA, que obteve 63,000 
pontos. A final do individual geral está 
programada para as 2h30 deste sá-
bado (de Brasília). "Estou me sentindo 
muito feliz. Não me caiu a ficha ainda 
a respeito da importância desse resul-
tado. É tudo muito novo, mas tenho a 
certeza de que isso é resultado de um 
trabalho muito intenso nosso”, disse.

A Chapecoense foi condenada pela 
Justiça do Trabalho a pagar R$ 14 
milhões de indenização por danos 
morais, materiais e pendências finan-
ceiras à família do zagueiro Thiego, 
morto no acidente aéreo de 2016. O 
jogador morreu aos 30 anos e deixou 
mulher e duas filhas, beneficiadas 
com a decisão. Ainda cabe recurso 
no Tribunal Superior do Trabalho, em 
Brasília. O clube catarinense ainda não 
se manifestou. A tragédia aérea com 
a delegação da Chapecoense ocor-
reu em 29 de novembro de 2016 e 
matou 71 pessoas. Seis conseguiram 
sobreviver. A aeronave da LaMia, sem 
combustível, caiu perto de Medellín, na 
Colômbia, onde a Chapecoense jogaria 
a primeira partida da final da Copa Sul
-Americana contra o Atlético Nacional. 
Quase cinco anos depois, o momento 
do clube catarinense em campo é 
completamente diferente, onde está 
praticamente rebaixado à Série B.

Torcedores do Flamengo que foram ao Maracanã, na última quarta-feira, esperançosos de uma grande apresentação e a clas-
sificação à final da Copa do Brasil saíram altamente frustrados. Durante o jogo, com o time em desvantagem no placar para 
o Athetico, o nome de Jorge Jesus, ex-técnico do clube, foi gritado diante do fracasso sob o comando de Renato Gaúcho que 
foi do céu ao inferno nesta semana. A vitória do time paranaense por 3 a 0 foi das mais merecidas diante de um adversário 
desorganizado e com uma defesa confusa. A decisão da Copa do Brasil de 2021 será somente em dezembro e terá o confronto  
entre mineiros e paranaenses. O Galo mineiro eliminou o Fortaleza na vitória por 2 a 1 no Castelão. 

Curtas
Foto: Thiago Ribeiro/CBF

A corrida por ingressos 
para a final da Copa Liber-
tadores entre Palmeiras x 
Flamengo está frenética. O 
primeiro lote de ingressos 
para a decisão, marcada 
para o dia 27 de novembro, 
esgotou em apenas 15 mi-
nutos. A Conmebol iniciou 
a venda para a finalíssima 

nesta quarta-feira, às 20 ho-
ras (de Brasília), disponibi-
lizando os setores centrais 
do estádio Centenário, em 
Montevidéu, palco do con-
fronto.

A venda relâmpago dos 
bilhetes provocou reclama-
ções nas redes sociais, prin-
cipalmente no Twitter, onde 
a Conmebol disponibilizou 
o link para a compra. Alguns 

usuários relataram que 
mesmo entrando no site no 
horário indicado, as entra-
das para a final já não esta-
vam mais disponíveis. Até a 
manhã dessa quinta-feira, 
a página permite iniciar o 
processo de compra, mas 
logo o cliente é avisado de 
que não há mais ingressos.

Contudo, quem está 
planejando ir para Monte-

vidéu acompanhar o duelo 
brasileiro na final da Li-
bertadores ainda tem uma 
chance. Nos próximos dias, 
Palmeiras e Flamengo vão 
disponibilizar a venda de 
ingressos para os setores 
atrás dos gols. Uma senha 
será distribuída, com os 
sócios tendo prioridade na 
compra.

Na última segunda-fei-

ra, os presidentes de ambos 
os clubes se reuniram com 
membros da Conmebol, no 
Paraguai, para debater so-
bre a organização do even-
to. A principal novidade do 
encontro foi a informação 
de que as autoridades locais 
permitiram a ampliação do 
estádio para até 75% de sua 
capacidade. Inicialmente, 
estava prevista a liberação 

de 50% da capacidade. As 
autoridades uruguaias exi-
gem que as pessoas maiores 
de 12 anos que entrarem 
no estádio devem apresen-
tar certificado de vacinação 
constando as duas doses 
da vacina contra covid-19 
- com no mínimo 14 dias 
transcorridos da aplicação 
da segunda dose do imu-
nizante.

Corrida frenética por ingressos de Fla x Palmeiras
Agência Estado

O atacante Hulk e o técnico Cuca, uma sintonia perfeita na excelente campanha do Atlético Mineiro na temporada, agora finalista da Copa do Brasil

Foto: Pedro Sousa/Atlético-MG
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Em situação de rua, rapaz da cidade de Poço de José de Moura garante não ter medo: “Todo mundo tá morto mesmo”

Homem sem-teto dorme em 
cemitério do Sertão paraibano

Desempregado, com 
dificuldades de relaciona-
mento e afastado da família, 
Clauberto Willame, de 29 
anos, vive em situação de rua 
e há três anos transformou 
um dos jazigos do Cemitério 
Municipal de Poço de José 
de Moura, no Alto Sertão da 
Paraíba, em sua “residência” 
e local para dormir. O mu-
nicípio, localizado na região 
polarizada pela cidade de 
Cajazeiras e com pouco mais 
de 4,3 mil habitantes, está 
localizado a 522 quilômetros 
da capital, João Pessoa.

Em entrevista ao pro-
grama ‘Balanço Diário’, da TV 
Diário do Sertão, Clauberto 
garante que não se impor-
ta e nem teme dormir entre 
os mortos: “Todo mundo tá 
morto mesmo”. Para ele, seria 
“como se estivesse deitado 
dentro de casa”. E ele repete: 
“Lá dentro, não tem do que a 
pessoa ter medo, não. Todo 
mundo tá morto mesmo. 
Quem vai mexer comigo?”, 
indaga.

Natural do município 

de Umari, na região cen-
tro-sul do estado do Ceará, 
Clauberto Willame foi morar 
em Poço José de Moura aos 
quatro anos, levado por seu 
pai, depois que havia sido 
abandonado pela mãe. Nos 
dias atuais, ele diz não ter 
uma boa relação com seus 
parentes, que vivem na zona 
rural do seu município, onde 
também foi abandonado pelo 
seu pai dois anos depois de 
chegar ao local.

O rapaz também con-
ta que o seu pai foi embora 
para Brasília e só retornou 17 
anos mais tarde. Ele foi cria-
do desde os seis anos pelos 
seus avós, que já morreram: 
“Moram na mesma casa que 
eu durmo”, ironiza Clauberto, 
informando que os seus avós 
estão sepultados a poucos 
metros do jazigo onde hoje 
ele faz de “quarto de dormir”.

Sem emprego, o rapaz 
destaca que muitas vezes 
não se alimenta e de vez em 
quando arranja algum “bico” 
para sobreviver e os traba-
lhos que aparecem não dão 
conta para que ele consiga 
comprar alguma comida. 
Sem ter como pagar pela ali-

mentação, a situação é pior 
ainda para o pagamento de 
algum aluguel. Sem moradia 
digna, o cemitério se trans-
formou na sua única opção.

“No máximo que acon-
tece comigo é um bico aqui 
acolá. Tabalha um dia, um 
meio-dia, aí pronto, aca-
bou-se o serviço; aí já era, 
aí no outro dia é a cara para 
cima…no máximo que consi-
go ganhar é uns trinta reais, 
vinte conto, vinte e cinco...”, 
lamenta Clauberto, dizendo 
que vive ansioso para con-
seguir um trabalho fixo para 
garantir uma maneira me-
lhor de sobreviver. “É só me 
dar um trabalho, para mim 
já deu tudo”.

Cemitérios de CG vão ficar 
abertos por quatro dias

Todos os cemitérios 
públicos de Campina Gran-
de vão ficar abertos para vi-
sitação durante quatro dias 
já a partir de amanhã até a 
terça-feira (2), Dia de Fina-
dos. A medida, de acordo 
com a Prefeitura de Campi-
na Grande (PMCG), foi ado-
tada para evitar aglomera-
ções no feriado.

Na maior cidade do in-
terior paraibano, seis dos 

nove cemitérios públicos 
em atividade estão localiza-
dos nos seguintes bairros: 
Monte Santo, Araxá, José 
Pinheiro, Cruzeiro, Bodo-
congó, Vila Cabral de San-
ta Terezinha. Outros três 
cemitérios estão situados 
nos Distritos de São José da 
Mata, Galante e Catolé de 
Boa Vista.

Todos eles vão ficar 
abertos para a visitação da 
população das 6h às 18h. 
Em alguns serão realizadas 

celebrações religiosas, se-
gundo a prefeitura, obede-
cendo todos os protocolos 
de segurança sanitária e 
com público reduzido em 
50% da capacidade.

Ainda para prevenir 
a propagação do novo co-
ronavírus, que provoca a 
covid-19, serão adotadas 
medidas sanitárias para 
acesso aos cemitérios, com 
a disponibilização de álcool 
em gel 70% e a exigência do 
uso de máscaras.

Da Redação

Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Aponte o celular para o 
QR Code acima para assistir ao 

vídeo da entrevista

1911 — Joseph Pulitzer, editor, advogado e político húngaro-americano
2007 — Simeão Fernandes Cardoso Cananéa, desembargador (PB)
2019 — Gonzaga Andrade, jornalista (PB)
2020 — Manoel Everaldo, empresário (PB)

Mortes na História

Obituário
Lailson de Holanda
26/10/2021 – Aos 68 
anos, em Recife (PE), 
de covid-19. Jornalista, 
cartunista, quadrinista e 
chargista pernambuca-
no. Negacionista, ele se 
recusava a tomar vacina 
contra o novo coronavírus. Participou 
do movimento de quadrinhos e Humor 
Gráfico de Pernambuco desde 1975, sendo 
um dos fundadores da página semanal de 
humor ‘O Papa-Figo’. Chegou a publicar 
charges diárias, por mais de duas décadas, 
no Diário de Pernambuco. Mas também 
teve trabalhos veiculados em outras re-
giões do Brasil. Lançou livros de humor e 
quadrinhos, além de participar de expo-
sições individuais e coletivas no exterior 
e no Brasil. Também contribuiu com O 
Pasquim, a versão brasileira da revista 
MAD e a Revista Bundas.

Foto: Facebook

Aforismo
“Acredito que a morte chega quando é o dia da 

pessoa. Ela pode estar dentro de casa, na rua ou 
dentro de um avião, quando chega o dia, não tem 

como desviar. É assim que imagino a morte.”

(Leonardo Barbosa)
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Alcides Parizzoto
26/10/2021 – Em São 
Paulo (SP), de causa não 
revelada. Empresário 
gaúcho fundador da 
rede de supermercados 
Atacadão e da constru-
tora Inpar. Ele fundou o 
Atacadão em 1962, no Paraná. A empresa 
começou como um pequeno armazém de se-
cos e molhados que vendia cereais, queijos, 
sardinha, vinhos, banha e outros gêneros ali-
mentícios. Dez anos mais tarde, o Atacadão 
abriu o primeiro armazém em São Paulo,.

Foto: Lia Lubambo

Christopher Wenner 
(Max Stahl)
27/10/2021 – Aos 66 
anos, em Brisbane, na 
Austrália. Jornalista da 
República Democrática 
de Timor-Leste que nas-
ceu em 6 de dezembro 
de 1954. Em 1991, ele documentou o mas-
sacre no Cemitério de Santa Cruz, em Díli, 

Foto: TVI24

Letieres Leite
27/10/2021 – Aos 61 
anos, em Salvador (BA), 
de causa não informada. 
Maestro e compositor 
que nasceu na capital 
baiana. Também era ar-
ranjador, instrumentista 
e estava à frente do Instituto Rumpilezz, 
mesmo nome da orquestra que criou em 
2006. Era o responsável pela regência e 
por todo o conceito – figurinos, ambien-
tação –, passando pelas composições e 
arranjos de sopro e percussão.

Foto: Divulgação

Foto: Ascom-PMCG

Cemitério São Judas Tadeus, no bairro Cruzeiro, em Campina Grande, é um dos que será aberto a partir de amanhã

Dia de Finados

Emlur concentra serviços 
de capinação e roçagem

A Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Ur-
bana (Emlur), da Prefeitura 
de João Pessoa (PMJP), está 
realizando, desde a quar-
ta-feira (27), os serviços 
de capinação e roçagem 
nos cemitérios públicos de 
João Pessoa, em decorrên-
cia da proximidade do Dia 
de Finados. As ações foram 
estendidas até ontem, in-
cluindo atividades de ze-
ladoria nas ruas próximas 
aos cemitérios.

As ações ocorreram 

nos Cemitérios São José 
(Cruz das Armas), Santa Ca-
tarina (Bairro dos Estados), 
Senhor da Boa Sentença 
(Varadouro), da Penha (Pe-
nha) e do Cristo Redentor 
(Cristo Redentor).

Manutenção
“A Emlur realiza ma-

nutenções periódicas nos 
cemitérios, sendo a últi-
ma executada no mês de 
setembro. Concentramos 
as ações nestes dias em 
razão da aproximação do 
Dia de Finados, na próxima 
semana, para que todos os 

equipamentos permane-
çam adequados à visitação”, 
afirma o superintendente 
da Emlur, Ricardo Veloso.

Da Redação

Atividades de limpeza 
também ocorreram
em ruas próximas

aos cemitérios

Ações

Cinco dos seis cemitérios públicos da capital paraibana recebem limpeza executada por agentes da Emlur
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no Timor-Leste, onde foram mortas mais 
de 300 pessoas na repressão do governo 
da Indonésia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 - CT Nº 00050/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPE-

DOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00002/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00050/2021 - Izaac 
Caetano da Costa 70574837400 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 16.500,00. ASSINATURA: 27.10.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO 
EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM DE ACORDO 
COM CONVÊNIO CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO Nº 002/2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00067/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Algodão de Jandaíra: 31.105.08.244.5003.1476.0287 – 3340.41 FONTE DE RECURSOS: 158 
RESERVA ORÇAMENTARIA: 366. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de 
Jandaíra e: CT Nº 00087/2021 - 15.10.21 até 13.04.22 - JOSE LUCAS GONÇALVES DA SILVA - R$ 
54.000,00; CT Nº 00088/2021 - 15.10.21 até 13.04.22 - MARCELO GONCALVES DOS SANTOS 
36585720865 - R$ 54.000,00.

Republicado por incorreção.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos diversos, 
para melhor atender as necessidades das Secretarias deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licita-
caoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 28 de Outubro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00043/2021

 Aos 27 dias do mês de Outubro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Arara, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gama Rosa - Centro - Arara - 
PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 
2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00043/2021 que 
objetiva o registro de preços para: Aquisições Parceladas de Materias de Expediente, Materiais 
Escolares, Materiais Destinados para as diversas secretárias e para Formação dos Kits Escolares; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARARA - CNPJ nº 08.778.755/0001-23.

VENCEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
CNPJ: 40.876.269/0001-50
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

5 BOLA DE ISOPOR maciça, 
branca, diâmetro 15 mm. FRI CALOR UND 25 0,60 15,00

11

CADERNO BROCHURA, 
pequeno, 96 folhas pauta-
das, capa flexível em cor 
diversos

JANDAIA UND 5000 1,71 8.550,00

13

CADERNO BROCHURA, 
pequeno, 96 folhas pau-
tadas, capa dura em cor 
diversos

JANDAIA UND 5000 3,68 18.400,00

15

CADERNO UNIVERSITÁ-
RIO ESPIRALADO CAPA 
DURA, DE 12 MATERIAIS, 
COM 240 FOLHAS ÚTEIS, 
PAUTADO E MARGEADO 
FRENTE E VERSO, COM 
CAPA E CONTRACAPA 
DURA PERSONALIZADA.

JANDAIA UND 650 9,77 6.350,50

16

CADERNO UNIVERSITÁ-
RIO ESPIRALADO CAPA 
DURA, DE 15 MATERIAIS, 
COM 300 FOLHAS ÚTEIS, 
PAUTADO E MARGEADO 
FRENTE E VERSO, COM 
CAPA E CONTRACAPA 
DURA PERSONALIZADA.

JANDAIA UND 650 14,11 9.171,50

17

C A D E R N O  U N I V E R -
SITÁRIO ESPIRALADO 
CAPA FLEXÍVEL, DE 12 
MATERIAIS, COM 240 FO-
LHAS ÚTEIS, PAUTADO 
E MARGEADO FRENTE 
E VERSO, COM CAPA E 
CONTRACAPA DURA PER-
SONALIZADA.

JANDAIA UND 650 6,39 4.153,50

18

C A D E R N O  U N I V E R -
SITÁRIO ESPIRALADO 
CAPA FLEXÍVEL, DE 15 
MATERIAIS, COM 300 FO-
LHAS ÚTEIS, PAUTADO 
E MARGEADO FRENTE 
E VERSO, COM CAPA E 
CONTRACAPA DURA PER-
SONALIZADA.

JANDAIA UND 650 8,50 5.525,00

20 CAIXA PARA ARQUIVO em 
plástico ALAPLAST UND 100 5,56 556,00

29 CARTOLINA GLLITER BIG NARD UND 100 3,00 300,00

37

COLA EM BASTÃO, para 
uso em pistola especifica, 
tipo fino, fino 7,5 mm x 
300 mm.. base giratória, 
não tóxica, peso KG por 
embalagem. Embalagem 
com dados de identificação 
do produto, marca do fabri-
cante, data de fabricação e 
prazo de validade.

IBEL KG 100 36,99 3.699,00

38

COLA EM BASTÃO, para 
uso em pistola especifica, 
tipo grossa, bastão gros-
so 11 mm. base giratória, 
não tóxica, peso KG por 
embalagem. Embalagem 
com dados de identificação 
do produto, marca do fabri-
cante, data de fabricação e 
prazo de validade.

IBEL KG 100 37,69 3.769,00

42 Coleção de lápis de pintura 
de Álcool LEONORA UND 1000 3,69 3.690,00

43 Corretivo líquido branco 18 
ml caixa com 12 und GLINORTE CX 30 13,69 410,70

46

EMBORRACHADO material 
borracha EVA estampado, 
atóxico, com 2 mm de es-
pessura, formato 45cmX-
60cm, cores diversas.

IBEL Unid 200 3,87 774,00

77 LÁPIS PILOTO COLOR CX 
COM 12 UNIDADES LEONORA CX 10 9,89 98,90

100 Pasta de plástico para ar-
quivo morto ALAPLAST UND 200 5,69 1.138,00

TOTAL 66.601,10

VENCEDOR: MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO
CNPJ: 05.457.026/0001-87
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 ALMOFADA para carimbo 
n° 3 CARBRINK UND 30 4,26 127,80

2 APAGADOR quadro branco 
magnético spiral Office P. CARBRINK UND 130 3,74 486,20

3
APONTADOR SIMPLES 
COMUM, CAIXA COM 12 
UNIDADES

M A S T E R -
PRINT CX 250 2,38 595,00

10 BORRACHA BRANCA – cai-
xa com 40 unidades LEO E LEO CX 200 9,95 1.990,00

21

CANETA ESFEROGRAFICA 
07, ponta anti–rachadura, 
escrita fina e macia. Corpo 
sextavado, evita que role 
na mesa facilmente. Pega 
arredondada. Proporciona 
escrita suave. Cor azul, cx 
c/ 50 und.

BIC Cx 150 23,95 3.592,50

22

CANETA ESFEROGRAFICA 
07, ponta anti–rachadura, 
escrita fina e macia. Corpo 
sextavado, evita que role 
na mesa facilmente. Pega 
arredondada. Proporciona 
escrita suave. Cor preta, cx 
c/ 50 und.

BIC Cx 150 23,95 3.592,50

23

CANETA ESFEROGRAFICA 
07, ponta anti–rachadura, 
escrita fina e macia. Corpo 
sextavado, evita que role 
na mesa facilmente. Pega 
arredondada. Proporciona 
escrita suave. Cor vermelha, 
cx c/ 50 und.

BIC Cx 15 24,99 374,85

24
CANETA PARA QUADRO 
BRANCO (azul, vermelho e 
preto) C/12 UND

M A S T E R -
PRINT CX 20 21,49 429,80

28 CARTOLINA FLUORES-
CENTE VMP UND 50 1,04 52,00

30 CARTOLINA GUACHE co-
res variadas. VMP Unid 100 1,14 114,00

55 ESTILETE ESTREITO. Cai-
xa com 12 unidades

M A S T E R -
PRINT CX 50 10,47 523,50

58

FITA ADESIVA larga trans-
parente material polipropi-
leno, tipo mono face largura 
aproximada de 45mm x 45m.

EUROCEL Unid 50 2,89 144,50

66 FITA DUPLA FACE, 16 x 30. EUROCEL UND 50 5,44 272,00

69
GLITTER ESCOLAR (co-
res variadas) cx. Com 12 
unidades

GR QUIMI-
CA CX 300 6,59 1.977,00

73 Grampo 26/6 c/1000 LEO E LEO CX 100 1,55 155,00

74

GRAMPO para grampeador 
galvanizado, 26/6, capacida-
de para até 25 folhas, caixa 
com 5.000 grampos.

LEO E LEO CX 20 4,47 89,40

76 Lapis para retropojetorvarias 
cores LEO E LEO UND 10 2,89 28,90

79

LIVRO ATA na cor preta c/ 
100 fls numeradas, medindo 
220x320 mm/vertical; capa 
pesando 1250g/m2; revesti-
da com papel raft, pesando 
80g/m2; papel off–set, pe-
sando 56g/m2

BAG UND 200 8,80 1.760,00

81

LIVRO DE PONTO papel 
sulfite, 63/75 g/m2, com 
100 folhas numeradas, capa 
dura, formato 220 x 316 mm.

BAG UNID 100 13,87 1.387,00

82

L I V R O  P R O T O C O L O 
145x205mm c/ 100 fls, capa 
pesando 1250g/m2; revesti-
da com papel off–set plasti-
ficado, c/ 80g/m2 em papel 
off–set, pesando 56g/m2 .

BAG UND 20 8,88 177,60

83
MARCA TEXTO. Cor ama-
relo/ fluorescente. Cx c/ 12 
unidades.

M A S T E R -
PRINT CX 50 11,75 587,50

84
MARCADOR PARA QUA-
DRO BRANCO cx com 12 
unidades.

M A S T E R -
PRINT CX 70 25,95 1.816,50

89 PAPEL MADEIRA ouro, 80 
g, 66x96 kraft. VMP FLS 100 0,57 57,00

90

PAPEL OFICIO A4, 210 x 
x297mm, cor branco, pacote 
com 500 folhas, caixa c/ 10 
resmas.

REPORT Cx 120 149,48 17.937,60

96 Pasta Escolar com abas 
plastica 10 cm DAC UND 50 5,95 297,50

101

PASTA PLÁSTICA com 
grampo tr i lho plást ico, 
cores variadas, tamanho 
35mmx246mm, polipropile-
no altamente resistente.

DAC Unid 100 2,25 225,00

103
PASTA SUSPENSA COM 
FERRAGEM MATERIAL 
PLÁSTICO

FRAMA UND 150 1,79 268,50

104 Pendrive 32GB MAXPRINT UND 50 38,85 1.942,50

105

PERFURADOR de papel 
grande, estrutura metálica 
resistente, 2 redondos, com 
capacidade até 70 folhas, 
funcionamento manual, com 
centralizador.

M A S T E R -
PRINT Unid 25 19,25 481,25

106 PISTOLA GRANDE PARA 
COLA QUENTE

NEW MAS-
TER UND 20 16,85 337,00

107 PISTOLA PEQUENA PARA 
COLA QUENTE

NEW MAS-
TER UND 20 13,85 277,00

112 Prancheta em acrilico tem 
314x227mm CARBRINK UND 30 11,89 356,70

113 PRANCHETA EM MDF tam. 
314x227mm CARBRINK UND 30 4,33 129,90

115
Régua 50 cm em plástico 
transparente, detalhada em 
centímetros e milímetros

WALEU UND 100 3,55 355,00

TOTAL 42.938,50

VENCEDOR: MAURILIO DE ALMEIDA MENDES
CNPJ: 03.467.684/0001-24
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

6 BOLA DE ISOPOR maciça, 
branca, diâmetro 25 mm.

FRICALOR/
FRICALOR UND 25 0,19 4,75

7 BOLA DE ISOPOR maciça, 
branca, diâmetro 35 mm.

FRICALOR/
FRICALOR UND 25 0,32 8,00

8 BOLA DE ISOPOR maciça, 
branca, diâmetro 50 mm.

FRICALOR/
FRICALOR UND 25 0,72 18,00

12
CADERNO BROCHURÃO 
96 folhas pautadas, capa 
flexível, em cor diversos

FORONI/FO-
RONI UND 5000 3,19 15.950,00

19

CAIXA DE LÁPIS DE COR, 
formato redondo, com 12 
cores, confeccionado em 
madeira, grande.

M A S T E R -
PRINT/MAS-
TERPRINT

CX 2000 2,99 5.980,00

25 CARBONO C/ 100FLS.
G R A M P 
LINE/GRAMP 
LINE

CX 10 0,97 9,70

26

CARTOLINA COMUM cores 
variadas. Nas dimensões 
500x62960mm com grama-
tura 150g/m²

VMP/VMP Unid 200 0,60 120,00

27 CARTOLINA DUPLA FACE 
– cores variadas. VMP/VMP UND 100 0,84 84,00

31 CARTOLINA LAMINADA VMP/VMP Unid 200 1,33 266,00

32

Clips 2/0 para papel, gal-
vanizado, conforme Norma 
SAE 1010/20. Embalagem 
com 25 unidades, dados de 
identificação do produto e 
marca do fabricante.

ECCO CLIPS/
ECCO CLIPS CX 100 1,95 195,00

33

Clips 4/0 para papel, gal-
vanizado, conforme Norma 
SAE 1010/20. Embalagem 
com 25 unidades, dados 
de identificação do produto 
e marca do fabricante

ECCO CLIPS/
ECCO CLIPS CX 100 1,95 195,00

34

Clips 8/0 para papel galva-
nizado, conforme Norma 
SAE 1010/20. Embalagem 
com 50 unidades, dados 
de identificação do produto 
e marca do fabricante

ECCO CLIPS/
ECCO CLIPS cx 100 1,95 195,00

35

CLIPS para papeis nº 3/0 
em metal galvanizado for-
mato paralelo embalagem 
c/ 50unidades.

ECCO CLIPS/
ECCO CLIPS CX 100 1,95 195,00

36

COLA C/ GLITER a base 
de PVA cores variadas com 
bico economizador de peso 
liquido 25gr cada.

ECCO CLIPS/
ECCO CLIPS Unid 200 1,88 376,00

39
COLA ISOPOR 200g a 
base de PVA em solução 
alcoólico, não tóxico.

GLINORTE/
GLINORTE UND 100 8,90 890,00

40

Cola líquida branca plas-
tica com bico econômico, 
peso líquido 500 gramas, 
adesivo a base de P.V.A., 
para uso em papel, cerâ-
mica, tecidos, artesanato. 
Embalagem com dados de 
identificação do produto, 
marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de 
validade.

GLINORTE/
GLINORTE UND 200 6,85 1.370,00

41

COLA LÍQUIDA BRANCA 
plástica, com bico econô-
mico, peso líquido 1KG, 
adesivo a base de P.V.A., 
para uso em papel, cerâ-
mica, tecidos, artesanato. 
Embalagem com dados 
Ude identificação do pro-
duto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo 
de validade.

GLINORTE/
GLINORTE Unid 30 11,74 352,20

44
ELÁSTICO amarelo em 
látex, forma circular, super 
resistente, n°18c/1kg.

M E R C U R /
MERCUR KG 10 24,30 243,00

45 EMBORRACHADO COM 
GLITER IBEL/IBEL FLS 200 2,90 580,00

47 EMBORRACHADO SIM-
PLES. Cores variadas IBEL/IBEL FLS 200 1,30 260,00

48 ENVELOPE 90G VISTA 
115x80 –3052R – cx c/1000

FORONI/FO-
RONI CX 20 93,00 1.860,00

49

ENVELOPE OFÍCIO PARA 
CORRESPONDÊNCIA, cor 
branca, 240x340, caixa com 
100 unidades.

FORONI/FO-
RONI CX 30 9,00 270,00

50
Envelope papel madeira 
grande 310x410 caixa com 
100 UNIDADES

FORONI/FO-
RONI CX 30 44,00 1.320,00

51
Envelope papel madeira 
médio 240x340 caixa com 
100 UNIDADES

FORONI/FO-
RONI CX 30 37,00 1.110,00

52
Envelope papel madeira 
MÉDIO 240x340 caixa com 
100 UNIDADES

FORONI/FO-
RONI CX 30 37,20 1.116,00

53
ENVELOPE papel madei-
ra tamanho 260 x 360. 
(grande)

FORONI/FO-
RONI Unid 1000 0,42 420,00

54
ENVELOPE saco Kraft 80g 
amarelo ouro tamanho A4 
24 x 34. (Oficio)

FORONI/FO-
RONI Unid 1000 0,32 320,00

56 ESTILETE LARGO. Caixa 
com 12 unidades

M A S T E R -
PRINT/MAS-
TERPRINT

CX 50 16,79 839,50

57
EXTRATOR DE GRAMPO 
tipo espátula, fabricado em 
INOX, comprimento 15cm .

M A S T E R -
PRINT/MAS-
TERPRINT

UND 30 1,65 49,50

59 FITA ADESIVA multiuso 12 
mm x 10 m.

E U R O C E L /
EUROCEL Unid 50 0,65 32,50

60 FITA ADESIVA transparente 
12mm x 30 m.

E U R O C E L /
EUROCEL Unid 50 1,00 50,00

61 FITA ADESIVA transparente 
de tamanho 45mm x 50m

E U R O C E L /
EUROCEL UND 50 3,15 157,50

62 FITA ADESIVA transparente 
de tamanho12 x 40

E U R O C E L /
EUROCEL UND 50 1,30 65,00

63 FITA CREPE , dimensão 
19x50.

E U R O C E L /
EUROCEL UND 50 4,30 215,00

64 FITA CREPE , dimensão 
50x50.

E U R O C E L /
EUROCEL Unid 50 11,00 550,00

67

GIZ DE CERA – caixa com 
12 cores – bastão curto 
e grosso, atóxico, carga 
inerte. Composição: ceras 
e pigmentos.

DELTA/KO-
ALA CX 2000 1,85 3.700,00

68

GIZÃO DE CERA – CAIXA 
COM 12 CORES – BAS-
TÃO GROSSO, ATÓXICO, 
CARGA INERTE. COM-
POSIÇÃO: CERAS E PIG-
MENTOS.

DELTA/KO-
ALA CX 200 2,95 590,00

70 Grampeador de mesa 26/6 
até 100 fls

M A S T E R -
PRINT/MAS-
TERPRINT

UND 100 58,00 5.800,00

71 Grampeador grande metá-
lico de mesa até 60 folhas

M A S T E R -
PRINT/MAS-
TERPRINT

UND 10 27,50 275,00

72

Grampeador médio de me-
tal, para grampos 26/6, 
base medindo no mínimo 
(20,0 x 4,5 x 9,0)cm, capa-
cidade para grampear até 
20 folhas de papel de 75 g/
m² de uma só vez

M A S T E R -
PRINT/MAS-
TERPRINT

UND 150 7,79 1.168,50

75

LÁPIS GRAFITE Nº 2, ma-
terial corpo em resina plás-
tica flexível, na cor preta, 
formato redondo, altura 
1,50cm e largura 5,50 cm, 
peso liquido 80 gramas. CX 
C/144 UNIDADES

M A S T E R -
PRINT/MAS-
TERPRINT

CX 500 28,30 14.150,00

78 Livro ATA com 200 folhas

S ? ? O 
DOMINGOS/
S ? ? O  D O -
MINGOS

UND 30 16,56 496,80

80
LIVRO DE CONTROLE DE 
ENTRADA E SAÍDA DE 
MATERIAL

S ? ? O 
DOMINGOS/
S ? ? O  D O -
MINGOS

UND 10 5,55 55,50

85 MASSA PARA MODELAR 
12 CORES

DELTA/KO-
ALA CX 2500 3,20 8.000,00

87
PAPEL ADESIVO FOTO-
GRAFICO A4, embalagem 
com 100 fls.

M A S T E R -
PRINT/MAS-
TERPRINT

PCT 20 16,70 334,00

88

PAPEL CAMURÇA, grama-
tura: 85g, dimensão da folha 
40 cm x 60 cm, aplicação 
em artesanatos em geral, 
Cores variadas.

VMP/VMP PCT 50 9,30 465,00

91
Papel ofício cor amare-
la A4 PACOTE COM 100 
UNIDADE

REPORT/RE-
PORT PCT 20 4,95 99,00

92 Papel oficio cor azul A4 PA-
COTE COM 100 UNIDADE

REPORT/RE-
PORT PCT 20 4,95 99,00

93 Papel oficio cor rosa A4 PA-
COTE COM 100 UNIDADE

REPORT/RE-
PORT PCT 20 4,95 99,00

94 Pasta Escolar com abas 
plastica 3 cm

POLIBRAS/
POLIBRAS UND 50 3,45 172,50

95 Pasta Escolar com abas 
plastica 5 cm

POLIBRAS/
POLIBRAS UND 50 4,73 236,50

97 Pasta Escolar com abas 
plastica 40 cm

POLIBRAS/
POLIBRAS UND 50 4,80 240,00

98 Pasta com divisórias, A4, 
com 12 unidades divisórias

POLIBRAS/
POLIBRAS UND 50 22,80 1.140,00

99
PASTA DE A a Z GRANDE 
(LARGA), caixa com 20 
unidades

FRAMA/FRA-
MA CX 20 10,80 216,00

102

PASTA PLÁSTICA TRANS-
PARENTE, de polipropi-
leno, com elástico e aba, 
na cor fumê, largura de 
32mm, nas dimensões de 
335x245mm, formato ofício.

POLIBRAS/
POLIBRAS UND 150 2,30 345,00

108
PLACAS DE ISOPOR, com 
tamanho padrão 1000x500 
e espessura 10 mm.

FRICALOR/
FRICALOR FLS 50 2,03 101,50

109
PLACAS DE ISOPOR, com 
tamanho padrão 1000x500 
e espessura 15 mm.

FRICALOR/
FRICALOR FLS 50 3,17 158,50

110
PLACAS DE ISOPOR, com 
tamanho padrão 1000x500 
e espessura 20 mm.

FRICALOR/
FRICALOR FLS 50 3,60 180,00

111
PLACAS DE ISOPOR, com 
tamanho padrão 1000x500 
e espessura 5 mm.

FRICALOR/
FRICALOR FLS 50 1,00 50,00

114
Régua 30 cm em plástico 
transparente, detalhada em 
centímetros e milímetros

WALEU/WA-
LEU UND 2000 0,70 1.400,00

116 Tesoura escolar média
M A S T E R -
PRINT/MAS-
TERPRINT

UND 3000 1,70 5.100,00

117

TESOURA grande lâmina 
em aço inox 8’’, cabo em 
polipropileno, dimensões/
peso 275mm x 100mm, 
tamanho: 18mm 

M A S T E R -
PRINT/MAS-
TERPRINT

Unid 40 6,80 272,00

118 TINTA GUACHE (cores va-
riadas) cx com 12 unidades.

DELTA/KO-
ALA CX 2000 5,50 11.000,00

119

Tinta para almofada de ca-
rimbo de borracha, em cor 
azul, sem óleo, em frasco 
com no mínimo 40 ml

RADEX/RA-
DEX UND 25 3,02 75,50

120

Tinta para almofada de ca-
rimbo de borracha, em cor 
preta, sem óleo, em frasco 
com no mínimo 40 ml

RADEX/RA-
DEX UND 25 3,02 75,50

121 TNT CORES VARIADAS B L I M P / B L 
IMP ROLO 150 2,60 390,00

122
TRILHO PARA CAPA PLÁS-
TICA, FÊMEA COM 100 
UNIDADES

B A C C H I /
BACCHI PCT 40 10,45 418,00

123
TRILHO PARA CAPA 
PLÁSTICA,MACHO COM 
100 UNIDADES

B A C C H I /
BACCHI PCT 40 9,80 392,00

TOTAL 92.961,45

VENCEDOR: NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
CNPJ: 37.551.250/0001-20
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

9

BORRACHA BICOLOR 
(vermelha e azul), medindo 
aprox. 5,5cm de compri-
mento, apropriada p/ apagar 
escrito a lápis em uma de 
suas extremidades e na 
outra escrito a caneta. CX 
COM 40 UND.

RED BOLL CX 100 11,48 1.148,00

14
CADERNO BROCHURÃO 
96 folhas pautadas, capa 
dura, em cor diversos

JANDAIA UND 5000 0,39 1.950,00

65 FITA DUPLA FACE 19X30 ADELBRAS UND 50 6,00 300,00

86
PAPEL 60KG, BRANCO A4 
PACOTE COM 100 UNI-
DADES

BIGLARD PCT 30 8,10 243,00

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de outubro de 2021 

Publicidades
25



TOTAL 3.641,00

VENCEDOR: ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA ME
CNPJ: 10.359.279/0001-58
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

4
BANDEIRAS (ARARA/PA-
RAÍBA/BRASIL), dupla face, 
medindo 1,12x1,60

propria kit 30 88,00 2.640,00

TOTAL 2.640,00

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 Arara firmar contratações 

oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização 
de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado 
em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00043/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Arara, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00043/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA.
40.876.269/0001-50 
Item(s): 5 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 29 - 37 - 38 - 42 - 43 - 46 - 77 - 100.
Valor: R$ 66.601,10
- MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO.
05.457.026/0001-87 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 10 - 21 - 22 - 23 - 24 - 28 - 30 - 55 - 58 - 66 - 69 - 73 - 74 - 76 - 79 - 81 - 82 - 

83 - 84 - 89 - 90 - 96 - 101 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 112 - 113 - 115.
Valor: R$ 42.938,50
- MAURILIO DE ALMEIDA MENDES.
03.467.684/0001-24 
Item(s): 6 - 7 - 8 - 12 - 19 - 25 - 26 - 27 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 47 - 

48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 67 - 68 - 70 - 71 - 72 - 75 - 78 
- 80 - 85 - 87 - 88 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 97 - 98 - 99 - 102 - 108 - 109 - 110 - 111 - 114 - 116 - 117 
- 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123.

Valor: R$ 92.961,45
- NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR.
37.551.250/0001-20 
Item(s): 9 - 14 - 65 - 86.
Valor: R$ 3.641,00
- ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA ME.
10.359.279/0001-58 
Item(s): 4.
Valor: R$ 2.640,00
Total: R$ 208.782,05
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Arara.
 Arara - PB, 27 de Outubro de 2021

JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00010/2021, que objetiva: Reforma 
da Prefeitura Municipal de Araruna/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP - R$ 1.632.828,81.

Araruna - PB, 28 de outubro de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 09h do dia 19 de novembro de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Reforma da Escola Municipal de Mata 
Velha, situada na zona rural do município de Araruna/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 28 de outubro de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Valdeci Sales, 579 - Centro - Areia de Baraunas - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Novembro de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA DAS ESCO-
LAS MUNICIPAIS: SEBASTIÃO F. DE LIMA – COMUNIDADE SARAFINA E JOSÉ PORFIRIO DE 
MARIA – COMUNIDADE BANANEIRAS. 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. E-mail: licitacaoareiadebaraunas@gmail.com. Edital: http://
areiadebaraunas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Areia de Baraunas - PB, 29 de Outubro de 2021
MARIA ROSANGELA DOS SANTOS PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Novembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE RAIO X ODONTOLÓGICO 
DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-
CÍPIO. 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 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 28 de Outubro de 2021. 
RENATO CALDAS LINS JUNIOR 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar o levantamento topográfico e 

elaboração de projetos, conforme termo de referencia. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e 
respectivo valor total da contratação: CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO – ME - Valor: R$ 
69.900,00. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de 
Almeida - Bom Sucesso - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 26 de Outubro de 2021
ERICK FERREIRA DE SOUSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 281/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 14:30 horas do dia 18 de novembro de 2021, Licita-
ção TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, 
cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE ENGENHARIA PARA REFORMA ESTRUTURAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONTE 
SANTO, PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE, ESTADO 
DA PARAÍBA. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Cam-
pina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes-e-contratos/) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf) ou por solicitação nos 
e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 28 de outubro de 2021.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 283/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANEN-

TE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 14:30 horas do dia 22 de novembro de 2021, 
Licitação TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por Preço 
Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA ESTRUTURAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
RICARDO AMORIM, PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, 
Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos/) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.
jsf) ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 28 de outubro de 2021.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 282/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 14:30 horas do dia 19 de novembro de 2021, Licitação 
TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo 
OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
ENGENHARIA PARA REFORMA ESTRUTURAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TAMBOR 1, 
PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE – PB. O Edital 
está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e atra-
vés dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos/) 
e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf) ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@
campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 28 de outubro de 2021.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO 25012/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS E MESAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E PROGRA-MAS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 25115/2021 DOTAÇÃO: 
Função Programática: 08 243 1018 2114 – Ações de serviços convivência e fortalecimento vínculos 
SCFV; Função Programática: 08 244 1018 2123 – Ações do CRAS centro referência assistência 
social; 08 244 1018 2127 – Ações do Programa Bolsa Família; 08 243 1018 2129 – Ações do 
Programa Criança Feliz. Elemento De Despesa: 3390.30 Fonte De Recursos: 1311 PARTES CON-
TRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social de Campina Grande e Empresa COMERCIAL 
PRIME EIRELI, 13.096.647/0001-00 Valor R$ 88.838,98 CT Nº 250115/2021; VIGÊNCIA 05/10/21 
a 31/12/2021, Campina Grande 05.10.2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00054/2021
OBJETO: Contratação de veículos com motoristas, para prestação de serviços no transporte 

escolar dos alunos da rede pública de ensino do município de Conceição/PB.
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria, e observadas as disposições da Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, de 08 de Agosto de 
2000, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00054/2021, que objetiva: 

Contratação de veículos com motoristas, para prestação de serviços no transporte escolar dos alunos 
da rede pública de ensino do município de Conceição/PB; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a:

ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF Nº. 112.393.284-00
Vencedor do item 55
Valor total R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).
CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS
CPF Nº. 052.043.904-05
Vencedor do item 60
Valor total R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais).
CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA
CPF Nº. 063.358.044-92
Vencedor do item 09
Valor total R$ 9.160,00 (nove mil cento e sessenta reais).
ELITON SOARES AMORIM
CPF Nº. 040.416.434-06
Vencedor do item 35 
Valor total R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais).
FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA 
CPF Nº. 086.120.284-85
Vencedor dos itens 16 e 29
Valor total em R$ 13.040,00 (treze mil e quarenta reais).
FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE
CPF Nº. 131.689.654-48
Vencedor do item 21
Valor total em R$ 6.160,00 (seis mil cento e sessenta reais).
FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA
CPF Nº. 057.079.824-85
Vencedor do item 56
Valor total em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER
CPF Nº. 082.841.234-01
Vencedor do item 18
Valor total em R$ 10.860,00 (dez mil oitocentos e sessenta reais).
JOÃO RIBEIRO DA SILVA
CPF Nº. 094.822.494-02
Vencedor do item 31
Valor total em R$ 12.400,00 (doze mil quatrocentos reais).
JOÃO VIEIRA NETO
CPF Nº. 716.240.314-04
Vencedor do item 05
Valor total R$ 7.920,00 (sete mil e novecentos e vinte reais).
JOÃO XAVIER DE SOUSA NETO
CPF Nº. 048.877.424-10
Vencedor do item 33
Valor total R$ 8.080,00 (oito mil e oitenta reais).
JOSÉ RONALDO DE BRITO
CPF Nº. 032.876.144-36
Vencedor do item 03
Valor total R$ 5.368,00 (cinco mil trezentos e sessenta e oito reais);
MARCIO SILVA PEREIRA
CPF Nº. 080.159.984-92
Vencedor do item 04
Valor total R$ 7.520,00 (sete mil quinhentos e vinte reais).
RIVAMBERG DA SILVA FURTADO
CPF Nº. 097.554.254-03
Vencedor do item 51 
Valor total em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Conceição - PB, 05 de outubro de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Pre-
sencial nº 00054/2021, que objetiva: Contratação de veículos com motoristas, para prestação de 
serviços no transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino do município de Conceição/
PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente(s) vencedor(es):

ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF Nº. 112.393.284-00
Vencedor do item 55
Valor total R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).
CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS
CPF Nº. 052.043.904-05
Vencedor do item 60
Valor total R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais).
CRISSOSTONO ENESIO DE LACERDA
CPF Nº. 063.358.044-92
Vencedor do item 09
Valor total R$ 9.160,00 (nove mil cento e sessenta reais).
ELITON SOARES AMORIM
CPF Nº. 040.416.434-06
Vencedor do item 35 
Valor total R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais).
FRANCISCO EDCLECIO BERTO DE SOUSA 
CPF Nº. 086.120.284-85
Vencedor dos itens 16 e 29
Valor total em R$ 13.040,00 (treze mil e quarenta reais).
FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA DUARTE
CPF Nº. 131.689.654-48
Vencedor do item 21
Valor total em R$ 6.160,00 (seis mil cento e sessenta reais).
FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA
CPF Nº. 057.079.824-85
Vencedor do item 56
Valor total em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER
CPF Nº. 082.841.234-01
Vencedor do item 18
Valor total em R$ 10.860,00 (dez mil oitocentos e sessenta reais).
JOÃO RIBEIRO DA SILVA
CPF Nº. 094.822.494-02
Vencedor do item 31
Valor total em R$ 12.400,00 (doze mil quatrocentos reais).
JOÃO VIEIRA NETO
CPF Nº. 716.240.314-04
Vencedor do item 05
Valor total R$ 7.920,00 (sete mil e novecentos e vinte reais).
JOÃO XAVIER DE SOUSA NETO
CPF Nº. 048.877.424-10
Vencedor do item 33
Valor total R$ 8.080,00 (oito mil e oitenta reais).
JOSÉ RONALDO DE BRITO
CPF Nº. 032.876.144-36
Vencedor do item 03
Valor total R$ 5.368,00 (cinco mil trezentos e sessenta e oito reais);
MARCIO SILVA PEREIRA
CPF Nº. 080.159.984-92
Vencedor do item 04
Valor total R$ 7.520,00 (sete mil quinhentos e vinte reais).
RIVAMBERG DA SILVA FURTADO
CPF Nº. 097.554.254-03
Vencedor do item 51 
Valor total em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Conceição - PB, 06 de outubro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00037/2021

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Samuel 
Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00037/2021. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de material de insumo (material hospitalar) 
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e seus órgãos visando o enfrentamento da 
pandemia do Covid - 19 no município de Conceição-PB. Situação: HOMOLOGADO em 26/10/2021. 
Homologado para: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP – CNPJ Nº. 
07.897.039/0001-00 - vencedor do item nº 27 - totalizando em R$ 5.100,00 (cinco mil cem reais); 
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ Nº. 26.156.923/0001-20 - vencedor 
dos itens nº 12 e 15 - totalizando em R$ 3.185,00 (três mil cento e oitenta e cinco reais); HEALTH 
CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE 
PESSOAL,COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI - DUBEBE – CNPJ Nº. 18.252.904/0001-70 
- vencedor do item nº 22 e 25 - totalizando em R$ 23.400,00 (vinte e três mil quatrocentos reais); 
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITA-
LARES E DE LABORATORIO LTDA – CNPJ Nº. 30.410.223/0001-98 - vencedor dos itens nº 03, 
05, 13, 14, 19 e 21 - totalizando em R$ 7.995,00 (sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais); 
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA – CNPJ Nº. 
01.722.296/0001-17 - vencedor dos itens nº 10, 11, 20, 26, 29, 30, 31, 32 e 33 - totalizando em R$ 
35.645,00 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais); PAULO RICARDO CORDEIRO 
DE GOIS - CUSTOMED – CNPJ Nº. 32.407.715/0001-50 - vencedor dos itens nº 01, 02, 04, 07, 
18, 23 e 24 - totalizando em R$ 69.720,00 (sessenta e nove mil setecentos e vinte reais); PHAR-
MAPLUS LTDA - CNPJ: 03.817.043/0001-52 - vencedor do item nº 06, 08, 09 e 28 - totalizando em 
R$ 8.194,00 (oito mil, cento e noventa e quatro reais).

Conceição – PB, 26 de outubro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00053/2021
Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a empresa vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. 
Objeto: contratação de empresa para manutenção, instalação, conserto e reposição de peças de ar-
-condicionado para as diversas secretarias do município de Conceição – PB. Situação: ADJUDICADO 
em 30/09/2021. Adjudicado para: IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA - BEBE REFRIGERACOES 
– CNPJ Nº. 18.083.604/0001-04 - vencedor dos lotes nº. 1, 2, 3 e 4 - totalizando em R$ 106.285,90 
(cento e seis mil e duzentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos).

Conceição - PB, 30 de setembro de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00053/2021

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Samuel 
Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00053/2021. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: contratação de empresa para manutenção, instalação, 
conserto e reposição de peças de ar-condicionado para as diversas secretarias do município de 
Conceição – PB. Situação: HOMOLOGADO em 19/10/2021. Homologado para: IVONALDO RAI-
MUNDO DE SOUSA - BEBE REFRIGERACOES – CNPJ Nº. 18.083.604/0001-04 - vencedor dos 
lotes nº. 1, 2, 3 e 4 - totalizando em R$ 106.285,90 (cento e seis mil e duzentos e oitenta e cinco 
reais e noventa centavos).

Conceição – PB, 19 de outubro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00053/2021

Modalidade: Pregão - Registro de Preços 00053/2021, Processo 210913PP00053. Órgão Ge-
renciador: Município de Conceição-PB. Vigência: 12 (Doze) meses. Objeto: Refere-se à Registro 
de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa para manutenção, instalação, conserto 
e reposição de peças de ar-condicionado para as diversas secretarias do município de Conceição 
– PB. Empresa: IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA - BEBE REFRIGERACOES – CNPJ Nº. 
18.083.604/0001-04 - vencedor dos lotes nº. 1, 2, 3 e 4 - totalizando em R$ 106.285,90 (cento e 
seis mil e duzentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos). 

Conceição - PB, 19 de outubro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTI-
NADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CER – CONDE/PB. 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 subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.
conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 28 de Outubro de 2021.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ro-

dovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de equipamentos de informática diver-
sos – desktop básico, notebook, estabilizador, webcam e HD externo. 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 subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 
as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 28 de Outubro de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ro-

dovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de mobiliário escolar diversos – conjunto 
do aluno e conjunto do professor. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 16 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 
0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 
08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@
gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 28 de Outubro de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNCIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2021
A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços nº 007/2021, 

tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO 
BAIRRO DAS GRAÇAS E NO BAIRRO MARIA SANTOS PESSOA FURTADO, LOCALIZADOS NO 
MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB, onde foi declarada vencedora a MAC CONSTRUTORA EIRELI CNPJ 
14.206.183/0001-00 com o valor total de R$ 726.003,81. Prazo para recurso 5 dias nos termos 
do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 
159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 28 de outubro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

08h00min (horário de Brasília) do dia 12 de Novembro de 2021, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa no ramo pertinente para aquisição de Kits para retorno escolar conforme 
termo de referência, mediante edital e seu termo de referência. Recursos previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais 
legislações vigentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Email: licitacaocplguarabira@gmail.com e www.comprasnet.gov.br.

Guarabira - PB, 28  de Outubro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE PREFEI-
TO JOÃO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, NO ANTIGO CAIC - GUARABIRA/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Concorrência nº 00002/2020. RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - Recursos Próprios / 
Outros. Dotação consignada no orçamento vigente 2020 - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO 
EXECUÇÃO: 24 (vinte e quatro) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA/PB VIPP CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ sob o nº 23.587.584/0001-49 - CT Nº 
00426/2021 – 21/10/2021 – R$ 3.106.045,36 (Três Milhões Cento e seis Mil  e quarenta e cinco 
reais e trinta e seis Centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE  SAÚDE DE  GUARABIRA/PB- SRP 

ATO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 110.2021.

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 13h30min, do dia 08 de Novembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para realização de Procedimentos de Histeroscopia diagnóstica e/ou cirúrgica  para melhor atender 
as necessidades da  secretaria de saúde . 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

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE  SAÚDE DE  GUARABIRA/PB- SRP 

ATO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 110.2021.

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 13h30min, do dia 16 de Novembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para realização de Procedimentos de Histeroscopia diagnóstica e/ou cirúrgica  para melhor atender 
as necessidades da  secretaria de saúde . 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, 28  de Outubro  de 2021.
DEBORAH  NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE  GUARABIRA/PB- SRP 
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 109.2021.
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 16 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de preços 
para Aquisições parceladas de Eletrodomésticos diversos para melhor atender as necessidades 
da Administração Municipal. 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
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

DÉCIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO
DÉCIMOTERMO ADITIVO DE PRAZO.

REF: CONCORRÊNCIA 04.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 395/2017 datado de 06/11/2017 e com término de vigência em 06/04/2018, 
ao Primeiro Aditivo datado de 04/04/2018 e com término de vigência em 07/09/2018, ao Segundo 
Aditivo com vigência até 08/02/2019, ao Terceiro Aditivo com vigência até 09/07/2019, ao Quarto 
Aditivo vigente até 10/12/2019, ao quinto de prazo vigente até 11/05/2020 e ao sexto aditivo de 
prazo com vigência até 12/10/2020 e ao oitavo de prazo com vigência até 13/03/2021 e ao novo de 
prazo com vigência até 13/08/2021, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a execução 
dos serviços de Contratação de empresa do ramo pertinente para a execução dos Serviços de 
Revestimento asfáltico, recapeamento asfáltico, pavimentação e drenagem em diversas ruas e 
vias urbanas do Município de Guarabira/PB, conforme contratos de Repasses 1025150-24/2015, 
1031265-48/2016 e 1025799-80/2015 respectivamente celebrado com a CEF / Governo Federal.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA – CNPJ: 09.323.098/0001-92- 
JOSÉ DE ARIMATEA ROCHA

JUSTIFICATIVA: Em razão dos procedimentos de reprogramação pelos quais passou este 
contrato, ficou prejudicada a conclusão do objeto no prazo inicialmente contratado.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO:12/08/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 12/01/2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de outubro de 2021         26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 12 de novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para a prestação dos 
serviços de manutenção em equipamentos médicos deste município. Recursos: previstos no or-
çamento 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 003/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. 
E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 27 de outubro de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

PUBLICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PRORROGAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A Secretaria Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que recebeu da SEMAM 

– Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a prorrogação da Licença de Instalação para obras de 
habitação social da Comunidade do S, localizada no bairro Roger – João Pessoa/PB.

MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA
Secretária Municipal de Habitação Social – SEMHAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO         
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.028/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/099145 da SEINFRA.
DATA DA SESSÃO: 12/11/2021  
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 09 H - Horário de Brasília
OBJETO: Aquisição de um veículo utilitário para suporte nos serviços de manutenção da ilumi-

nação pública da cidade de João Pessoa-PB.
CHAVE YSDC-2U6C-Y3A0-BUSJ
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de 

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público que fará realizar a 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério de menor preço. O Edital ficará a disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o número da licitação 904856 e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. A cópia 
do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir de quarta-
-feira 03/11/2021, nos endereços já mencionados SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02,  
regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº 7.884/2013, Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Complementar 
nº 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe 
de apoio, pelo Fone: 83 3214-7218.

João Pessoa, 28 de outubro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – IPMJP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

Registro CGM n º UY4X-MVLF-08TS-5BD4
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – IPMJP, inscrito no 

CNPJ: sob o nº 40.955.403/0001-09, através da Pregoeira, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, cuja objeto é Contratação de 
empresa especializada em Assessoria e Consultoria de Investimentos, para atender as necessi-
dades deste Instituto, o Edital estará disponível a partir das 08:00h do dia 29/10/2021 e a abertura 
das propostas dia 12/11/2021 as 09:00. O Edital ficará à disposição dos interessados no site www.
comprasgovernamentais.gov.br e nos sites  http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, 
tce.pb.gov.br (Mural Licitações). Consultas com o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no horário de 
8:00 às 14:00 horas, no Fone: (83) 3222-1545/3222-1005. (segunda a e sexta).

Isabella Duarte Gouvêa
Pregoeira – IPM/JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

ERRATA DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 02.791/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.038/2021
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE AQUISIÇÃO DE INSUMO E MATERIAL 

PERMANENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXAMES DE COLANGIOPANCREATO-
GRAFIA RETROGRADA ENDOSCÓPICA OU CPRE DO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA/COLONOS-
COPIA NO HOSPITAL SANTA ISABEL.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, torna público para conhecimento dos 
interessados, a erratareferenteao CNPJ da empresa PORTO 71 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
EIRELI EPP,“onde lê-seCNPJ nº 17.094.914/0001-61”, leia-se “CNPJ nº 17.035.479/0001-02”.
Informamos que os demais atos praticados no termo de Homologação permanecem inalterados.

*Republicado por incorreção no D.O.E, página nº 23.
João Pessoa, 28deoutubro de 2021.

Fábio Antônio da Rocha Souza
Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE ADIAMENTO DA LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.025/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/077696
CHAVE CGM: 5EY9-PCK1-T4JT-4H6B
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, AVISA aos interessados que a 
abertura da Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.025/2021, em regime de execução 
de empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios, 
com abertura prevista para o dia 03/11/2021, impreterivelmente as 09h (nove horas), tendo como 
objeto a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação de 
pavimentação em paralelepípedos e drenagem em diversos bairros, na cidade de João Pessoa/PB 
(Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Santa Inês, Rua Cidade de Marizópolis / Bairro Cidade Universi-
tária: Rua João Batista de Carvalho Moura / Bairro Mangabeira VI: Rua Filomena Trigueiro e Rua 
Cel. Pedro Gonzaga de Lima) FICA ADIADA para o dia 02 de dezembro de 2021, impreterivelmente 
às 09 horas, por ajuste no Edital. A cópia do Adendo ao Edital e dos Anexos estarão disponíveis e 
a disposição dos interessados a partir da sexta-feira dia 29/10/2021, no endereço: http://transpa-
rencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Quaisquer informação será prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na 
Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João 
Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do 
e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 28 de outubro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO POR INCORREÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 07.025/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/084580 da SEINFRA.
DATA DA SESSÃO: 12/11/2021  
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 11H - Horário de Brasília
OBJETO: Fornecimento de cabos elétricos de diversos tipos para execução de serviços neces-

sários à iluminação pública da cidade de João Pessoa-Pb.
CHAVE Y7TF-UHQ1-SH5D-G6S6
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de 

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério de menor preço. Retificando o número 
do pregão, data e horário conforme acima delineado. O Edital ficará a disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da 
licitação 904728 e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. A cópia do Edital e 
seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir de quarta-feira 29/10/2021, 
nos endereços já mencionados SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02,  regulamentada 
pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Complementar nº 123/06 e 
147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
pelo Fone: 83 3214-7218.

João Pessoa, 28 de outubro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 014503/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.014/2021
DATA DE ABERTURA: 16/11/2021 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVO 

PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA 
TAKAOKA PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.

O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 904130, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decretos Municipais nº 
4.985/2003, 7.884/2013, 9.280/2019, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993. 
Chave CGM: 7UE7-JLO5-5JGS-8L1J

João Pessoa, 28 de Outubro de 2021. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISODE ADIAMENTO
PROCESSO Nº 02.792/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.027/2021
CHAVE CGM: 5XRM-61LS-2LEF-42QA
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE KIT DE CIRURGIA 

BARIÁTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr.ª. Franciny 

do Nascimento Leal, nomeada pela Portaria nº. 043/2021 vem por meio deste, tornar público o 
adiamento da sessão, que estava prevista para o dia 03/11/2021, às 09h00, com data a ser desig-
nada posteriormente, considerando Pedido de Impugnação de empresa interessada no certame e 
acatado parcialmente pelo Setor técnico solicitante. O aviso de adiamento 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 Comissão de Licitação nosHORÁRIOSdas 08h às 12h e das 13h às 17h, no Fone: 
83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 28 de Outubrode 2021. 
Franciny do Nascimento Leal 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00003/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00003/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de um veículo tipo passeio, para atender as neces-
sidades da Secretaria Saúde do Município de Juarez Távora, no dia 12/11/2021 às 09:00 horas, 
horário de Brasília – DF, no site: www.bnc.org.br.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Sala de Licita-
ções da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações 
pelo e-mail:  setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 11/11/2021. O edital pode ser adquirido 
também através do Portal da Transparência do Município, no site do Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba e no site www.bnc.org.br.

Juarez Távora(PB), 27 de outubro de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 003/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS 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 16 de Novembro de 2021 as 09:00 horas, 
tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE KITS CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A reunião ocor-
rerá 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 disponível 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, 27 de Outubro de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2021
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00041/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  12/11/2021, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  a aquisição de patrulha mecanizada 
para o município de Piancó-PB, atendendo A PROPOSTA 020694/2021-PLATAFORMA+BRASIL-
-MAPA, de acordo com as  especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital e anexos 
encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-
-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 28 de Outubro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Nono Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0001/2021, em 14.01.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa (posto de combustível) para fornecer combus-

tível com o abastecimento na região do município de Campina Grande, atendendo necessidades de 
todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó -PB, durante o exercício de 2021.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 28 de Outubro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Décimo sexto Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0006/2021, em 04.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa POSTO DE COMBUSTÍVEL SS LTDA 
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa (posto de combustível) para fornecer 

combustíveis com o abastecimento no município de Piancó, atendendo as necessidades de todas 
secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2021. 

OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 28 de Outubro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira -  Prefeito                                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00004/2021. OBJETO: Aquisição de duais unidades móveis 

0k, destinadas as Unidades de Saúde da Família, para o transporte de equipes, conforme Termo 
de Referência e Proposta n.º 12002.118000/1200–01 – Ministério da Saúde. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: COMERCIO DE VEÍCULOS SANTANA LTDA 
- CNPJ 34.037.756/0001-27. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Manoel Alvino, 56 - Centro - 
Pilõezinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99167-0794.

Pilõezinhos - PB, 28 de Outubro de 2021
MARCELO MATIAS CAMEL

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, 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 por Lote objetivando a Contratação de empresa para executar CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR  OBRA CIVIL PÚBLICA NA PAVIMENTAÇÃO  
ASFÁLTICO  E  EM  PARALELEPÍPEDOS  DAS RUAS:  PRINCESA IZABEL, DAS COLINAS, DAS 
PRINCESAS E SONIA LIMA NO MUNICIPÍO DE PITIMBÚ  em sessão pública para abertura dos 
envelopes de habilitação e proposta que realizar-se-á as 10:00Minutos do dia 23/11/2021, na sala 
da CPL, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, Nº 31 – 
Centro – Pitimbu/PB. Maiores informações na sala da CPL, no horário de expediente normal de 
08h00min as 12h00min O edital estará disponível para os interessados no site oficial do município 
no link: https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal.

Pitimbu-PB, 28 de Outubro de 2021
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 16 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REALIAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE. 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: (85) 33841247. 
E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 27 de Outubro de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:00 horas do dia 10 de novembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SERIGRÁFICA. 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 001/10; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: 
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 28 de Outubro de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: EXE-
CUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CINCO RUAS, NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO: 
RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO (TRECHO 1), RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO (TRECHO 
2), RUA CELESTINA FERREIRA, RUA SISINIA VITÓRIO SERAFIM E RUA JOATAN GONÇALVES 
DE LIMA, REFERENTE AO CONVÊNIO CR 1070413–64; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 288.894,56.

Remígio - PB, 28 de Outubro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00001/2021. OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

PAVIMENTAÇÃO DE CINCO RUAS, NO MUNICÍPIO DE REMÍGIO: RUA ANTONIO NOBERTO 
BRUNO (TRECHO 1), RUA ANTONIO NOBERTO BRUNO (TRECHO 2), RUA CELESTINA FERREI-
RA, RUA SISINIA VITÓRIO SERAFIM E RUA JOATAN GONÇALVES DE LIMA, REFERENTE AO 
CONVÊNIO CR 1070413–64. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 
05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Sena 
Construções Eireli - CNPJ 22.759.235/0001-02. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joaquim 
Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 33641631.

Remígio - PB, 28 de Outubro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00021/2021, que objetiva: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, 
DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE REMÍGIO; ADJUDICO o seu objeto a: HOSPSHOP PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI - R$ 136.695,00.

Remígio - PB, 27 de Outubro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00019/2021, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIS, PÃES E CARNES PARA MERENDA ESCOLAR, 
DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu 
objeto a: ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES – ME - R$ 132.900,00; FRANCIEL MONTEIRO DA 
ROCHA - R$ 46.065,00; MERILUCIA DA SILVA - R$ 98.757,00.

Remígio - PB, 22 de Outubro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00019/2021, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIS, PÃES E CARNES PARA MERENDA ESCOLAR, 
DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES – ME - 
R$ 132.900,00; FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA - R$ 46.065,00; MERILUCIA DA SILVA - R$ 
98.757,00.

Remígio - PB, 25 de Outubro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00019/2021. OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIS, PÃES E CARNES PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS 
ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes 
empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: Alexsandra Diniz Fernandes - ME - CNPJ 01.686.814/0001-94. Franciel 
Monteiro da Rocha - CNPJ 21.837.593/0001-15. Merilucia da Silva - CNPJ 12.673.901/0001-23. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631.

Remígio - PB, 25 de Outubro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2021
O Pregoeiro da Prefeitura do Município de Remígio, no uso de suas atribuições legais avisa: 

tornar sem efeito as publicações de Adjudicação, Homologação – Pregão Eletrônico nº 00021/2021, 
publicada no DOU e Jornal a União – Sexta-feira, 22 de Outubro de 2021, pág. 272 e 27 respecti-
vamente. Motivo: Novo julgamento, face a Empresa vencedora de parte dos itens, não comparecer 
para assinatura de contrato, conforme preceituado em lei, sendo convocado segundo lugar.

Remígio - PB, 28 de Outubro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00021/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINA-
DAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO MUNÍCIPIO DE REMÍGIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 136.695,00.

Remígio - PB, 27 de Outubro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LUVAS 
DE PROCEDIMENTO, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00021/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.040 Secretaria 
de Saúde 02040 10 301 2002 2006 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.110 Fundo 
Municipal de Saúde 02110 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde– Atenção Primária 02110 10 302 1002 2038 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde Atenção Especializada (MAC) 02110 10 302 1002 2059 Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Corona vírus – COVID–19 3390.30 material de consumo FONTE DE RECURSO: 
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 1214 Transferências Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de custeio 1992 Auxílio 
Financeiro da União aos Municípios. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00179/2021 - 27.10.21 - HOSPSHOP 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 136.695,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FELIX
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVI-

MENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS – DISTRITO FEIRA NOVA NO MUNICIPIO DE SALGADO DE SÃO 
FELIX. LICITANTES HABILITADOS: APIA ENGENHARIA LTDA; CATAO BONGIOVI COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI; CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; FM SERVICOS LTDA. 
LICITANTES INABILITADOS: B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA descumpriu os itens 8.3.2 e 
8.3.3; TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA descumpriu o item 8.4. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 11/11/2021, às 10:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua José Silveira, 7 - Centro - Salgado de São Felix - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 0000000. E-mail: licitacoes_pmssf@hotmail.com. 

Salgado de São Felix - PB, 28 de Outubro de 2021
ISAIAS DA CUNHA LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º TERMO ADITIVO
CONTRATO N°. 00003/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, pessoa jurídica de Direito 

Privado, com sede na Rua José Jaime dos Santos, n° 60 - ROD. BR 230 KM-290, Bairro São José 
- Santa Luzia/PB - CEP 58.600-000, inscrita no CNPJ nº 02.783.889/0001-56, por seu representante 
legal, o Sr. José Jaime dos Santos Filho, Brasileiro, casado, empresário, Portador da Cédula de 
Identidade RG N° 330.740 SSP/PB e CPF N° 110.633.004-87.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o 4º Reajuste para manutenção do equilíbrio 
financeiro do Contrato, nos limites permitidos por lei, em função do Reajuste de preço de Combus-
tíveis e Derivados (gasolina e diesel), para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Diferença do Reajuste com relação ao terceiro realinhamento: R$ 83.576,08 (oitenta e três mil, 
quinhentos e setenta e seis reais e oito centavos), que equivale a um percentual estimado de 3,66 %.

FUNDAMENTO: Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO: (21/10/2021 a 31/12/2021).

Santa Luzia/PB, 21 de outubro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N° 00072/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO, CNPJ Nº 11.338.538/0001-27. 
OBJETO: O Presente TERMO ADITIVO tem por objetivo alterar a Cláusula Quarta, Item 4.1. do 

Contrato Original estimado no valor R$ 311.589,90 (trezentos e onze mil, quinhentos e oitenta e 
nove reais e noventa centavos), sendo aditado o valor de R$ 69.190,68 (sessenta e nove mil, cento 
e noventa reais e sessenta e oito centavos), que equivale a um percentual estimado de 22,21%, 
passando o valor inicial para R$ 380.780,58 (trezentos e oitenta mil, setecentos e oitenta reais e 
cinquenta e oito centavos), visando acrescer os quantitativos dos materiais já existentes, o presente 
acréscimo está previsto na Cláusula Décima Quinta do contrato supracitado. 

Dotação Orçamentária: Encontra-se estabelecida na Cláusula Segunda do Termo Aditivo 01.
FUNDAMENTO: Art. 65, inciso I da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
DATA DO TERMO ADITIVO: 25 de outubro de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 40201/2021

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. 

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos: Contrato de Repasse N° 885730/2019/MDR/CAIXA, POR INTERMÉDIO 

DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DE ESPINHARAS/PB – 02.090 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVI-
ÇOS PÚBLICOS; 15 451 3016 1036 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
URBANA – ELEMENTO DE DESPESA – 4490.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: até 26/10/2022.
 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e: AMETISTA 

CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 286.215,31. 
São José de Espinharas - PB, 26 de Outubro de 2021.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
DECIMO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO

DE VALOR PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
DECÍMO TERCEIRO APOSTILAMENTO

AO CONTRATO DE Nº0001/2021.
PARTES: PREF. MUN. DE S. S. DE LAGOA DE ROÇA E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO 

LAGOA DE ROÇA LTDA, CNPJ Nº 18.709.157/0001-56 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E GPL.  FUNDAMENTO 
LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº00003/2020, DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS, O QUE SE 
REF. ADITIVO DE VALOR PARA EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. QUE FICARÁ COM OS 
SEGUINTE PREÇOS: A GASOLINA R$ 6,46 – ETANOL 4,99 – OLEO DIESEL R$ 5,30 E DIESEL 
S10 R$ 5,40; MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO INCISO 
XXI, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO. ARTIGO. 65, II, “D” DA LEI 8.666/93, COM 
SUAS POSTERIORES E VIGENTES ALTERAÇÕES. ASSINAM: SEVERO LUIS DO NASCIMENTO 
NETO E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA. 28/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
AVISO DE TOMADA
DE PREÇO 003/2021

A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar no dia 16 de novembro de 2021, às 09h00min horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Serra Grande, Situada a Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro, Serra Grande-PB, 
procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço.

Objeto: Contratação de empresa de especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 
vantajosa será a de menor preço global, para a execução de obra de realização de serviços de 
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE - PB, 
discriminados e quantificados nos anexos do edital. Informações no site http:// serragrande.pb.gov.
br/licitacaolista.php /licitacoes, www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com, todos os 
dias úteis das 08h00min às 12h00min

Serra Grande, PB 28 de outubro de 2021.
ELVIS STANLLEY LEITE DE SOUZA

Presidente da CPL/PMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0084/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Novembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de fardamento para os profissionais 
que trabalham no SAMU deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: 
licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 28 de Outubro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00010/2021, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra pavimentação 
e drenagem no Bairro Santa Mônica, no Município de Solânea/PB. Recursos: CR: 903525/2020/
MDR/CAIXA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI - R$ 488.235,38.

Solânea - PB, 27 de Outubro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de outubro de 2021  27
Publicidade



PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA
CONVOCAÇÃO CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0070/2021
OBJETO Contratação de empresa especializada, para a prestação de Serviços de Consultoria e 

Assessoria Técnica, no acompanhamento de projetos dessa Edilidade junto ao Ministérios, Secreta-
rias Estaduais, Caixa Econômica Federal, Funasa, operações na plataforma Mais Brasil e prestação 
de contas de convênios e contrato de repasse deste Município. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal 
de Solânea/PB, convoca os licitantes: MONICA BARROS DA SILVA ME; SME – SERVIÇOS ESPE-
CIALIZADOS LTDA – EPP, para a sessão pública de continuidade do certame, que ocorrerá às 14:00 
horas do dia 04/11/2021, na sala da CPL. 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, 28 de outubro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00081/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00081/2021, para o dia 11 

de Novembro de 2021 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pernambuco, 
S/N - Centro - Solânea - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 28 de Outubro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00075/2021, que objetiva: Aquisição de Material 
Elétrico para iluminação da Praça 26 de Novembro, para as festividades natalinas desta cidade; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GUSTAVO XAVIER GARCEZ 
12816960722 - R$ 395,00; INEL – COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - R$ 51.274,00.

Solânea - PB, 22 de Outubro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0074/2021
OBJETO: Aquisição de Bombas Submersas Monofásicas para a Prefeitura Municipal de Solânea/

PB. Foram inabilitados os licitantes: GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722, desatendendo ao 
item 9.2.10 do edital; RAMOS & MACEDO & CIA LTDA, desatendendo ao item 9.2.10 do edital. Foi 
considerado vencedor do certame, os licitantes: JOSIANE FERREIRA DE MELO 12485215448 – 
ITEM 04 - Valor: R$ 17.700,00. Foram fracassados os itens: 01 – 02 – 03 E 05. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, a Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis.. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 28 de Outubro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Material Elétrico para iluminação da Praça 26 de Novembro, para as festivi-
dades natalinas desta cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00075/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Solânea:09.00 – SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E 
TURISMO – 13.392.2021.2069; 07.00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDA-
DANIA. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea 
e: CT Nº 00347/2021 - 25.10.21 - GUSTAVO XAVIER GARCEZ 12816960722 - R$ 395,00; CT Nº 
00348/2021 - 25.10.21 - INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - R$ 51.274,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE REUNIÃO

Pregão Eletrônico Nº 93/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12 de 

Novembro de 2021, ás 09:01 horas, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.
br, procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, objeto: Aquisição de embalagens de 
isopor, cor branca, com tampa, para os serviços de distribuição da terceira refeição, conforme termo 
de referência, a cargo da secretaria de Assistência Social deste município, os quais são partes 
integrantes do mesmo, que encontra-se disponível na sala da CPL no horário de expediente das 
08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transpa-
rência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, 28 de outubro de 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 12/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em 
diversas ruas do Município de Sousa/PB, conforme Plano de Ação 09032021-009256, discriminados 
e quantificados nos anexos do edital. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 30 DE NOVEMBRO DE 2021 AS 10H00MIN HORAS 
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 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, 27 de Outubro de 2021.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
RESCISÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

CONCORRÊNCIA 02/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para construção de uma Ponte sobre o canal do Estreito, 
localizada na Rua Ana Nery, no município de Sousa/PB.

SINTESE: Em observância aos preceitos legais e às cláusulas contratuais estabelecidas entre as 
partes, considerando a COMPROVAÇÃO DA INÉRCIA da notificada no que tange ao adimplemento 
de sua obrigação contratual, sobretudo com escoamento dos prazos de notificação para reparação 
dos vícios, sem a devida manifestação de defesa que justificasse a conduta da empresa, conforme 
nota técnica emitida pelo Engenheiro Fiscal. O Município de Sousa, prestigiando-se do princípio 
da supremacia do interesse público, RESOLVE em defesa ao erário público, RESCINDIR unilate-
ralmente, o contrato administrativo nº. 357/2020, firmado entre esta Municipalidade e a empresa 
YIGAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA N° CNPJ: 26.942.000/0001-02 com fulcro no art. 77, 
caput e o no art. 78, inc II, III, VII e VIII da Lei 8.666/1993. 

O processo está à disposição em todos os dias úteis, das 08h00min ás 12h00min na CPL, Rua 
Cel José Gomes de Sá, n° 27, Centro, Sousa-PB.

Sousa-PB, 05 de Setembro de 2019.
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 
AVISO DE RESULTADO DE DILIGENCIA

PREGÃO PRESENCIAL N 30/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

E HIGIENE PARA ADMINSTRAÇÃO DIRETA DO MUNICIPIO DE TACIMA
Torna-se público que,
Através da Pregoeira Oficial, os procedimentos de diligências já foram realizados e parecer 

elaborado,  tendo se evidência que o SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA 08935959421 - CNPJ: 
32.925.168/0001-02,  não cumpriu os requisitos do item 9.2.11 do edital, com isto, o procedimento 
final  de INABILITAÇAO será realizado na próxima sessão que será  marcada e publicada..

Telefone: (083) 33781029.
Email: prefeituradetacimapb@gmail.com

TACIMA- PB, 28 de 10 de 2021.
SHEILA DE ARAUJO PEREIRA

Pregoeiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE NOVA REUNIÃO

PREGÃO PRESENCIAL N 30/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

E HIGIENE PARA ADMINSTRAÇÃO DIRETA DO MUNICIPIO DE TACIMA
Torna-se público que,
Através da Pregoeira Oficial, marca  a  nova  reunião  referente a sessão pública acima mencio-

nada , com o objetivo de dá continuidade aos trabalhos, para o dia 11/11/2021 as 09h00m, na sala 
de reuniões da CPL onde ocorreu a anterior.

Telefone: (083) 33781029.
Email: prefeituradetacimapb@gmail.com

TACIMA- PB, 28 de 10 de 2021.
SHEILA DE ARAUJO PEREIRA

Pregoeiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrô-
nico nº 00005/2021. RESCISÃO: Nos termos das disposições contidas no respectivo instrumento 
contratual e na legislação pertinente. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima 
e: CT Nº 00025/2021 - Ujx Comercio e Servicos para Escritorio Eireli - Rescindido - unilateralmente 
pelo contratante. ASSINATURA: 26.10.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00033/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Tacima: 04.000 SE-
CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04000.12.361.2010.2010 MANTER ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA 
04000.12.365.2010.2018 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3.3.90.39.00.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 05.000 SECRETARIA DE SAÚDE – F.M.S 
05000.10.302.2006.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA 06.000 SEC 
AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO 06000.20.606.2011.2036 MANTER ATI-
VIDAES SEC AGRICULTURA PEC MEIO AMBIENTE DES ECONOMICO 3.3.90.39.00.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 07.000 FUNDO MUN ASSIT SOCIAL – FMAS 
0700.08.244.2005.2044 MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.39.00.00 OU-
TROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA 08.000 SEC INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 
08000.15.452.1002.2048 MANTER ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE OBRAS E SERV 
URBANOS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Tacima e: CT Nº 00131/2021 - 27.10.21 - PAULO SERGIO FELIPE 04702316451 - R$ 35.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELE-
TRÔNICOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2021. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios do Município de Tacima: 02.020 SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇÃO 
02020.04.122.1002.1004 ADQUIRIR EQUIPAM.P/SEC.FINANÇAS,PLAN E ADMINIST 
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.000 SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO E CULTURA 04000.12.361.2010.2011 ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA 
EDUCAÇÃO 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 07.000 FUNDO MUN 
ASSIST SOCIAL – FMAS 07000.08.244.2005.2046 MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA – IGD 
BF 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 07000.08.244.2005.1042 
ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAM.P/ASSISTENCIA SOCIAL 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00132/2021 - 28.10.21 - EQUIPAÇO 
MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - R$ 6.280,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/165/2021

O município de Vista Serrana, através de sua pregoeira, torna público, que está aberta licitação 
para Contratação de empresa para serviços de reparos e manutenção de vias públicas, drenagem 
e limpeza de bueiros, galerias e demais serviços para atender as necessidades da secretaria de 
infraestrutura do município de Vista Serrana-PB. 

A reunião será no dia 18 de novembro de 2021 ás 08:00:00hs na sala da CPL, Informações:  na 
Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de VISTA SERRANA, 
localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da Paraíba. de 
07hs:00min as 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br

Vista Serrana - PB, 28 de outubro de 2021
Tamires Pinheiro Xavier

Pregoeiro /CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 293/2019
PROCESSO Nº 19.000.031193.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE CO-
ZINHA, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
- SEECT, conforme Edital e Anexos.

DATA E HORÁRIO: 16/11/2021 às 09h00 (horário de Brasília). 
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02078-5
João Pessoa, 28 de outubro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2021
PROCESSO Nº 19.000.006595.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E 
HOSPITALAR PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA, destinado ao  COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA 
MARQUES - CPAM, conforme Edital e Anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/11/2021 às 09h00 (horário de Brasília). 
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02016-4
João Pessoa, 28 de outubro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 28/2021    
Registro CGE Nº 21-00739-1

CONVOCAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
após o resultado do recurso impetrado pela empresa CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE 
LTDA e ratificação do resultado de julgamento das propostas de preços, fica convocada a empresa 
TAPAJÓS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP -  participante da CONCORRÊN-
CIA Nº 28/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica das Travessias Urbana nas cidades de Alagoa 
Grande, Barra de Santa Rosa, Distrito de Logradouro /PB, Damião, Ingá e Lagoa de Dentro , com 
aproximadamente 11 km) que classificada em 3º lugar ,apresentou preço (R$.  6.944.429,01(**)) 
até 10% da 1ª  lugar - CVM CONSTRUTORA EIRELI - R$ R$ 6.631.721,43 (*), e ,em virtude de ter 
manifestada e comprovada ser Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme o disposto nos artigos 
44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 32.056, de 
2011 e Edital no  item 14.5 sub itens 14.5.1 , 14.5.2 inciso 14.5.2.1, fica aberto o prazo  de 02(dois) 
dias úteis a partir da data desta publicação, para nova proposta de preço

João Pessoa, 28 de outubro  de 2021.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Ficam os Senhores conselheiros da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR con-

vidados a participarem da reunião do Conselho de Administração, que será realizada no dia 08 de 
novembro de 2021, às 09h00 (nove horas) em primeira convocação e às 09h30 (nove horas e trinta 
minutos) em segunda convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante 
Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Apreciação e aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 
da Empresa Paraibana de Turismo S/A – PBTUR;

2- Deliberar sobre os débitos recentes da PBTUR junto à Receita Federal.
João Pessoa/PB, 27 de outubro de 2021.

Ruth Avelino Cavalcanti
Presidente da PBTUR Turismo S/A

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
PBTUR HOTÉIS S/A

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Ficam os Senhores conselheiros da PBTUR Hotéis S/A convidados a participarem da reunião 

do Conselho de Administração, que será realizada no dia 08 de novembro de 2021, às 10h00 (dez 
horas) em primeira convocação e às 10h30 (dez horas e trinta minutos) em segunda convocação, 
a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento 
superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Apreciação e aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 
da PBTUR Hotéis S/A;

2- Deliberar sobre o Contrato de Concessão de Uso da área e instalações que compreende 
o Hotel Estância Termal Brejo das Freiras;

3- Deliberar sobre os débitos com a Areia Empreendimentos em processo judicial.
João Pessoa/PB, 27 de outubro de 2021

Ruth Avelino Cavalcanti
Presidente da PBTUR HOTÉIS S/A

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1208/2021

REGISTRO DE PREÇOS
A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por sua Comissão Permanente de Licitação, 

constituída pelo Ato da Mesa Diretora nº 020/2021, publicado no Diário do Poder Legislativo - DPL, de 
19 de fevereiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:30 
(oito e trinta) horas do dia 17 de novembro de 2021, na sala de reuniões do Centro Administrativo 
da ALPB, localizada à Praça Vidal de Negreiros, nº 276 - 3º andar - sala 327 - Centro, João Pessoa/
PB, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 04/2021, tipo Menor Preço por item, sob o regime 
de empreitada por preço unitário, reservada exclusivamente à participação de ME/EPP, a qual será 
processada e julgada em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013 alterado 
pelo Decreto Federal nº 8.250/2014, Lei nº 123/2006, Resoluções nº 1.219/2007 e nº 1.412/2009 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações posteriores, tendo como objeto 
a aquisição de Material de Consumo (gêneros alimentícios), para atender as necessidades desta 
Casa Legislativa, pelo prazo de 12 (doze) meses. O Edital e demais informações, poderão ser 
obtidos através do link http://www.al.pb.leg.br/transparencia/administracao/licitacoes, no endereço 
eletrônico cpl.alpb@gmail.com, ou, ainda, pelo telefone (83) 3214-4583, no seguinte horário: terça-
-feira e quarta-feira, das 8h às 12h.

João Pessoa, 28 de outubro de 2021.
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1209/2021

REGISTRO DE PREÇOS
A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por sua Comissão Permanente de Licitação, 

constituída pelo Ato da Mesa Diretora nº 020/2021, publicado no Diário do Poder Legislativo - DPL, 
de 19 de fevereiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 
09:00 (nove) horas do dia 16 de novembro de 2021, na sala de reuniões do Centro Administrativo 
da ALPB, localizada à Praça Vidal de Negreiros, nº 276 - 3º andar - sala 327 - Centro, João Pessoa/
PB, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 05/2021, tipo Menor Preço por item, sob o regime 
de empreitada por preço unitário, reservada exclusivamente à participação de ME/EPP, a qual será 
processada e julgada em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013 alterado 
pelo Decreto Federal nº 8.250/2014, Lei nº 123/2006, Resoluções nº 1.219/2007 e nº 1.412/2009 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações posteriores, tendo como objeto 
a aquisição de Material de Consumo (Material de Expediente), para atender as necessidades desta 
Casa Legislativa, pelo prazo de 12 (doze) meses. O Edital e demais informações, poderão ser 
obtidos através do link http://www.al.pb.leg.br/transparencia/administracao/licitacoes, no endereço 
eletrônico cpl.alpb@gmail.com, ou, ainda, pelo telefone (83) 3214-4583, no seguinte horário: terça-
-feira e quarta-feira, das 8h às 12h.

João Pessoa, 28 de outubro de 2021.
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1210/2021

REGISTRO DE PREÇOS
A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por sua Comissão Permanente de Licitação, 

constituída pelo Ato da Mesa Diretora nº 020/2021, publicado no Diário do Poder Legislativo - DPL, 
de 19 de fevereiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 
11:00 (onze) horas do dia 17 de novembro de 2021, na sala de reuniões do Centro Administrativo 
da ALPB, localizada à Praça Vidal de Negreiros, nº 276 - 3º andar - sala 327 - Centro, João Pessoa/
PB, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 06/2021, tipo Menor Preço por item, sob o regime 
de empreitada por preço unitário, reservada exclusivamente à participação de ME/EPP, a qual 
será processada e julgada em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013 
alterado pelo Decreto Federal nº 8.250/2014, Lei nº 123/2006, Resoluções nº 1.219/2007 e nº 
1.412/2009 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações posteriores, 
tendo como objeto a aquisição de Água Mineral natural não gasosa, para atender as necessidades 
desta Casa Legislativa, pelo prazo de 12 (doze) meses. O Edital e demais informações, poderão 
ser obtidos através do link http://www.al.pb.leg.br/transparencia/administracao/licitacoes, no 
endereço eletrônico cpl.alpb@gmail.com, ou, ainda, pelo telefone (83) 3214-4583, no seguinte 
horário: terça-feira e quarta-feira, das 8h às 12h.

João Pessoa, 28 de outubro de 2021.
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para os serviços de assessoria, de acordo com o Pregão Presencial  
nº  00001/2021.

CONTRATANTE:  Câmara Municipal de Ibiara
CONTRATADA: ASSCON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA – CNPJ Nº 22.163.732/0001-35.  
OBJETO: Contratação de Contratação de empresa do ramo pertinente para os serviços de 

assessoria de recursos humanos, elaboração de folha de pagamento e acompanhamento da 
implantação da obrigatoriedade do E-SOCIAL e envio das informações mensais ao TCE-PB

VALOR MENSAL: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 29 de Outubro de 2021.
FRANCISCO FRANCINIR DE CARVALHO

Vereador Presidente 

EDITAL DO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA
Maurício Abrantes Soares, Tabelião Substituto do Registro de Imóveis do Cartório do 1º Ofício, 

comarca de Sousa, Estado da Paraíba, na forma da Lei, etc.
FAZ PÚBLICO, para ciência de interessados, em cumprimento ao disposto nos artigos 18 e 

19, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de Dezembro de 1979 que, por parte do Sr. JOÃO LUIZ DE 
OLIVEIRA GADELHA DANTAS, brasileiro, solteiro (Certidão de Nascimento do Cartório do Registro 
Civil de Sousa-PB, às fls. 021-v, do Livro A-31, sob Nº de Ordem 34.690), médico, nascido no dia 
21/12/1990, portador do Documento de Identidade RG nº 3331992-SSP/PB, inscrito no CPF/MF nº 
070.639.054-73, residente e domiciliado na Avenida Campos Sales, nº 624, apto. 302, Bairro Bessa, 
em João Pessoa-PB, ficam DEPOSITADOS neste Serviço Registral de Imóveis, o MEMORIAL 
DESCRITIVO, plantas e demais documentos relativos ao IMÓVEL e ao LOTEAMENTO objeto 
da matrícula nº 19.979; onde será edificado o “LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA”, localizado 
no município de Sousa-PB, com os seguintes limites: ao Norte com imóvel do espólio de Elzira 
Matos, ao Sul com Imóvel do Espólio de Edmilson Casimiro Formiga, ao Leste com a Rua Saul 
Pedrosa de Melo, e ao Oeste com Imóvel de João Luiz de Oliveira Gadelha Dantas. O citado 
LOTEAMENTO será constituído de 12 Quadras, num total de Lotes de 229, assim discriminados: 
Quadra 01: Lotes 01 a 12; Quadra 02: Lotes 01 a 24; Quadra 03: Lotes 01 a 24; Quadra 04: Lotes 
01 a 24; Quadra 05: Lotes 01 a 24; Quadra 06: Lotes 01 a 22; Quadra 07: Lotes 01 a 24;Quadra 
08: Lotes 01 a 24; Quadra 09: Lotes 01 a 24; Quadra 10: Lotes 01 a 24; Quadra 11: Área Verde 
I, Área Verde II, Área Institucional, Área Ocupada; Quadra 12: Lotes 01 a 03,. Com uma área 
de 83.268,37m², que corresponde a 100% da totalidade das glebas, assim discriminadas: ÁREA 
TOTAL DE LOTES: 55.323,72m²; ÁREA VERDE: 1.149,80m²; ÁREA DE VIAS DE CIRCULAÇÃO: 
23.906.50m²; ÁREA INSTITUCIONAL: 2.143,07m², ÁREA OCUPADA: 745,28M². As impugnações 
de quem se julgar prejudicado quanto ao domínio do referido terreno, deverão ser apresentados 
dentro de 15 (quinze) dias, a contar da data da terceira e última publicação do presente EDITAL, 
num jornal local da região de grande circulação. Findo o prazo deste e não havendo impugnação 
será feito o registro, os documentos à disposição dos interessados neste Serviço Registral de 
Imóveis, durante as horas regulamentares, sito à Praça Capitão Manoel Gadelha, 14, Centro, 
nesta cidade de Sousa-PB. O LOTEAMENTO em referência, foi aprovado pela Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Sousa-PB, assinado pela Secretária 
de Planejamento e Desenvolvimento: Larissa Isabelle Medeiros Magalhães de Abrantes. Decorrido 
o prazo de quinze (15) dias, da última publicação, não havendo nenhum contestação, por parte 
de quem quer que seja interessados, será o LOTEAMENTO legalmente registrado, não cabendo 
qualquer recurso. Dado e passado nesta cidade de Sousa-PB, aos 25 de outubro de 2021. Eu, 
__________, Tabelião Substituto do Serviço Registral desta comarca de Sousa-PB, a subscrevi 
e digitei, dou fé. (MAURÍCIO ABRANTES SOARES)

Edital De Citação Com Prazo De 30 Dias O Dr. Fábio Leandro De Alencar Cunha, MM. Juiz de 
Direito da da 16ª Vara Cível desta Capital, em virtude de Lei etc. FAZ SABER, a todos quantos 
o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, perante este Juízo e Cartório da 16ª 
Vara Cível, se processam os termos de uma Ação De Execução De Quantia Certa Contra Devedor 
Solvente, nº 0836722-95.2015.8.15.2001, ajuizada por Maggi Administradora De Consórcios Ltda., 
pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 04.250.224/0001-02, 
em desfavor de Projeto 21 Comércio De Materiais De Construção E Acessorios Diversos Em Geral 
Ltda. (Grupo 0712/Cota 047). O presente edital tem por finalidade CITAR o promovido Projeto 21 
Comércio De Materiais De Construção E Acessorios Diversos Em Geral Ltda. (Grupo 0712/Cota 
047), pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 11.583.794/0001-
80, através de seu representante legal, atualmente em local incerto e não sabido, para que pague 
a dívida no montante equivalente a R$ 15.792,18 (quinze mil setecentos e noventa e dois reais e 
dezoito centavos), atualizada até a data do ajuizamento desta ação, no prazo de 3 (três) dias, a 
contar da citação, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da 
execução, valor este que será reduzido pela metade em caso de pagamento integral da dívida 
(827, § 1º, NCPC), sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial 
e de ser nomeado curador especial em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e não se alegue ignorância, determinou o MM. Juiz a expedição do presente edital, que será 
publicado na forma da Lei. O prazo do edital (30 dias) correrá em cartório e, após o seu término, 
terá início o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de embargos. Certifico que o presente 
edital foi expedido de acordo com os ditames do art. 257 do CPC. Dado e passado nessa cidade 
de João Pessoa, aos 20 de outubro de 2021.

ESTADO DO PIAUÍ
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO N° 001ª A ATA N° 15/2019 – CPL/ALEPI

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.607/19
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2019
TERMO ADITIVO N° 001 A ATA N° 15/2019 – CPL/ALEPI 
Pregoeiro: Cristiano Gomes de Paula 
Validade: 12 meses

PROCESSO:0821295-87.2017.8.15.2001 ORGÃO:1ª Vara Cível da Capital DATA DE DIS-
PONIBILIZAÇÃO:2021-10-22 TIPO DE COMUNICAÇÃO:EditalMEIO:Plataforma Nacional de 
Editais TRIBUNAL:TJPB Edital EXECUçãO DE TíTULO EXTRAJUDICIAL TEXTO:ESTADO DA 
PARAÍBA PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA 1ª Vara Cível da Capital EDITAL DE CITAÇÃO 
COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS Comarca da 1ª Vara Cível da Capital – PB. Edital de Citação. 
Prazo: 20 dias. Processo PJE Nº 0821295-87.2017.8.15.2001. Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL. Partes:  BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A – CNPJ nº 07.237.373/0001-
20 contra ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI – CNPJ nº 04.268.324/0001-66, ALBA LUCIA 
DE LACERDA BRASILEIRO VIEIRA, CPF nº 468.224.884-72 e WAGNER VIEIRA DE ARAUJO, 
CPF nº 441.521.914-49. O MM. Juiz de Direito, Dr. Josivaldo Félix de Oliveira, da 1ª Vara Cível 
da Capital, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do 
presente Edital, que por este Cartório e Juízo tramita a ação acima mencionada e que através 
do presente Edital ficam CITADOS os executados, atualmente em local incerto e não sabido, 
ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI – CNPJ nº 04.268.324/0001-66, ALBA LUCIA DE 
LACERDA BRASILEIRO VIEIRA, CPF nº 468.224.884-72 e WAGNER VIEIRA DE ARAUJO, 
CPF nº 441.521.914-49, para pagarem a dívida de R  308.039,10 (trezentos e oito mil e trinta e 
nove reais e dez centavos), no prazo de 03 (três) dias, ou apresentar embargos em 15 dias. Os 
honorários foram fixados em 10  (dez por cento) sobre o valor do debito, verba essa que será 
reduzida pela metade caso o executado efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, 
§1º). Para a provável hipótese de revelia, foi nomeado curador da parte promovida o Dr. Antônio 
de Oliveira Alves, defensor público em exercício na unidade judiciária, que deve ter vistas dos 
autos para apresentação de defesa. E para que ninguém possa alegar ignorância, o presente 
Edital será publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJEN. 1ª Vara Cível da Capital - PB, 21 
de outubro de 2021. PARTES NOME:WAGNER VIEIRA DE ARAUJO POLO:P ID COMUNICA-
ÇÃO:11066595 ADVOGADOS  

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO 
ESTADO DA PARAÍBA – SINDESEP-PB 

RESULTADO DAS ELEIÇÕES DO SINDESEP–PB – QUADRIENIO 2021/2025
Em obediência ao que preceitua o art. 47 do Estatuto Social, tornamos público que nos dias 

21 e 22 do mês de outubro de 2021, foram eleitos no processo eleitoral deste sindicato, mem-
bros titulares e suplentes para a Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representativos do 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado da Paraíba 
– SINDESEP-PB, sendo eles:

DIRETORIA EXECUTIVA

ORDEM NOME RG CPF
01 CLEDISON MAIA DA SILVA 2.118.670 SSDS PB 022.558.414-01

02 JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA 1594188 SSP PB 854.523.604-25

03 MARCOS ANTONIO DE LIMA FREITAS 1118704 2 SSDS PB 440.729.534-15

04 LUANA MENDES LEITE SOARES 
GOMES 2916106 SSP PB 067.773.064-04

05 FAGNO ROBERTO ALVARENGA DE 
SANTANA 2167718 SSP PB 023.413.914-51

06 ANDERSON WEGELER DI PACE 1781896 SSP - PB 019.493.204-48

07 ERNALDO RODRIGUES GOMES 1011731 SSP PB 437.129.834-68

08 PAULO VIEGAS DE ANDRADE 1824384 SSP-PB 000.059.554-32

09 CRISTIANA CASTRO DE ARAGÃO 2138.835-2 SSDS - PB 027.544.894-01

010 MARLUCE NUNES DE LIMA 347793 SSDS PB 322.345.384-91

011 JOSÉ BENJAMIM SANTOS TAUMA-
TURGO 571425-2 SSDS PB 218.725.114-49

012 MARIA WILMA SILVA CAVALCANTE 772402 SSP PB 374.101.054/53

PARA CONSELHO FISCAL

ORDEM NOME RG CPF

01 VALERIA DE OLIVEIRA LIMA 1224.111-2 SSDS PB 676.629.274-15

02 JOSÉ BENJAMIM SANTOS TAU-
MATURGO 571425-2 SSDS PB 218.725.114-49

PARA DELEGADOS REPRESENTANTES

ORDEM NOME RG CPF

 01 CLEDISON MAIA DA SILVA 2.118.670 SSDS PB 022.558.414-01

 02 FAGNO ROBERTO ALVARENGA DE 
SANTANA 2167718 SSP PB 023.413.914-51

 03 LUANA MENDES LEITE SOARES 
GOMES 2916106 SSP PB 067.773.064-04

 04 JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA 1594188 SSP PB 854.523.604-25

As eleições que ocorreram com chapa única, aconteceu sem maiores imprevistos e com a 
participação de285 (duzentos e oitenta e cinco), obtendo o seguinte resultado: chapa 01 – recebido 
264 votos, votos nulos 01, votos brancos 20. A chapa saiu vitoriosa obtendo 92,63% dos votos 
válidos.Os eleitos coordenarão o SINDESEP-PB no Quadriênio 2021/2025 e serão empossados 
em prazo estabelecido pelo Estatuto. Informamos que o prazo para impugnação por membro da 
categoria profissional estender-se-á por 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste resultado, 
nos termos do art. 47 do Estatuto do SINDESEP-PB.

João Pessoa,29 de outubro de 2021

Thaíse Neves Leopoldino
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de outubro de 2021         28
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