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Entre os nove estados do Nordeste, a 
Paraíba vem mantendo os menores valores 

no preço da gasolina e do diesel, apesar 
dos sucessivos reajustes da Petrobras

Combustíveis: estados vão 
congelar cobrança do ICMS
Com voto favorável da Paraíba, decisão do Confaz visa colaborar com a manutenção de preços ao consumidor por 90 dias. Página 17
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Homenagens Semob faz mudanças no trânsito para facilitar o acesso 
aos principais cemitérios da capital na terça-feira, Dia de Finados. Página 8
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Turismo em alta Cinep apresenta o projeto do Polo Cabo Branco a 
investidores nacionais e internacionais no seminário Adit Invest, em SP. Página 13
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Clássicos Evento gratuito expõe veículos antigos e 
originais, neste fim de semana, em João Pessoa. Página 6

Paraíba

Multivacinação é prorrogada 
e segue até 30 de novembro

Estado possui 77 municípios 
sem nenhum caso de covid-19

Golpes contra clientes de banco 
cresceram 165%, diz Febraban

Prêmio José Lins do Rego: 
conheça os cinco vencedores

Com três mil atletas, capital 
sedia maratona internacional

Campanha disponibiliza 18 tipos de vacinas para 
atender crianças e adolescentes até 15 anos. Página 4

Segundo levantamento, 43% das cidades da Paraíba 
têm menos de 10 pessoas infectadas. Página 5

De acordo com a instituição, correntistas que utilizam 
aplicativo de celular são as maiores vítimas. Página 18

As obras contempladas pelo edital da Funesc e EPC 
serão impressas pela Editora A União. Página 12

Evento ocorre neste domingo, em conjunto com a tradicional 
Meia Maratona Cidade de João Pessoa. Página 21
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 Colunas
O litro da gasolina no Brasil foi reajustado 75 

vezes apenas este ano. O do diesel, 12 vezes. (...) Num 
país onde a economia anda sobre rodas, o efeito é 

quase automático: tudo fica mais caro.  Página 2
Editorial

O 4 de novembro tem mais a ver conosco, do 
humano ao cívico, do que o 5 de agosto. O 5 de agosto 
é o fim do morticínio em massa, o 4 de novembro é a 

abertura para o convívio...  Página 2
Gonzaga Rodrigues
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O litro da gasolina no Brasil foi reajustado 75 vezes apenas este ano. O do 
diesel, 12 vezes. Os acréscimos somam 74% e 64,7%, respectivamente. Num 
país onde a economia anda sobre rodas, o efeito é quase automático: tudo fica 
mais caro, todos os dias.

E o que o presidente Jair Bolsonaro faz sobre o assunto? Distorce informa-
ções e propaga mentiras para tentar se isentar da responsabilidade inerente 
ao chefe de Estado. Foi isso o que ele fez, de novo, na live da última quinta-feira.

O presidente voltou a culpar os Estados pelo preço alto dos combustíveis. 
Insistiu na teoria sem fundamento de que os governadores têm a responsabi-
lidade pelo valor exorbitante que o brasileiro tem pagado pelo produto.

Quando fala em aumento da arrecadação do ICMS sobre os combustíveis, 
o presidente quer confundir o cidadão, tentando levá-lo a crer que houve 
elevação na alíquota do imposto. O crescimento na arrecadação, na verdade, 
ocorre por causa do reajuste da Petrobras, e não o contrário.  

Mas, Bolsonaro não se importa com a verdade. Ele precisa justificar o 
descontrole sobre os valores praticados pela petroleira, que adota, desde 2016, 
uma política de paridade com o mercado internacional. Então, se o dólar sobe, 
o combustível vendido pela Petrobras também sobe.

A mudança foi anunciada durante o governo de Michel Temer. Uma mu-
dança, aliás, muito mais vantajosa para os acionistas da Petrobras do que para 
os cidadãos comuns, que não ganham em dólar, não lucram quando o dólar 
dispara – diferentemente dos acionistas – mas pagam com base no valor da 
moeda americana.

Ontem, numa contraofensiva, os governos estaduais anunciaram o congela-
mento do valor nominal para a base de cálculo do ICMS sobre os combustíveis. 
A medida valerá, a princípio, por 90 dias. “Vamos aguardar o que ocorrerá com 
os preços”, declarou o secretário de Estado da Fazenda, Marialvo Laureano.

O objetivo é mostrar à sociedade que os constantes reajustes são de res-
ponsabilidade exclusiva da petroleira. “A Petrobras deixou de ser uma empresa 
estratégica para o povo brasileiro. Sua política de preços é voltada única e ex-
clusivamente para dar lucro aos acionistas”, desabafou o secretário. No último 
dia 28, a empresa divulgou o lucro do terceiro trimestre do ano: R$ 31,140 
bilhões. No trimestre anterior, um valor maior ainda, superior a R$ 40 bilhões.

Não se pode esquecer que, mesmo sendo estatal de economia mista, a Pe-
trobras tem o Governo Federal como proprietário majoritário, o que equivale 
a dizer que devem ou, pelo menos, deveriam prevalecer os interesses públicos.

Agora, no cenário atual, se os preços dos combustíveis subirão ou não nas 
próximas semanas, somente o dólar poderá dizer.

De quem é o petróleo? Jesus e o sentido da morte
A comemoração dos Fiéis Defun-

tos, ou o chamado Dia de Finados, é 
uma ocasião para renovarmos nossa 
esperança na vida eterna. Jesus deu 
um novo sentido à morte. Fê-lo com o 
seu ensinamento, mas sobretudo en-
frentando Ele próprio a morte. Com 
isso, cabe ao cristão em sua missão, e 
a partir do dia de finados, evangelizar 
este mundo com o tom da relação en-
tre morte e vida, mas não a simples vida 
biológica, e sim a vida eterna. O nos-
so olhar neste dia volta-se para o pen-
samento de como será o nosso fim so-
bre a terra, mas 
nunca sem per-
der a esperança 
do céu. Olhamos 
para a realida-
de inevitável da 
morte sob a luz 
da Ressurreição 
de Cristo.

P o r  q u a l 
mot ivo vamos 
p i e d o s a m e n -
te ao cemitério 
neste dia? Va-
mos primeira-
mente para re-
zar pelos entes 
quer ido s  que 
nos deixaram. É uma forma de sentir-
nos próximos, recordando também, 
desta maneira, um artigo do Credo que 
professamos: creio na comunhão dos 
santos. A revolução que Cristo faz ao 
desafiar e vencer a morte não é igual 
as revoluções pretendidas pelas ideo-
logias que ferem a liberdade humana e 
que torna-nos inimigos dos nossos ir-
mãos. Aquela trata de nos comunicar 
o dom da vida eterna. Cristo venceu a 
morte para reabrir as portas do céu a 
todo homem que crê. Aqui está o sen-

tido magnifico dessa revolução que só 
Deus pode fazer na história. Podería-
mos afirmar que Nosso Senhor nasce 
entre os homens para poder morrer. 

A Solenidade de Todos os Santos, 
proximamente celebrada no Dia de Fi-
nados, convida-nos solenemente à ele-
vação dos nossos olhos e corações ao 
céu. A santidade é sempre uma chama-
da universal, todos os homens e mulhe-
res são chamados a fazer plena comu-
nhão com Deus. Esta comunhão não é 
somente vertical, somente com Deus, 
mas toca nossa relação com as pesso-

as que nos cer-
cam. Os santos 
foram homens 
e mulheres que 
c a m i n h a r a m 
para Deus sem 
se afastar dos 
home n s;  e l e s 
tornaram-se vi-
zinhos dos mais 
pobres e sofre-
dores. A comu-
nhão dos santos 
é uma realidade 
que contempla-
mos também na 
comunhão que 
nos propomos a 

realizar em nossas relações ordinárias 
nesta vida ainda. A revolução de Cris-
to ao sair vitorioso da morte também 
aparece quando amamos quem está do 
nosso lado e fazemos comunhão, ainda 
que nossas ideias e pensamentos sejam 
divergentes.

Que neste tempo de pandemia, o 
sentido da vida eterna nos faça mais so-
lidários já ainda aqui nesta vida e que 
jamais nos falte o compromisso de ser-
mos sinais de paz e unidade num mun-
do tão marcado por divisões!

Para ver de perto
O 4 de novembro, afinal, está sendo 

levado em conta. Não como feriado vincu-
lado à data herdada do registro histórico 
de assentamento da pedra inicial da cida-
de. Mas ao ser invocado como referência 
e motivação para a abertura do Museu da 
Cidade e anúncio da conversão do Palácio 
do Governo em museu do Estado. Deste 
último falaremos depois.

A fundação da cidade, mesmo que 
resulte do trucidamento quase completo 
da nação autóctone, guarda um sentido 
mascarado na catequese, na doação das 
primeiras casas, na elevação dos tem-
plos, nas dunas materiais 
e espirituais sobrepostas 
secularmente à nossa for-
mação. 

Com a urbe entre o rio 
e o mar abre-se um porto 
a outros bens e saberes. 
Assim, o 4 de novembro 
tem mais a ver conosco, do 
humano ao cívico, do que o 
5 de agosto. O 5 de agosto 
é o fim do morticínio em 
massa, o 4 de novembro é 
a abertura para o convívio, 
a armação da cama, a mis-
cigenação; o branco luso, o 
neerlandês de olho azul, o 
normando, tudo isso com as  iguarias do 
reino, vindo misturar-se com os viveres 
e saberes do nativo. 

Quando governador, Ernani Sátyro 
foi ao Instituto Histórico e falou sobre a 
prevalência do pedreiro de 4 de novem-
bro ao do Tavares que concertara a paz 
de agosto. Mas na hora de comemorar, 
prevaleceu o dia da Santa. E fica difícil 
deixar o manto azul da Senhora das 
Neves para engolir a poeira do ouvidor 
Leitão. Ou indo a detalhe, transferir 
nossas honras e devoções à colher de 

pedreiro do mestre Manuel Fernandes, 
“mestre das obras d’el rei”, responsável 
pelo assentamento da pedra de partida. 

E ficou nisso: a data maior do Es-
tado morre na passagem da primeira 
ponte, logo aqui em Bayeux. No dia 5, 
não preciso ir a Cajazeiras para jogar 
na loto, fechada à direita do Sanhauá e 
aberta nas demais 222 cidades. É data 
estadual restrita a João Pessoa, se bem 
que mais povoada de interioranos do 
que de pessoenses da gema.     

Mas isso é de somenos. Importante 
é que se instala o museu que os governos 

vêm devendo secularmen-
te à cidade, de costas para 
o mais precioso dos seus 
capitais, que é o históri-
co. E mais que histórico: 
o artístico, o dos seus al-
tares a que se tem rendi-
do o olhar universal de 
cultores como Mário de 
Andrade, Alceu Amoroso 
Lima e, de forma privi-
legiada a quem estuda o 
Barroco dos trópicos, o 
de Clarival do Prado Vala-
dares, autor de “Nordeste 
Histórico e Monumental”. 
Ao acurado e belo estudo 

de Glauce Burity, em dois belos volumes, 
veio juntar-se  o de Clarival, editado pela 
Odebrecht do velho Norberto que, como 
justifica Dom Clemente, o prefaciador, 
“sua obra jamais aconteceria através de 
editoras comerciais que logo se retraem 
quando o autor fala de ilustrações”. É 
obra riquíssima, em 4 volumes, o se-
gundo destacando a Paraíba, “que já tí-
nhamos visitado em inúmeras ocasiões, 
dessa vez revelou-se, aos nossos olhos, 
na grandeza íntima que não se vê da 
periferia e nem depressa.”

 O 5 de agosto é o 
fim do morticínio em 

massa, o 4 de 
novembro é a 

abertura para o 
convívio, a armação 

da cama, a 
miscigenação   

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

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Artesanato é vida!
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Expectativa é que mil usuárias realizem o exame, que será às terças e quintas-feiras, mesmo após o encerramento do Outubro Rosa

Mutirão de mamografia vai 
atender mulheres indígenas

Com parecer favorável da se-
nadora Nilda Gondim (MDB), 
o Senado aprovou, à unanimi-
dade, projeto de lei do senador 
Carlos Viana (PSD) que asse-
gura a continuidade do repas-
se de recursos públicos para 
hospitais filantrópicos, mesmo 
em ano eleitoral. A proposta 
alterou dispositivo da Lei Ge-
ral das Eleições, que proibia 
esses repasses. 

Hospitais filantrópicos 
“A oposição vai ter candidato, 
não há dúvidas”. Do deputado 
federal Ruy Carneiro (PSDB), 
ao ser indagado se o grupo 
apresentará outro nome para a 
disputa do Governo do Estado, 
ante à iminente desistência de 
Romero Rodrigues. ‘Seria Cás-
sio?’, perguntaram. “Não foi co-
locado em momento nenhum o 
nome de Cássio [na reunião de 
Brasília]”, respondeu.     

É uma excrescência, para dizer o mí-
nimo, a proposta que estaria sendo 
gestada pelo Centrão – de acordo 
com o podcast Papo de Política, do 
portal G1 – para criar um cargo de 
‘senador vitalício’ para ex-presiden-
tes, com o intuito de permitir que 
Bolsonaro seja o primeiro a ocupar 
o cargo, caso não seja reeleito. Para 
que ele ganhe ‘imunidade’.  

Blindagem política  

livro traz asfora à Baila, que escreveu o mote 
“a morte está enganada. eu vou viver depois dela” 

terá outro nome? 

Um dos políticos mais emblemáticos da Paraíba – nasceu no Ceará, mas veio criança para 
Campina Grande, onde fez carreira como advogado e político –, o nome de Raymundo Asfora 
volta à baila com o lançamento de um livro sobre as circunstâncias de sua morte, ocorrida 
em 6 de maio de 1987, a nove dias de ele tomar posse como vice-governador da Paraíba, 
ao lado governador eleito Tarcísio Burity. Trata-se de ‘Asfora’, uma morte, uma polêmica’, 
de autoria do desembargador Leandro dos Santos, que será lançado hoje, às 11h, em 
local outrora frequentado por Asfora: o célebre Calçadão da Cardoso Vieira, na ‘Rainha 

da Borborema’. A questão central colocada pela obra é: Asfora suicidou-se ou foi assassi-
nado? O desembargador expõe as duas versões antagônicas, de modo a deixar o leitor 

desenvolver a sua própria convicção sobre o caso, esmiuçado pelo autor ao longo de 
350 páginas. Asfora foi encontrado morto em sua residência, na Granja Uirapuru, 
no bairro de Bodocongó. Estava debruçado sobre uma mesa, ao lado de um revólver. 
Orador brilhante e poeta inspiradíssimo, Asfora criou um mote que bem retrata a sua 
personalidade criativa e inquieta: “A morte está enganada. Eu vou viver depois dela”. 
Faz 34 anos que o tribuno e poeta partiu. Está vivo no páramo.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Romero Rodrigues adiou o anúncio que faria na 
sexta-feira (29) sobre seu futuro político – ele já 
teria informado a aliados que não mais seria 
candidato a governador. O presidente estadual 
do PSD   justificou o adiamento: precisa conver-
sar com lideranças de sua base política, antes 
de divulgar uma decisão oficial. O final de se-
mana, pelo visto, será de encontros.  

um fim de semana  
de encontros políticos

taBuleiro político 

quer ser mediador   

“Imagine um tabuleiro de xadrez. Falei dos 
movimentos possíveis do peão e dos movi-
mentos improváveis [para o grupo da opo-
sição]”, disse o prefeito de Campina Gran-
de, Bruno Cunha Lima, referindo-se ao que 
foi discutido pelo grupo quando da reunião 
com Romero Rodrigues. O prefeito mantém 
a tese de que a oposição tem outros nomes. 
Citou Pedro Cunha Lima (PSDB).    

E por falar em Bruno Cunha Lima, ele disse, numa emis-
sora de rádio de João Pessoa, que está disposto a as-
sumir o papel de “mediador para contribuir com a tese 
de construção de uma candidatura própria”. E explicou o 
que faria, caso o grupo lhe desse essa missão: quer atrair 
novos aliados e novos partidos para o lado oposicionista.   
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O Centro Especializado de 
Diagnóstico do Câncer da Paraíba 
(CEDC), em parceria com o Dis-
trito Sanitário Especial Indígena 
(DSEI), está realizando um mutirão 
de mamografia para as mulheres 
indígenas potiguaras, dos municí-
pios de Marcação, Baía da Traição e 
Rio Tinto, e tabajaras, do município 
de Conde. A expectativa é que mil 
usuárias realizem o exame. A ação 
acontece nas terças e quintas-fei-
ras, no final da tarde, e irá continuar 
mesmo após o encerramento da 
campanha do Outubro Rosa.

De acordo com a coordena-
dora estadual de saúde da popu-
lação negra e das comunidades 
tradicionais, Adélia Gomes, a ação 
é importante para que a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) garanta, 
dentro da faixa etária de rastrea-
mento que é a partir de 50 anos, a 
mamografia e o acompanhamento 
a esse público. 

A coordenadora afirma que, 
por dia de ação, 15 mulheres indí-
genas são atendidas no CEDC. Até 

o momento, aproximadamente 
100 pessoas desta população rea-
lizaram o exame. Adélia Gomes re-
força o papel do serviço no atendi-
mento dessas mulheres. “Quando 
a gente atende uma comunidade 
tradicional, como a comunidade 
indígena, dialogamos com elas, va-
lorizando sua linguagem e sua tra-
dição. Na sala de espera do CEDC, 
enquanto estão aguardando o exa-
me, elas estão encontrando uma 
forma de passar esse tempo, que 
é falando de sua tradição, fazendo 
suas danças e dando visibilidade 
à sua cultura”, destaca.

A referência técnica do DSEI, 
Edianne Cavalcanti da Silva, afirma 
que os exames de média comple-
xidade são de difícil acesso, princi-
palmente quando se leva em conta 
as especificidades culturais de cada 
etnia. “Diante disso, a parceria do 
DISEI Potiguara e a SES fortalece 
ainda mais os vínculos da popula-
ção indígena com os profissionais 
que tanto se dedicaram para que 
esta ação fosse possível”, pontua. 

Com dez locais de provas

Exame intelectual para o CFO-PM 
acontece amanhã em três cidades

O exame intelectual 
do concurso para o Curso 
de Formação de Oficiais da 
Polícia Militar da Paraíba 
(CFO) será aplicado ama-
nhã, para mais de 5,2 mil 
candidatos que concorrem 
a uma das 30 vagas. A apli-
cação das provas ocorre 
em dez locais, nas cidades 
de João Pessoa, Campina 
Grande e Patos.

De acordo com o edi-
tal do certame, a prova terá 
início às 13h15 e término 
às 17h15, segundo o horá-
rio de Brasília, mas os can-
didatos devem lembrar que 

os portões fecharão às 13h. 
Ao todo, serão 80 questões 
entre conhecimentos ge-
rais, jurídicos e de admi-
nistração.

A comissão geral de 
organização do concurso 
lembra que, para conferir 
o local de prova, o candi-
dato deve acessar o site da 
organizadora, no endereço 
eletrônico https://conheci-
mento.fgv.br/concursos/
pmpb2021.

Para fazer a prova, o 
candidato deve portar ca-
neta esferográfica de tinta 
azul ou preta, em material 

transparente; documento 
de identidade original e 
comprovante de inscrição 
ou de pagamento da taxa 
de inscrição. Outras ob-
servações estão contidas 
nos itens 7 e 8 do edital e 
devem ser seguidas pelos 
candidatos.

O edital também prevê 
uma série de medidas que 
os candidatos terão de ado-
tar para reduzirem o risco 
de qualquer contaminação 
pela covid-19, como uso de 
máscaras, e utilização indi-
vidual de materiais como 
álcool em gel e água. A 

banca também organizará 
as salas para reduzir a ca-
pacidade, manter o distan-
ciamento e fornecer álcool 
em gel.

A organizadora tam-
bém informa aos candi-
datos que farão a prova 
na cidade de Patos que, 
de acordo com o decreto 
municipal nº 78/2021, de 
18 de outubro deste ano, 
será exigida a comprovação 
da vacinação contra a co-
vid-19 para acessar aos lo-
cais de prova de amanhã. A 
informação está no site da 
Fundação Getúlio Vargas.

 Mais de 5,2 mil candidatos concorrem a uma das 30 vagas do concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Paraíba

Foto: Secom-PB

O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine-PB) está ofe-
recendo 752 vagas em seis 
municípios paraibanos. João 
Pessoa possui a maioria das 
oportunidades, com 399 va-
gas para funções diversas, das 
quais 300 para atendente de 
telemarketing. Em seguida, 
Guarabira, onde estão dispo-
níveis 173 vagas, das quais 
42 para operador de caixa. As 
demais são para as cidades de 
Campina Grande (158), Caja-
zeiras (3); São Bento (7); Santa 
Rita (12).

Os interessados devem 
ficar atentos para o funciona-
mento dos postos do Sine-PB 
na próxima semana, pois não 
haverá atendimento na se-
gunda (1º) nem na terça-feira 
(2), devido a transferência do 
ponto facultativo do Dia do 
Servidor Público e o Dia de 

Finados, respectivamente. Os 
atendimentos serão retoma-
dos na quarta-feira (3).

Atualmente, o Sine-PB 
possui 12 postos de atendi-
mento em funcionamento, 
dos 15 existentes. Estão em 
funcionamento as unidades de 
João Pessoa, Campina Grande, 
Cajazeiras, Mamanguape, Mon-
teiro, Pombal, Sapé, Bayeux, 
Conde, Guarabira, Itaporanga 
e São Bento. 

O atendimento no posto 
do Sine na Duque de Caxias, 
em João Pessoa, acontece de 
segunda a sexta-feira, das 8h30 
às 16h30, por ordem de chega-
da. São distribuídas 150 fichas 
para consulta de emprego e 50 
para seguro desemprego. Os 
atendimentos nos postos do 
Sine das Casas de Cidadania 
seguem o horário de funciona-
mento destas unidades.

Sine-PB tem mais de 
750 vagas de emprego
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Campanha para atualização da caderneta de vacinação de menores de 15 anos segue até o dia 30 de novembro
A Campanha de Multiva-

cinação para atualização da 
caderneta de vacinação das 
crianças e adolescentes me-
nores de 15 anos de idade 
foi prorrogada até 30 de no-
vembro. O prazo inicial, que 
seria até ontem, foi ampliado 
na perspectiva de elevar e ho-
mogeneizar as coberturas va-
cinais, para que estas fiquem 
em conformidade com os in-
dicadores definidos para cada 
vacina. A campanha foi iniciada 
para aumentar as coberturas 
e diminuir a incidência das 
doenças imunopreveníveis 
(que podem ser evitadas com 
a vacinação). 

Ao todo, são 18 vacinas 
ofertadas que fazem parte do 
calendário vacinal da criança e 
do adolescente e estão dispo-
níveis em todos os postos nos 

223 municípios paraibanos. 
A meta de cobertura vacinal 
é de 90% para BCG e Rota-
vírus e 95% para as demais, 
mas até o mês de setembro, 
as coberturas de 2021 estão 
abaixo de 70%. A vacina BCG 
tem 51,62% de cobertura, Ro-
tavírus Humano tem 66,18%, 
Meningocócita C tem 64,93%, 
Pentavalente tem 66,24%, 
Pneumocócita tem 69,76%, 
Pólio tem 65,36%, Febre Ama-
rela tem 44,78%, Hepatite A 
tem 58,55%, Tríplice Viral D1 
tem 68,04%, Tríplice Viral D2 
tem 40,95%. As vacinas contra 
HPV e a Meningo ACWY são as 
com menores coberturas, com 
7,1% e 6%, respectivamente. 

A chefe do Núcleo de 
Imunizações da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), Isiane 
Queiroga, explica que atuali-

zar as vacinas da caderneta 
das crianças e adolescentes 
menores de 15 anos é uma 
questão de saúde pública. “É 
preciso evitar o aparecimen-
to de casos de doenças como 
sarampo, que estava em eli-
minação e voltou a apresentar 
registros. O sarampo é grave, 
altamente contagioso e tem 
uma letalidade considerável, 
sobretudo nesses grupos etá-
rios”, destaca.

A manutenção da Cam-
panha de Multivacinação é 
uma ampliação de esforços no 
sentido de desenvolver estra-
tégias que visem melhorar o 
desempenho da vacinação da 
população-alvo, alcançando 
os níveis seguros de imuni-
zação com o objetivo único 
de manter a população pro-
tegida.

Multivacinação para crianças 
e adolescentes é prorrogada

Retoma mandato

Homenageará Bolsonaro

Felipe Leitão deixa secretaria 
e retorna para Assembleia

Manifestantes picham sede de 
prefeitura de cidade italiana

Através de portaria pu-
blicada no Semanário Ofi-
cial da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa, edição dis-
ponibilizada na internet no 
começo da noite de ontem, o 
prefeito Cícero Lucena (Pro-
gressista) exonerou, a pe-
dido, o deputado estadual 
Felipe Leitão da Secretaria 
de Desenvolvimento Social.

Com atuação mais cen-
trada no Avante desde que 
assumiu o mandato, em fe-

vereiro de 2019, Felipe foi 
eleito pelo Patriota e, com 
seu retorno à Assembleia 
Legislativa, na próxima 
semana, deve provocar o 
afastamento do suplente 
Janduhy Carneiro, que é do 
mesmo partido.

A reportagem tentou 
ouvir o prefeito Cícero Luce-
na, sem sucesso. Interlocuto-
res da Prefeitura, no entanto, 
garantem que Felipe Leitão 
deixou a secretaria para se 

dedicar ao mandato e que 
sai em paz com a gestão.

A reportagem também 
tentou contato, por várias 
vezes, com o deputado, 
mas ele não atendeu, nem 
deu retorno. O pai dele, o 
vereador e presidente do 
MDB de João Pessoa, Mikika 
Leitão, confirmou a notí-
cia, mas disse que não tinha 
detalhes porque ainda não 
havia conseguido falar com 
o filho sobre o assunto.

Manifestantes picha-
ram prefeitura de Anguillara 
Veneta, cidade italiana que 
vai homenagear o presiden-
te Jair Bolsonaro na próxima 
segunda-feira. O vídeo do 
ato de protesto foi publicado 
nas redes sociais pelo grupo 
“Rise Up 4 Climate Justice”, 
grupo ativista da causa am-
biental.

“Quem destrói o pla-
neta não é bem-vindo, nem 
aqui nem em outro lugar”, 
diz a publicação, que traz 
imagens do momento em 
que os integrantes do grupo 
picham “Fora Bolsonaro” 

nas paredes da prefeitura. 
Cidade de origem da famí-
lia Bolsonaro, Anguillara 
Veneta vai conceder no 
próximo dia 1 o título de 
cidadão ao presidente bra-
sileiro, que está em Roma 
para participar da cúpula 
do G20, o grupo das vin-
te maiores economias do 
mundo. A homenagem foi 
aprovada sob críticas de 
vereadores locais.

Ao confirmar presença 
na agenda de caráter pes-
soal, Bolsonaro deixará de 
participar da 26ª Conferên-
cia das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climática (COP-
26), onde os principais líde-
res do mundo se reúnem na 

semana que vem para discu-
tir a questão ambiental.

No G20, o chefe do 
Executivo vai acompanhar, 
entre amanhã e domingo, 
painéis sobre economia, 
saúde pública e meio am-
biente, temas delicados para 
o Governo Federal, criticado 
internacionalmente, sobre-
tudo, por sua política am-
biental.

Focos de protesto con-
tra Bolsonaro também fo-
ram observados em Roma, 
onde o presidente circulou 
pelas ruas causando aglo-
meração e sem usar másca-
ras, em um descumprimen-
to de recomendações das 
autoridades locais.

Foto: Divulgação/Rise Up 4 Climate Justice

Cidade de origem da família Bolsonaro, Anguillara Veneta vai conceder o título de cidadão ao presidente brasileiro

PB tem 123 pessoas internadas 
para o tratamento da covid-19

Saúde vai distribui 174.492 
doses de vacina para adultos

O Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar confir-
mou ontem a internação de 
14 pacientes com covid-19 
nas unidades públicas de re-
ferência para o tratamento da 
doença. Com isso, o Estado 
chegou a 123 pessoas hospi-
talizadas. 

Com os números, a Secre-
taria de Estado da Saúde (SES) 
registrou 24% de ocupação 
total dos leitos de UTI (adul-
to, pediátrico e obstétrico) e 
13% de leitos de enfermaria 
para adultos ocupados. Entre 
as macrorregiões de Saúde, o 
Sertão possui a maior taxa de 
ocupação nos leitos UTI, com 

35%, além de 19% nos leitos 
de enfermaria. Em seguida, a 
Região Metropolitana de João 
Pessoa aparece com 31% de 
taxa de ocupação em UTI e 
18% em enfermarias. Por fim, 
a macrorregião sediada por 
Campina Grande tem 16% e 
5% de ocupação de leitos de 
UTI e enfermaria, respectiva-
mente. Todos relativos a leitos 
para adultos.

A SES confirmou ainda 
novos 202 casos de contami-
nação pela covid-19, sendo 14 
moderados ou graves e cinco 
falecimentos em decorrência 
do agravamento da doença, 
todos ocorridos entre a quin-
ta-feira e ontem em hospitais 
públicos. 

Com isso, o Estado totali-

za 445.662 casos confirmados 
de covid-19, sendo 338.390 
pessoas consideradas recu-
peradas e 9.411 mortes. Até 
ontem, com a realização de 
1.197.163 testes de diagnós-
tico da covid-19, todas as ci-
dades paraibanas possuem 
casos confirmados e, apenas 
Riachão do Bacamarte não 
registra mortes entre seus 
residentes. 

Foram acometidos três 
homens e duas mulheres com 
faixa etária de 50 a 88 anos, 
residentes em João Pessoa 
(3), Campina Grande e Caja-
zeiras. Uma das vítimas não 
possuía comorbidades, os 
demais apresentaram, com 
maior frequência, diabetes e 
hipertensão.

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) vai distribuir, 
entre hoje e a terça-feira (3), 
174.492 doses de vacina Pfi-
zer/Comirnaty, para dar seg-
mento à Campanha de Vaci-
nação contra a covid-19. Esta 
é a 61ª Pauta de distribuição 
de vacinas realizada pelo Es-
tado e, do total de imunizan-
tes, 55.152 doses são para o 
reforço da população idosa e 
profissionais de saúde e serão 
enviadas aos municípios hoje. 
Já as outras 54.054 doses, que 
são para o fechamento de es-
quema vacinal com a segunda 
dose, serão enviadas para a 
população entre 18 e 59 anos, 
na quarta (3).

A vacinação contra a co-
vid-19 na Paraíba foi iniciada 
em 19 de janeiro de 2021 e 

já soma um total 6.026.685 
doses recebidas no Estado 
até o dia 20 de outubro.  O 
Estado já conta com 98,5% 
da população adulta vacina-
da com pelo menos uma dose 
de vacina contra o vírus. O se-
cretário de Saúde do Estado, 
Geraldo Medeiros, ressalta 
que a vacina protege contra 
o vírus e reduz a possibilida-
de de casos mais graves da 
doença. 

“As vacinas contra a 
covid-19 são seguras e têm 
demonstrado eficácia na 
prevenção de cenários mais 
agravados, com alta ocupação 
de leitos e isolamento social 
mais rígido, como enfrenta-
mos no início da pandemia. E 
é importante salientar que os 
profissionais de saúde, bem 

como os idosos, que já estão 
com os esquemas vacinais 
fechados há mais de 6 meses, 
devem procurar o posto para 
tomar a dose de reforço pre-
vista no plano de imunização 
para estes públicos”, explica o 
secretário. 

A Paraíba já distribuiu 
100% das doses para vacinar 
a população acima de 18 anos 
com a primeira dose e já abriu 
a vacinação para o público dos 
adolescentes entre 12 e 17 
anos, por ordem decrescente 
de idade. Quem faz parte de 
grupos já abertos e que não 
tenha ainda recebido o imu-
nizante não poderá ficar sem 
se vacinar. A campanha de va-
cinação é contínua e o acesso 
deve ser garantido pela ges-
tão de cada município.

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

São 18 vacinas ofertadas para crianças e adolescentes e estão disponíveis em todos os postos nos 223 municípios paraibanos

Foto: Agência Brasil

O Sertão possui 
a maior taxa de 

ocupação nos 
leitos UTI, com 
35%, além de 

19% nos leitos de 
enfermaria

Foto: Divulgação

Eduardo Gayer
Agência Estado
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Levantamento feito pelo Jornal A União aponta que outros 
95 municípios apresentam menos de 10 pacientes infectados

77 cidades sem 
registros de 
casos de covid 
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Com mais de 45% da popu-
lação com ciclo vacinal encerra-
do, relativo ao recebimento de 
duas doses ou doses únicas de 
vacinas contra a covid-19, e mais 
de 72% com uma dose recebida, 
a Paraíba está vivenciando um 
momento de maior estabilida-
de no número de novos casos 
de contaminação pela doença, 
bem como a queda no número 
de falecimentos.

De acordo com levanta-
mento realizado pelo Jornal 
A União, a Paraíba tem 77 ci-
dades sem nenhum caso ativo 
de covid-19, correspondendo 
a 34,53% dos 223 municípios. 
Além de 95 cidades foram verifi-
cadas com menos de 10 pessoas 
em processo de recuperação da 
doença, o equivalente a 43,05% 
do território paraibano.

Entre as cidades com con-
centração de casos ativos para 
covid-19, destacam-se 25 cida-
des com apenas um residente 
cada que se encontra isolado em 
processo de recuperação.

Neste momento, 37 cidades 

possuem uma concentração aci-
ma de 10 pessoas contaminadas 
e transmitindo o vírus, o equiva-
lente a 16,59%.

Campina Grande apresen-
ta 509 casos, seguida por Caja-
zeiras com 327 em isolamento 
domiciliar e 11 internados. João 
Pessoa aparece com 241 casos 
em aberto, o sistema, no entanto, 

não indica a última atualização 
dos dados. Em contato direto 
com a assessoria de imprensa da 
Secretaria Municipal de Saúde, a 
reportagem do Jornal A União 
não obteve resposta. Bayeux 
também aparece na lista com 
131 pessoas em recuperação.

O levantamento foi reali-
zado com base nos dados mais 
recentes divulgados oficial-

mente por cada prefeitura ou 
Secretarias Municipais de Saúde. 
Por apresentar inconsistência 
de dados, alguns secretários de 
saúde foram contactados de for-
ma direta. 

Ao todo, 13 municípios e 
seus respectivos secretários não 
deram retorno sobre a situação 
epidemiológica. São eles: Caja-
zeirinhas, Caturité, Conceição, 
Gurinhém, Itapororoca, Luce-
na, Pedras de Fogo, Pilõezinhos, 
Riachão, Santa Cruz, São José de 
Princesa, São Miguel de Taipu e 
Uiraúna. As cidades correspon-
dem a 5,83% no levantamento.

Os números refletem, de 
forma direta, o avanço da vaci-
nação e a adesão das medidas de 
segurança, com o uso de másca-
ra e distanciamento social, que 
também são importantes para 
que os números positivos sejam 
mantidos.

O melhor momento epi-
demiológico permite que a po-
pulação, como um todo, passe 
a voltar a viver em sociedade, 
com atividades que antes eram 
impossíveis no contexto de 
maiores taxas de incidência e 
transmissibilidade da doença. 

ConFirA A rElAção dE CidAdEs sEm CAsos Ativos:
n Alagoinha, Alcantil, Assunção, Bananeiras, Baraúna, Boa Ventura, Bom Sucesso, Ca-
cimba de Areia, Cacimba de Dentro, Cacimbas, Caiçara, Carrapateira, Casserengue, 
Catingueira, Condado, Cuité, Cuitegi, Curral Velho, Diamante, Emas, Frei Martinho, 
Ibiara, Igaracy, Imaculada, Itatuba, Juarez Távora, Junco do Seridó, Juripiranga, Lastro, 
Malta, Manaíra, Marcação, Marizópolis, Mataraca, Matinhas, Mato Grosso, Montadas, 
Monte Horebe, Monteiro, Natuba, Nova Floresta, Olho D’Água, Parari, Passagem, 
Pedra Branca, Pilar, Pilões, Poço Dantas, Prata, Puxinanã, Riachão do Bacamarte, Ria-
chão do Poço, Riacho de Santo Antônio, Rio Tinto, Santa Cecília, Santa Inês, Santana 
de Garrotes, São Domingos, São Domingos do Cariri, São José de Caiana, São José 
do Bonfim, São José de Sabugi, São Mamede, São Sebastião de Lagoa de Roça, São 
Sebastião do Umbuzeiro, Serra Grande, Serraria, Sobrado, Sossego, Tavares, Teixeira, 
Tenório, Umbuzeiro, Várzea, Vista Serrana, Vista Serrana e Zabelê.

CidAdEs Com mEnos dE 10 CAsos:
n Amparo, Araruna, Areia de Baraúnas, Boa Vista, Bonito de Santa Fé, Cabaceiras, Camalaú, 
Coremas, Damião, Duas Estradas, Gurjão, Jericó, Juazeirinho, Maturéia, Mogeiro, Paulista, 
Piancó, Pirpirituba, Salgadinho, Santana de Mangueira, São Bentinho, São José de Espi-
nharas, São José dos Ramos, Tacima e Vieirópolis (1); Água Branca, Areial, Baía da Traição, 
Barra de Santa Rosa, Borborema, Brejo do Cruz, Dona Inês, Massaranduba, Mulungu, Nova 
Olinda, Nova Palmeira, Olivedos, Pedro Régis, Pombal, Princesa Isabel, Salgado de São Félix, 
Santa Luzia, Santo André e São João do Tigre (2); Barra de Santana, Bom Jesus, Caraúbas, 
Cruz do Espírito Santo, Ingá, Joca Claudino, Lagoa, Pedra Lavrada, Quixaba, São Bento, São 
João do Cariri, Brejo do Cruz e Sertãozinho (3); Aguiar, Alagoa Grande, Arara, Belém, Brejo 
dos Santos, Cuité de Mamanguape, Desterro, Itaporanga, Remígio e São José dos Cordeiros 
(4); Alhandra, Araçagi, Areia, Coxixola, Mamanguape, São José da Lagoa Tapada e Triunfo 
(5); Alagoa Nova, Aparecida, Caldas Brandão, Picuí e Sumé (6); Juru, Lagoa de Dentro, Lo-
gradouro e Serra da Raíz (7); Curral de Cima, Lagoa Seca e Livramento (8); Mari, Ouro Ve-
lho, São Vicente do Seridó e Sousa (9); Pitimbu, São Francisco, Serra Branca e Soledade (10).

CidAdEs Com mAiorEs ConCEntrAçõEs:
n Campina Grande (509); Cajazeiras (338); João Pessoa (241); Bayeux (131); Gado Bravo 
(72); Jacaraú (65); Cabedelo (64); Patos (60); Cachoeira dos Índios (35); Mãe D’Água (34); 
Solânea (28); Riacho dos Cavalos (27); Taperoá (26); Santa Rita (25); Poço de José de Mou-
ra e Serra Redonda (24); Conde Pocinhos e São João do Rio do Peixe (23); Queimadas (22); 
Catolé do Rocha e Esperança (20); Boqueirão, Nazarezinho e Sapé (19); Barra de São Mi-
guel (16); Aroeiras, Congo e Fagundes (15); Capim, Itabaiana e São José de Piranhas (14); 
Santa Helena (12); Bernardino Batista, Cubati, Guarabira e Santa Terezinha (11).

163 mil adolescentes vacinados
Imunizando crianças e adolescentes 

de 12 a 17 anos desde a segunda quin-
zena de setembro, a Paraíba chegou a 
163.586 pessoas que fazem parte do 
público vacinado com, pelo menos, uma 
dose da vacina contra a covid-19. Dados 
da Secretaria de Estado da Saúde (SES) 
indicam ainda que 506 destes já encerra-
ram o ciclo vacinal com a segunda dose.

Segundo o Ministério da Saúde, o 
público total é de 378.490 crianças e 
adolescentes aptas para o recebimento 
das vacinas. Até o momento, o Estado 
atingiu 43,22% do número estimado.

Apenas a vacina da Pfizer está apta 
para ser aplicada no grupo, no entanto, 
desde o início da aplicação, o intervalo 
das doses já estava reduzido de 12 para 
oito semanas. A medida entrou em vigor 
no Estado a partir do dia 19 de setem-

bro, data da publicação da 51ª pauta 
de distribuição do Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra 
a covid-19, levando em consideração as 
orientações do Ministério da Saúde, que 
confirmou a medida no dia 25 de agosto.

Dados do sistema de informação 
do Ministério da Saúde, indicam a apli-
cação total de 4.946.027 doses, sendo 
2.936.904 pessoas vacinadas com a 
primeira dose e 1.885.216 de pessoas 
que completaram os esquemas vacinais, 
onde 1.821.542 tomaram as duas doses 
dos imunizantes e 63.674 utilizaram imu-
nizante de dose única. 

Entre as doses de reforço, foram 
informadas a aplicação de 6.092 doses 
em pessoas com alto grau de imunossu-
pressão e 117.815 doses de reforço na 
população com idade a partir de 60 anos. 

Líderes
Campina, Cajazeiras 

e João Pessoa têm mais 
pacientes com a doença

dAdos Positivos
n O avanço da vacinação nos municípios paraibanos tem relação com a redução do registro de 
novos casos de covid-19, aliado às medidas como uso de máscara e o distanciamento social.

Foto: Pixabay
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Percentual é o resultado da consulta pública feita pela universidade sobre o formato das atividades para o período 2021.2 

UFPB: 48% dos alunos querem 
o retorno às aulas presenciais

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) divulgou  
o resultado da consulta pú-
blica aos estudantes a res-
peito da percepção sobre as 
aulas remotas, bem como 
das expectativas e realidades 
para o período letivo 2021.2. 
Conforme os dados, 48% dos 
discentes que responderam à 
consulta disseram ter pers-
pectiva de ensino presen-
cial para o semestre 2021.2, 
31,6% indicaram período 
híbrido e 20,4% apontaram 
a perspectiva do formato re-
moto. 

Um total de 10.626 alu-
nos responderam ao ques-
tionário elaborado pela 
Pró-reitoria de Graduação 
(PRG) da UFPB. Ao serem 
questionados sobre a pos-
sibilidade de se planejarem 
para o presencial em 2022, 
70,6% dos estudantes res-
ponderam que "sim" e 29,4% 
que "não". Além disso, 75,4% 
dos entrevistados disseram 

ser possível custear EPIs 
(equipamentos de proteção 
individual). 

O resultado da consulta 
também mostrou que 43,01% 
(4.570) dos alunos discordam 
totalmente da possibilidade 
da UFPB manter o ensino 
100% remoto no período 
2021.2. Os que concordam to-
talmente são 19,57% (2.079) 
e quase 4 mil apontaram opi-
niões intermediárias. 

Em uma escala de 1 a 5, 
representando, nos extre-
mos, "discordo totalmente" 
e "concordo totalmente", a 
PRG perguntou se os alunos 
entendem que estão segu-
ros para o retorno presen-
cial: 15,88% responderam 
"1", que discordam total-
mente; 11,8% responderam 
"2"; 17,03% disseram "3"; 
22,12% apontaram "4"; e 
33,17% responderam "5", 
que concordam totalmente. 

Quanto à imunização, 
do total de alunos que res-

ponderam à consulta, 49,1% 
tomaram a primeira dose da 
vacina e 48,2% disseram ter 
completado o ciclo de vacina-
ção (tomaram 1ª e 2ª dose ou 
vacina de dose única). 

A PRG destacou que a 
consulta pública atende ao 
princípio administrativo da 
transparência e demonstra o 
compromisso de uma gestão 
conjunta. 

"Apresentamos os resul-
tados em três partes: 'Visão 
Geral', 'Ensino Remoto' e 
'Perspectiva para 2021.2'. 
Além disso, é possível se-
lecionar os resultados por 
curso e/ou por período, o 
que permitirá visualizar as 
respostas fornecidas somen-
te por um grupo específico 
de estudantes, por exemplo, 
'alunos do 1° ao 3° período 
do curso de Agronomia', 'alu-
nos formandos', 'alunos do 
7° e 8° período do curso de 
História' etc.", explicou a pro-
fessora Silvana Maciel. 

Metropolitano promove ação 
de prevenção na orla de JP

O Dia Mundial de Pre-
venção ao Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), que ocorreu 
ontem, foi marcado por uma 
ação preventiva na orla de 
João Pessoa promovida pelo 
Hospital Metropolitano Dom 
José Maria Pires, referência 
na Paraíba no tratamento 
das doenças neurológicas. 
O trabalho teve o objetivo 
de sensibilizar a população 
sobre os cuidados e atitudes 
necessárias para a preven-
ção da doença. 

Mais de 400 pessoas que 
transitavam e praticavam 
atividade física no local pu-
deram ser beneficiadas com 
os serviços prestados, entre 
os participantes, o estudante 
de direito, Robson Virginio, 
33 anos, que relatou ter ca-
sos na família e parabenizou 
a equipe pela ação. “É mui-
to importante esse trabalho 
de alerta a todos. Eu sei, por 
conhecimento de causa, que 
o AVC atinge pessoas jovens 
também. Meu primo aos 35 
anos sofreu um AVC. Por isso 
precisamos estar atentos à 
saúde”, discorreu.

Já a aposentada Aneuza 
Vieira, que esteve presente 
na última edição do evento, 
em 2020, compareceu nova-
mente à tenda de serviços, 
desta vez acompanhada pelo 
esposo, José Nilson Vieira. 
“O Hospital está de para-
béns. Como disse da outra 
vez, meu esposo já teve um 
AVC e de lá pra cá, nós re-
dobramos os cuidados com 
a nossa saúde. Por isso, três 
vezes na semana nós faze-
mos a nossa caminhada ma-
tinal”, afirmou a idosa.

Segundo o coordenador 
da Neurologia do Hospital 
Metropolitano, Paulo Luce-
na, além de ser a segunda 
principal causa de morte no 
Brasil, o AVC também é con-
siderado a principal causa 
de incapacidade. “A doença 
pode acometer os indivíduos 
independentemente da ida-
de. Uma pessoa que sofre um 
derrame tem até seis horas 

para utilizar o medicamen-
to específico [trombolítico] 
para reduzir ou evitar as 
sequelas permanentes. Por 
isso, viemos conversar com 
a população sobre o con-
trole dos fatores de riscos e 
principalmente as atitudes 
para evitar o AVC”, pontuou 
o neurologista.

De acordo com o neuro-
logista da instituição e presi-
dente do Capítulo Paraibano 
da Academia Brasileira de 
Neurologia, Matheus Gurgel, 
manter hábitos saudáveis é 
a principal ferramenta para 
a prevenção. “A hipertensão 
arterial, obesidade, diabe-
tes, colesterol alto, inativi-
dade física, sedentarismo, 
alimentação inadequada, 
estresse, depressão, fumo 
e consumo excessivo de 
álcool são alguns dos fato-
res de risco para o AVC. Ter 
hábitos saudáveis e manter 
essas doenças controladas, 
são duas medidas que sal-
vam vidas. A prevenção é a 
maior aliada na luta contra 
o AVC” pontuou.

Entre os serviços ofer-
tados, estavam a aferição da 
temperatura e da pressão 
arterial, promovidos pela 
equipe de Enfermagem; 
aferição de IMC (índice de 
massa corporal) e de circun-
ferência abdominal, pelas 
nutricionistas da instituição; 

atividades aeróbica, com fi-
sioterapeutas; orientações 
médicas e tira-dúvidas com 
neurologistas; distribuição 
de folders e salada de frutas, 
pelos integrantes da equipe 
multidisciplinar, além da 
entrega de água mineral, 
por meio da parceria com a 
Cagepa.

O diretor-geral do Me-
tropolitano, Antônio Pedro-
sa, comemorou o resultado 
da ação. “Em nosso papel 
está a responsabilidade em 
ajudar a população, além 
de uma assistência eficaz, 
ofertar serviços de cons-
cientização para medidas de 
prevenção ao AVC e outras 
doenças cardiovasculares. 
Foram muitos agradeci-
mentos recebidos por toda 
nossa equipe, mas a maior 
recompensa é saber que con-
tribuímos para a mudança de 
um estilo de vida saudável”, 
comentou.

O Dia Mundial do Com-
bate ao AVC, que ocorre em 
29 de outubro, foi instituído 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) como a data 
que busca conscientizar so-
bre a necessidade de uma 
vida saudável para evitar o 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC). E também reafirma 
a importância do socorro 
imediato para a redução nas 
chances de sequelas.

Exames preventivos foram disponibilizados à população ontem pela manhã

Foto: Secom-PB

Raridades

Exposição de carros antigos 
acontece no fim de semana
José Alves
zavieira2@gmail.com

O Clube dos Carros An-
tigos da Paraíba em parceria 
com o Home Center Ferreira 
Costa realiza hoje e amanhã, no 
estacionamento da loja, uma 
exposição de carros clássicos 
originais a partir da década de 
1960. O evento que terá entra-
da gratuita, vai expor 20 veícu-
los que poderão ser apreciados 
pelos apaixonados por carros 
antigos. Durante a exposição 
os proprietários das relíquias 
contarão histórias de seus 
veículos e porque decidiram 
compra-los e não vender mais, 
transformando-os em objetos 
de coleção. Paralela a exibição 
dos carros antigos, também se-
rão realizadas exposições de 
miniaturas de automóveis, de 
cédulas antigas e de selos.

Para o presidente do 
Clube, Sérgio Teixeira, foi uma 
grande satisfação fazer parce-
ria com a loja Ferreira Costa, 
onde os integrantes do clube 
vão poder mostrar seus carros 
que são verdadeiras paixões. 
“Nosso clube tem carros que 
foram lançados a partir de 
1963, que usam placa preta, 
ou seja, uma exclusividade 

permitida apenas para os car-
ros antigos que são originais”, 
destacou.

Segundo o gerente da 
Ferreira Costa, Ceciliano Ven-
ceslau, a exposição será aberta 
ao público das 9h às 19h, neste 
sábado e domingo, para todos 
que desejam conhecer as ra-
ridades que fazem parte da 
história do Brasil e do mundo.  
“Essa é nossa primeira parce-
ria de muitas que vamos fazer 
com os integrantes do Clube 
dos Carros Antigos. Inclusive 
vamos criar um calendário 
anual de eventos em nossa 
loja que também expõe dia-
riamente o artesanato que é 
produzido pelos artesões pa-
raibanos”. Revelou.   

Venceslau enfatizou que 
os expositores são verdadeiros 
amantes dos carros antigos. 
“Eles falam de seus modelos 
como se fossem seus próprios 
filhos. Eles sabem datas, con-
tam histórias, sabem o ano de 
fabricação e tudo o que eles 
possuem. Enfim, eles falam 
das seus veículos como se fos-
sem filhos”, elogiou Venceslau, 
revelando que esses carros de 
tão antigos vem passando de 
geração para geração das fa-
mílias colecionadoras. “Essas 

relíquias são retiradas das 
garagens de seus proprietá-
rios, só para passeios curtos. O 
objetivo é dar uma lubrificada 
nos motores”, declarou.

No evento, o público vai 
ter oportunidade de apreciar 
e conferir de perto veículos 
históricos de diversas marcas 
e modelos. Segundo um dos 
fundadores do Clube dos Car-
ros Antigos da Paraíba, Paulo 
Maia, a associação estará co-
memorando no próximo ano, 
20 anos de existência e conta 
com 159 associados. “Nosso 
clube participa de eventos em 
todo o país. Onde tem encon-
tro de carros antigos a gente 
marca presença. O clube é 
formado por pessoas que são 
apaixonadas por veículos. É 
como se fosse uma doença 
incurável”, disse Paulo Maia 
sorrindo.  

O Home Center Ferreira 
Costa, está instalado as mar-
gens da BR-230, ao lado do 
Carrefour. Durante o evento 
os visitantes vão poder apre-
ciar veículos como Impala 64, 
Puma 74, Caravan, Fusca 74, 
MGB 1980, Kandango, Variant, 
Chevette, Mazda miata, Shel-
by Cobra, Jeep, Gurgel Xeff e 
Bianco, entre outros.

Fotos: Roberto Guedes

Exposição é promovida pelo Clube do Carro Antigo, entidade fundada há 20 anos e que reúne 159 associados

Carros expostos 
preservam 
detalhes originais 
dos interiores 
dos modelos

Visitantes da 
exposição 

poderão conferir 
20 modelos de 

veículos antigos
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Proprietária havia deixado o veículo com uma pessoa, que vendeu o veículo sem autorização e embolsou o dinheiro
Um Boletim de Ocor-

rência registrado através da 
Delegacia Online foi impor-
tante para a recuperação de 
uma motocicleta avaliada 
em aproximadamente R$ 30 
mil. A vítima do crime é uma 
advogada, e o caso foi inves-
tigado pela Delegacia de Re-
mígio, com o apoio do Grupo 
Tático Especial (GTE) sedia-
do em Esperança.

De acordo com as in-
vestigações, a vítima teria 
deixado a moto aos cuidados 
de uma pessoa, que vendeu 
o veículo sem a autorização 
da proprietária e embolsou 
o dinheiro adquirido com a 
negociação. A advogada re-
gistrou o caso pela internet, 
via Delegacia Online, e a Po-
lícia Civil recuperou o bem, 
devolvendo-o à vítima.

“A moto já estava em 
mãos de uma terceira pes-
soa. Como esse comprador 
não é o proprietário legal 
do veículo acabou tendo que 
devolver a motocicleta. Es-
tamos investigando todas 
as pessoas envolvidas nesse 
caso, pois há indícios de que 
esse tipo de ‘golpe’ está en-
viando veículos para outros 
estados, como Rio de Janeiro 
e São Paulo”, disse o delegado 

Moto de R$ 30 mil é recuperada 
após BO em delegacia on-line

Há indícios de que 
criminosos estejam 

enviando veículos para 
outros estados

Golpe

João Joaldo, de Remígio.
O veículo envolvido na 

negociação trata-se de uma 
moto Honda CB 600F, mode-
lo Hornet, ano 2011/2012. 
Ela foi entregue à vítima nes-
sa quinta-feira (28).

Delegacia Online
Os boletins de ocorrên-

cia registrados via Delegacia 
Online têm o mesmo valor 
jurídico-policial dos casos 
registrados presencialmente 
nas delegacias. A investiga-
ção é a mesma. A diferença 
é que alguns tipos de crimes 
só podem ser registrados de 
forma presencial.

Acesse www.delegaciaon-
line.pb.gov.br e tire todas as 
dúvidas.

Sem trégua

PM prende membro de facção com 
arma, munição e drogas em Caaporã

Mais um suspeito de 
integrar facções crimino-
sas que agem no litoral Sul 
da Paraíba foi preso pela 
Polícia Militar. O suspeito 
estava armado e com ele 
também foram apreendi-
das munições e entorpe-
centes. A prisão aconteceu 
na noite dessa quinta-feira 
(28) na cidade de Caaporã. 
Com esta, sobem para três 
as prisões na região em 
menos de 24 horas.

Segundo o comando 
da 1ª Companhia Indepen-
dente, o preso tem 30 anos 
e estava com uma pistola, 
quase 20 munições, radio-
comunicadores, e porções 
com entorpecentes. “Ele 
também é apontado por 
ser autor de um atentado 
contra a vida de um policial 
de Pernambuco em Caapo-

rã, e por participar de um 
grupo criminoso”, disse o 
major Assis, comandante 
da 1ª CIPM. Toda a ocor-
rência foi apresentada na 
Delegacia da Polícia Civil 
da região.

A ação da PM aconte-
ce em conjunto com outras 
ações de uma força-tarefa 
realizada nos municípios 
de Caaporã, Alhandra, Con-
de, Pedras de Fogo e Pitim-
bu, municípios da 6ª Área 
Integrada de Segurança Pú-
blica (6ª Aisp), e que tem a 
frente à Secretaria de Esta-
do da Segurança e Defesa 
Social.

Outros resultados
Também em Caaporã 

foi preso outro acusado de 
envolvimento com as fac-
ções, com um mandado de 

prisão em aberto do estado 
de Pernambuco. Ele estava 
com uma espingarda que 
também foi apreendida. Em 
Alhandra, um suspeito de 
assalto foi preso logo após 
cometer os crimes, sendo 

detido pelos policiais. Ele 
estava com um revólver e 
munições, materiais que 
foram apreendidos, além 
de uma motocicleta e um 
celular roubados, bens que 
foram recuperados.

A arma apreendida pela PM teria sido usada nas ações criminosas

Foto: Ascom/PMPB

Uma vítima do acidente 
ocorrido na rodovia estadual 
PB-293, entre Brejo do Cruz 
a Belém de Brejo do Cruz 
continua internada no Hos-
pital Regional de Sousa. Edna 
Maia Pimenta, única sobre-
vivente do tráfico acidente 
que matou cinco parentes do 
prefeito de Belém de Brejo 
do Cruz, Evandro Maia.

Na tarde dessa sexta-
feira (29) ocorreu os sepul-
tamentos das vítimas: Fran-
cisca das Chagas Pimenta, 
80 anos (mãe de Evandro 
Maia), José lócio de Andrade, 
28 anos (condutor do veícu-
lo), Francisca Maria lócio de 
Andrade, 37; José Natanael 
Maia; e Anny Sophia lócio da 
Silva, de 1 ano e dois meses.

Ontem, a prefeitura de 
Belém do Brejo do Cruz de-
cretou luto oficial sem esti-
mativa de dias em razão da 
tragédia. Ao todo, seis pes-
soas estavam no veículo e se 
dirigiam para uma agência 
bancária em Brejo do Cruz.

O violento acidente 
aconteceu na quinta-feira 
(28), após o condutor per-
der o controle do veículo, 
sair da pista e colidir violen-
tamente contra uma árvore. 
“Neste momento de extrema 
comoção, enviamos nossas 
condolências à família do 
chefe do Executivo munici-
pal”, diz a nota da prefeitura.

O velório das vítimas 
ocorreu na Igreja Assem-
bleia de Deus do município.

Vítima de acidente 
continua internada

A transferência de um 
homem de 22 anos envolvi-
do no assassinato do gerente 
de um posto de combustíveis 
em João Pessoa está preso em 
Curitiba, capital do Paraná e 
não tem previsão para acon-
tecer. A informação é do dele-
gado João Paulo Amazonas, da 
Delegacia de Crimes Contra o 
Patrimônio de João Pessoa.

O latrocida foi preso 
em flagrante na quarta-feira 
(27), com mais dois homens 
ao se envolver em assaltos e 
extorsão mediante seques-
tro na cidade de São José dos 
Pinhais, na Grande Curitiba. 
Segundo o delegado, o fora-
gido da Justiça paraibana foi 
o responsável pelo latrocínio 
ocorrido em 2020, que viti-

mou o gerente de um posto 
de combustível, além de ser 
suspeito de tentar matar um 
policial militar aposentado 
também em João Pessoa.

A dificuldade para a 
transferência do preso, de 
acordo com Amazonas, é que 
ele terá de responder pelos 
crimes praticados na região 
de Curitiba. Na capital pa-
raibana, o preso faz parte da 
‘gang da marcha à ré’ que já 
praticou vários arrombamen-
tos em lojas na capital parai-
bana. “No momento em que 
foi preso no Paraná ele estava 
com outros dois comparsas, 
tomando uma pessoa como 
refém e praticando extorsão 
mediante sequestro”, desta-
cou João Paulo Amazonas.

Autor de latrocínio será 
transferido para a PB

A polícia identificou 
o autor dos disparos que 
atingiram um sargento da 
Polícia Militar e um jovem 
no interior de um bar na ci-
dade de Bayeux. A informa-
ção é do delegado Ademir 
Fernandes, ao revelar que o 
militar não era o alvo prin-
cipal e sim o jovem. Nessa 
sexta-feira (29) ele esteve 
no Trauma para saber o es-
tado de saúde das vítimas.

O sargento Edilson Go-
mes da Silva, de 52 anos, 
está na UTI do Hospital de 
Emergência e Trauma de 
João Pessoa e seu estado clí-
nico é considerado grave. O 
jovem baleado também está 
no Trauma. José Gledson 
Sousa Dantas, de 21 anos, 

sofreu cinco disparos e seu 
estado de saúde é estável. O 
delegado soube que Gled-
son e o autor dos disparos 
tiveram uma desavença 
quando estavam em um dos 
presídios da capital.

O fato aconteceu na 
noite de quarta-feira (17), 
quando o militar se encon-
trava bebendo em um bar 
naquela cidade, quando  
um homem numa bicicle-
ta se aproximou e efetuou 
disparos contra Gledson, e 
os disparos também atingi-
ram o sargento Edilson. 

Ademir Fernandes  in-
formou que o apoio da Po-
lícia Penal foi importante 
para identificar o autor  dos 
disparos.

Polícia já sabe quem 
atirou contra militar

PRF realiza operação no feriadão de Finados

A Polícia Rodoviária Fe-
deral iniciou, nessa sexta-fei-
ra (29) a Operação Finados 
em todas as rodovias fede-
rais da Paraíba. A ação visa 
atuar de forma mais intensa 
no combate aos crimes e pre-
venção de acidentes. 

O reforço no policiamen-
to, conforme a assessoria de 
comunicação da PRF tem o 
objetivo de garantir segu-
rança e fluidez do trânsito 
nas BRs no Estado durante 
o feriado prolongado com 
encerramento previsto para 
terça-feira (2) - Dia de Fina-
dos. Na quarta-feira (3) será 
divulgado um balanço das 
ocorrências.

“Já está havendo um re-
forço no policiamento osten-
sivo e preventivo. Todos os 
equipamentos necessários 

para a fiscalização serão utili-
zados”, esclareceu a inspetora 
e assessora de comunicação 
da PRF, Priscilla Machado. 

Durante a Operação Fi-
nados 2021, a PRF atuará 
com foco na diminuição dos 
acidentes de trânsito e no 
combate aos crimes, refor-
çando o policiamento osten-
sivo e preventivo. No entanto, 
durante o feriadão, não have-
rá restrição de tráfego para 
veículos de carga.

“O feriado prolongado, 
como de costume, impactará 
no aumento do fluxo de veí-
culos nas rodovias federais. 
Por isso, é importante que os 
motoristas dirijam com mais 
atenção. A PRF intensificará 
as fiscalizações, em pontos 
mapeados, para garantir a 
segurança e a fluidez do trân-
sito”, declarou a PRF através 
de nota.

Neste ano, a ação ganha 

um reforço das equipes, atra-
vés de rondas ostensivas nas 
rodovias e posicionamento 
estratégico das viaturas com 
policiais ao longo dos tre-
chos mais movimentados e 
considerados pontos críticos, 
pelo alto índice de acidentes 
e elevada taxa de infrações 
de trânsito, como ultrapas-
sagem em local proibido e 
excesso de velocidade. “O 
objetivo é educar, orientar, 
fiscalizar e alertar aos condu-
tores de veículos sobre a ne-
cessidade do cumprimento 
das regras para a redução de 
acidentes e mortes no trânsi-
to”, acrescenta a nota da Polí-
cia Rodoviária Federal.

De acordo com o setor 
de comunicação da PRF, se-
rão utilizados etilômetros 
(bafômetro), e fiscalização 
nas infrações como o excesso 
de passageiros em veículos, 
uso de cinto de segurança 

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

para todos os ocupantes do 
automóvel, utilização de dis-
positivos de segurança apro-
priados para crianças me-
nores de sete anos e uso de 
capacete para motociclistas e 
passageiros. 

Nas abordagens dos 
agentes também será verifi-

cado o estado de conservação 
dos veículos, com inspeção 
de itens como pneus, estepe e 
sistema de iluminação. O en-
frentamento à criminalidade 
também está entre as ações 
intensificadas.

Na Operação Finados 
2020, o órgão registrou 22 

acidentes nas rodovias fe-
derais da Paraíba, com o re-
gistro de 25 pessoas feridas, 
sendo 10 com ferimentos 
graves. Houve um óbito e 
foram autuadas 1.037 infra-
ções diversas nas rodovias 
federais da Paraíba, no ano 
passado.

A Polícia Rodoviária Federal 
está realizando barreiras em 
pontos estratégicos para fazer 

cumprir as leis de trânsito

Foto: Roberto Guedes
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Plano de circulação pretende facilitar o acesso aos quatro principais cemitérios da capital, a partir das 6h

Semob-JP divulga esquema de 
trânsito para o Dia de Finados

Para garantir maior flui-
dez e segurança no desloca-
mento de quem vai prestar 
homenagens aos familiares 
falecidos, terça-feira, Dia de 
Finados, a Superintendência 
Executiva de Mobilidade Ur-
bana (Semob-JP) vai colocar 
em prática um esquema que 
pretende facilitar o acesso aos 
quatro principais cemitérios 
da capital.

O plano de circulação 
será executado, a partir das 
6h, no entorno dos Cemité-
rio Senhor da Boa Sentença, 
no Varadouro; Cemitério São 
José, em Cruz das Armas; Ce-
mitério do Cristo, no Cristo 
Redentor; e Cemitério Santa 
Catarina, no Bairro dos Esta-
dos.

 Nos demais cemitérios, 
com fluxo menor de visitantes, 
a Semob-JP vai disponibilizar 
equipes de agentes móveis 
para monitorar e organizar 
o trânsito no local. Ao todo, 
80 agentes de mobilidade ur-
bana serão distribuídos nos 
três turnos, destacados para 
auxiliar na organização do 
tráfego e nos desvios e blo-
queios, o que deve trazer mais 
segurança para pedestres e 
condutores.

 
Boa Sentença
Para evitar conflitos, não 

será permitido o fluxo de veí-

culos em frente ao Cemitério 
Boa Sentença. O fluxo de veí-
culos que vem de Bayeux e da 
Ilha do Bispo será direcionado 
para a Avenida Sanhauá, por 
trás do Terminal Rodoviário 
de João Pessoa. O tráfego da 
Rua Índio Piragibe será des-
viado para a Rua São Miguel, 
sentido Maciel Pinheiro, com 
retorno dos veículos na Rua 
Cruz Cordeiro para ter acesso 
à Rua Francisco Londres, que 
será liberada para os veículos 
que vão em direção à Ilha do 
Bispo e Bayeux.

 
São José
Como nos anos anterio-

res, será realizado o bloqueio 
total da Avenida Cruz das Ar-
mas, no trecho em frente ao 
cemitério, para permitir a 
circulação dos pedestres. O 
fluxo de veículos no sentido 
centro-bairro será feito pelas 
ruas Santos Coelho e Porfírio 
Costa para o acesso à Avenida 
Cruz das Armas. Já no senti-
do bairro-Centro, o fluxo de 
veículos será mantido na via 
principal. 

 
Cristo Redentor
Serão bloqueadas as ruas 

Heronides Vieira com Morise 
de Miranda Gusmão; Rua dos 
Milagres com Rua do Jarro e 
a Rua dos Milagres com a Rua 
Olívia Almeida Guerra.

 Santa Catarina 
O fluxo de veículos será 

proibido em frente ao cemi-
tério com bloqueio na Avenida 
Santa Catarina com a Avenida 
Espírito Santo. As linhas de 
transporte 504, 503 e 1001, 
que seguem pelas Avenidas 
Espírito Santo e Santa Catari-
na, serão desviadas pelas ruas 
Gonzaga Silva, Pedro Ramos 
Coutinho e Elvira Malaguti, 

onde terão novamente acesso 
à Santa Catarina. A Linha 503, 
que vem pela Rua Tertuliano 
de Brito, seguirá pelas ruas Pe-
dro Ramos Coutinho e Elvira 
Malagute, retornando também 
à Santa Catarina.

 
Ônibus 
Na segunda-feira, mesmo 

com o não funcionamento dos 
órgãos públicos, as linhas de 

ônibus vão operar com qua-
dro normal de dia útil.  Já na 
terça-feira, que é um feriado, 
as linhas irão circular com 
quadro de domingo, ou seja, 
das 70 linhas, que operam em 
dias úteis, 38 linhas estarão à 
disposição da população.

Em caso de aumento na 
demanda, a fiscalização solici-
tará carros extras às empresas 
para atender aos usuários nas 

linhas que passam próximas aos 
principais cemitérios. Para con-
ferir os detalhes da operação do 
transporte público, os usuários 
podem acessar o site da Semob-
JP: servicos.semobjp.pb.gov.br 
ou ligar para a cabine do órgão 
no Terminal de Integração do 
Varadouro (TIV) no 3218-9310.

O Parque Zoobo-
tânico Arruda Câmara 
(Bica) estará aberto nor-
malmente para visitação 
pública na segunda-fei-
ra, ponto facultativo do 
Dia do Servidor Públi-
co, e terça-feira, feriado 
nacional de Finados. O 
espaço de lazer abre 
das 8h às 17h, com fe-
chamento da bilheteria 
às 16h. Já na quarta, o 
parque será fechado 
para manutenção.

O diretor Rodrigo 
Fagundes destaca que 
como o parque possui 
uma grande área ver-
de, com parque infantil, 
praça de alimentação e 
outros atrativos, é sem-
pre bastante procurado 
em período de feriado 
por pessoas que gostam 

desse contato com a na-
tureza.  “Muitos gostam 
de caminhar e aproveitar 
o tempo ao ar livre, junto 
à sua família, numa área 
de natureza com espaço 
para as crianças brinca-
rem à vontade. Por isso, 
resolvemos abrir neste 
feriado prolongado para 
ser mais uma opção de 
lazer para estas pessoas”, 
afirmou.

 
Serviço 
O Parque Arruda Câ-

mara está localizado na 
Avenida Gouveia Nóbre-
ga, s/n, bairro do Roger. 
A entrada custa R$ 2,00 
por pessoa, sendo isen-
tas crianças até 7 anos e 
idosos acima de 65 anos. 
Mais informações pelo 
telefone 3218-9710.

Bica abre ao público 
segunda e terça-feira

Terminal Rodoviário

Imunização em alta deve aumentar 
em 42% fluxo de passageiros no feriado  
Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com

Cerca de 50 mil pessoas 
devem passar pelo terminal ro-
doviário de João Pessoa, locali-
zado no Varadouro, no feriado 
do Dia de Finados. Estima-se 
um aumento de 42% no fluxo 
de passageiros comparado ao 
mesmo período do ano pas-
sado. A movimentação mais 
intensa reflete o alto índice de 
imunização, pois 72,21% da 
população está vacinada com a 
primeira dose da vacina contra 
o coronavírus.

Estão previstos 26 mil 
embarques e 24 mil desem-
barques até terça-feira. Os des-
tinos mais procurados dentro 
da Paraíba são Campina Gran-
de, Patos, Souza e Guarabira. Já 
fora do Estado, as cidades de 

Recife e Natal. Serão dispo-
nibilizados 16 ônibus extras 
no feriadão.

O administrador do ter-
minal rodoviário, Reinaldo 
Brasil, afirma que a movimen-
tação está mais intensa com-
parado aos últimos feriados. 

“Isso mostra que a popu-
lação está se sentindo mais se-
gura em viajar, pois 72,2% da 
população está vacinada com 

a primeira dose e 45,90% com 
a imunização completa. Outro 
indicativo é o aumento no nú-
mero de ônibus extras”, decla-
rou. Reinaldo Brasil evidencia 
a necessidade da população 
não relaxar nas medidas de 
prevenção a covid-19. Todos 
os protocolos sanitários exi-
gidos pelos órgãos de saúde 
e decretos estão sendo rigo-
rosamente cumpridos.

Estão 
previstos 
26 mil 
embarques 
e 24 mil 
desembarques 
até terça-feira

OrIEntaçõES 

n Compra da  
passagem da ida  
e da volta com  
antecedência;

n Verificar toda a 
documentação 
necessária para o 
embarque, inclusive os 
das crianças;

n Chegar ao terminal 
com no mínimo 1 hora 
antes do embarque;

n Identificar as baga-
gens; setor de achados 
e perdidos funciona de 
segunda a sexta feira, 
em horário comercial.

Foto: Marcus Antonius/Arquivo

Igreja Católica celebra os Fiéis 
Defuntos com oração e clamor  

Na próxima terça-feira, a 
Igreja Católica, celebra os Fiéis 
Defuntos, um dia após a Soleni-
dade de Todos os Santos. Nesta 
data, a Igreja convida a todos a 
transformarem a dor da sauda-
de em oração e clamor. “Neste 
dia, dedicamos nossas orações 
a todos os irmãos e irmãs que 
já partiram desse mundo, para 
que os santos de Deus interce-
dam por eles e que possam todos 
desfrutar da glória celeste. É um 
dia de saudade, mas de muita 

oração, pois cremos firmemente 
no lugar que Deus nos reservou 
após a passagem por esse mun-
do”, explica Dom Manoel Delson, 
Arcebispo da Paraíba.

Dom Manoel Delson pre-
side a celebração no Cemitério 
Senhor da Boa Sentença, locali-
zado no Varadouro, e reforça os 
cuidados que todos ainda preci-
sam ter em espaços coletivos. “Já 
conseguimos sentir que o avanço 
da vacinação vem nos trazendo 
novas possibilidades e estamos 

felizes e gratos a Deus por isso. 
Mas não podemos esquecer que 
a covid ainda é uma realidade, 
ainda perdemos irmãos para 
esta pandemia. Então, é impres-
cindível a gente não esquecer o 
uso de máscara, higienização das 
mãos, não aglomerar, manter o 
distanciamento. Precisamos nos 
manter firmes, zelando sempre 
pela saúde e pela vida de todos”.

Em todas as paróquias, há a 
celebração da Santa Missa, assim 
como nos cemitérios.  É possível 

também localizar horários em 
outras cidades através das redes 
sociais paroquiais e nas mídias 
@arquipb.

Leia mais na página 24

Aponte para o QR Code e veja os 
horários de várias paróquias e 
dos cemitérios em João Pessoa

O parque possui uma grande área verde, com parque infantil

Foto: Secom-PMJP

Nos demais cemitérios, com fluxo menor de visitantes, a Semob-JP vai disponibilizar equipes de agentes móveis para monitorar e organizar o trânsito no local

Foto: Marcos Russo/Arquivo
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Prêmio Zé Lins
Empresa paraibana de Comunicação (EPC) e Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc) divulgam as cinco obras vencedoras 
do Prêmio Literário José Lins do Rego. Página 12 Fo
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“Governo do presidente Jair Bolsonaro 
é uma tentativa de retomar 1964”

“O governo do presidente 
Jair Bolsonaro é uma tentativa de 
retomar 1964, no sentido de evi-
tar o comunismo, a desconstru-
ção dos movimentos populares 
e a censura”, disse José Octávio 
de Arruda Mello.

Um exemplo dito pelo his-
toriador é o filme Marighella, 
dirigido por Wagner Moura e 
estrelado por Seu Jorge, que 
ficou retido por causa de pro-
blemas com a Agência Nacional 
do Cinema (Ancine), mas que 
vai estrear no Brasil na próxima 
semana (inclusive, em João Pes-
soa terá sessões de pré-estreia 
na próxima segunda-feira). 
“Bolsonaro tentou impedir a 

exibição do filme em festival 
na Alemanha. Ele não entrou 
no livro porque a coletânea 
faz registro até 2014, quando 
se completaram os 50 anos do 
golpe militar”, disse ele.

José Octávio confessou não 
concordar com a tese de que a 
sociedade brasileira é pacata. 
“O historiador Capistrano de 
Abreu (1853-1927) considerava 
a sociedade cruenta”, apontou 
ele. “O golpe de 1964 está na 
encruzilhada do Brasil, num pro-
cesso histórico da influência dos 
militares na sociedade do País e 
que veio num crescendo a partir 
da Revolução de 1930, passou 
pela Revolução Constituciona-

lista de São Paulo, em 1932, a 
Intentona Comunista, em 1935, 
o golpe do Estado Novo, em 
1937, a derrubada do presidente 
Getúlio Vargas pelos generais 
Góes Monteiro e Eurico Dutra, o 
suicídio de Vargas, em 1954, e, 
no ano seguinte, o contra golpe 
dado pelo general Henrique 
Teixeira Lott para fazer vigorar a 
Constituição, o que fez atrasar 
em nove anos o golpe militar de 
1964”, lembrou o historiador.

Seu Jorge em cena de ‘Marighella’: 
filme ficou retido por conta de 

problemas com a Agência Nacional 
do Cinema (Ancine) 

Foto: Divulgação

Com 43 textos escritos por 39 autores 
em mais de 400 páginas, publicação 
é resultado de convênio entre Editora 
da Universidade Estadual da Paraíba 
(Eduepb) e Editora A União

O livro O Movimento de 
64 na Paraíba – Origem, Assal-
to ao Poder e Repressão, orga-
nizado pelo historiador José 
Octávio de Arruda Mello e seu 
filho, Victor Raul da Rocha 
Mello, será lançado de forma 
presencial hoje, a partir das 
10h, na Livraria do Luiz, em 
João Pessoa. O evento, reali-
zado pelo Instituto Histórico 
e Geográfico Paraibano e o 
Grupo José Honório Rodri-
gues (GJHR), terá coordena-
ção do pesquisador Augusto 
Moraes, com apresentação 
da obra pelo cientista político 
Renato César Carneiro, mem-
bro do IHGP.

A coletânea, que regis-
tra os 50 anos do golpe que 
instalou a ditadura militar no 
Brasil, completados no mês 
de março de 2014, é resulta-
do de convênio da Editora da 
Universidade Estadual da Pa-
raíba (Eduepb) com a Editora 
A União, da Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC), 
reúne 43 textos escritos por 
39 autores, tem 450 páginas e 
custa R$ 40.

“O diferencial dessa co-
letânea, que também tem as 
participações das senhoras 
Magna Coeli e Fátima Soares, 
é que foram reunidos autores 
das variadas orientações ideo-
lógicas, isto é, direita, centro e 
esquerda, que representam as 
mais diversas áreas da socie-
dade, ou seja, sindicatos, uni-
versidades e igreja, por exem-
plo, e que vivenciaram esse 
período da ditadura. A coletâ-
nea inclui texto de militares, 

pois foram fundamentais para 
o movimento deflagrado em 
março de 1964”, ressaltou o 
historiador José Octávio de Ar-
ruda Mello. Ele garantiu que, 
apesar de presencial, todos 
os protocolos sanitários de 
prevenção contra a covid-19 
serão obedecidos durante o 
evento na Livraria do Luiz, 
localizada na Galeria Augusto 
dos Anjos, 88, Praça 1817, no 
centro da cidade.

O projeto do livro surgiu 
em 2013. “Naquela época, o 
então reitor da Universidade 
Estadual da Paraíba, Rangel 
Júnior, e o professor Cidoval 
Morais conversavam a respei-
to do lançamento de um livro 
que registrasse as cinco dé-
cadas do golpe militar, que se 
completariam no ano seguin-
te. Então, a ideia de se produ-
zir uma obra foi sugerida e eu, 
na ocasião, aceitei a proposta 

de cuidar da sua elaboração. 
Mas a coletânea só está po-
dendo sair agora, com atraso 
de oito anos, de quando da 
data da primeira feição, mas o 
movimento de 1964 na Paraí-
ba viu surgir a publicação de 
várias Comissões da Verdade, 
sem perda de atualidade”, dis-
se José Octávio.

A obra contém minien-
saios, divididos em quatro 
partes, que são as seguintes: 
A conceituação, As origens 
das ideias à prática, O desfe-
cho e a repressão e Avaliação 
de uma dinâmica: o rescaldo. 
O intuito da coletânea é ofe-
recer aos leitores a visão de 
conjunto de um fato que, na 
opinião dos organizadores e 
coautores, José Octávio e Vic-
tor Raul, “para o bem ou para 
o mal, influenciou a história 
do Brasil, dentro da qual se 
insere a Paraíba”.

“O livro é democrático, 
mas o tema foi estabelecido 
por mim, para dar à coletânea 
um caráter plural, entretan-
to cada autor enfocou seu 
tema da maneira que achou 
mais conveniente”, afirmou 
José Octávio, que assina seis 
dos textos do livro. “Abordo a 

ideologia da Escola Superior 
de Guerra (ESG) em 1964. O 
jornal Diário da Borborema, 
de Campina Grande, atual-
mente extinto, por exemplo, 
defendia o golpe, mas de ma-
neira disfarçada, atendendo 
orientação do fundador do 
grupo dos Diários Associa-
dos, Assis Chateaubriand, 
porque o então presidente da 
República, Jango, ameaçava 
monopolizar o papel impor-
tado que era usado para a im-
pressão dos jornais”, explicou 
o historiador.

Polêmica
Outro tema enfocado 

pelo José Octávio de Arruda 
Mello é a polêmica em torno 
da data em que os militares 
tomaram o poder. “O golpe foi 
dado em 1° de abril de 1964, 
mas foi puxado para 31 de 
março para evitar as chacotas 
em relação ao fato de que 1 de 
abril é considerado, também, 
o Dia da Mentira”, observou o 
organizador da obra. 

José Octávio ainda desta-
cou que incluiu na coletânea 
municípios como o de Sousa. 
“É um texto de Eilzo Matos 
sobre alguns acontecimentos, 
a exemplo do comício que o 
então prefeito da cidade, An-
tônio Mariz, na época do PTB, 
e que décadas depois viria a 
ser governador da Paraíba, fez 
comício de resistência contra 
o golpe, num ato que atraiu 
pessoas de cidades da região, 
como Pombal, Malta e Ante-
nor Navarro e fez com que a 
polícia praticamente ocupasse 
o Município de Sousa nos pri-
meiros dias após o golpe mili-
tar”, disse o historiador. 

Outro município incluído 
pelo historiador na coletânea 
foi o de Cajazeiras. “O texto 
de Cartaxo Rolim fala sobre 
o atentado a bomba num ci-
nema da cidade, ocorrido em 
1974, com o objetivo de ma-
tar o bispo de Cajazeiras, dom 
Zacarias Rolim. O religioso 
costumava ir às sessões no ci-
nema e sentava sempre numa 
cadeira, onde embaixo foi 
deixada uma pasta contendo 
bomba. Só que o bispo não foi 
naquele dia, mas perceberam 
a existência do objeto, que ex-
plodiu e matou duas pessoas”, 
relatou José Octávio.

“Há, também, um texto 
escrito pelo historiador José 
Avelar Freire sobre a cida-
de de Alagoa Grande, onde o 
então proprietário da Usina 
Tanques, Aguinaldo Velloso 
Borges, era defensor do gol-
pe militar. E, ainda, Campina 
Grande, que, por defender os 
seus próprios interesses, por 
achar que não dependia dos 
poderes federal e estadual, foi 
uma cidade perseguida pela 
ditadura”, acrescentou ele. 

“No livro há uns 12 tra-
balhos muito bons, mas o me-
lhor da coletânea é o trabalho 
de Chico Pereira, intitulado 
Cultura e artes no tempo da 
ditadura, porque ele faz uma 
análise completa, um levan-
tamento da cultura brasileira 
no período de 1964 a 1975. 
É uma prova de que, apesar 
da censura e da repressão, 
a cultura, nas mais diversas 
áreas, como as da música e 
cinema, floresceu muito, pois 
encontrava alguma forma de 
driblar a censura”, destacou 
José Octávio.

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Historiador José Octávio de Arruda Mello e seu filho 
organizam obra que reúne textos analisando o
golpe que instalou a ditadura militar no Brasil

Livro sobre 
movimento de 
64 na Paraíba 
é lançado hoje
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Foto: Evandro Pereira

 O livro é democrático, 
mas o tema foi 

estabelecido por mim, para 
dar à coletânea um caráter 

plural, entretanto cada 
autor enfocou seu tema da 
maneira que achou mais 

conveniente 

Para Octávio, diferencial do livro são as variadas orientações ideológicas dos autores
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Sou do tempo em que, todos os 
anos, minha obrigação no Dia de Fina-
dos, era ir ao cemitério Senhor da Boa 
Sentença, visitar os túmulos dos meus 
pais e alguns outros familiares mais 
próximos. Mandava limpar com ante-
cedência, comprava flores na entrada 
do cemitério e, normalmente sozinho, 
me dirigia à ala em que eles estavam enterrados no jazigo da 
família Carvalho. 

Até o ano passado ainda cumpri esse desiderato, mas este 
ano, não me será possível, pois a pandemia que assola o mundo 
e que já ceifou milhões de vidas por esse mundo afora, reco-
menda que não estejamos em locais onde haja aglomerações 
sobretudo neste caso – dos cemitérios.

Resolvo, então, fazer voltar a esta página, algo que escrevi 
há alguns anos e que diz muito a respeito da saudade que entes 
queridos que já se foram, mas permanecem em minha memória.

Os meus mortos. Ah! Se eles estivessem vivos!
Que bom seria se a minha mãe ainda estivesse aqui, perto 

de mim, exigindo que eu fosse o primeiro da classe, não per-
mitindo que eu fosse estudar no Colégio Pedro II, querendo 
escolher as minhas namoradas, lavando a minha farda do Lyceu, 
preparando o meu café bem cedinho, andando com a sacola 
na mão pela avenida João Machado em direção ao Mercado 
Central, reclamando da tosse do meu pai, chorando pela morte 
de Marluce, chorando pela morte de Irene, sorrindo pela minha 
formatura, procurando emprego para os filhos, ouvindo no rá-
dio a Hora da Saudade, passeando de carro comigo pela cidade, 
me chamando de Carlinhos como se eu nunca passasse dos 10 
anos – ah! Como seria bom se ela estivesse viva!

Que bom seria se o meu pai ainda estivesse conosco, falan-
do pouco, reclamando pouco, trabalhando o suficiente para dar 
comida a todos, lendo e escrevendo muito, dormindo na hora do 
Jornal Nacional, aguando as plantas do quintal e jogando água na 
rua sem calçamento pra diminuir a poeira, me levando de bonde 
a Cruz das Armas pra comprar um sapato novo, me dando a mão 
toda a noite em direção à Biblioteca Pública do Estado, conver-
sando sobre Tacima, suas riquezas, sua gente e suas esperanças, 
ouvindo as reclamações de minha mãe, me batendo nas mãos 
de palmatória ao pensar que eu havia roubado do vizinho uma 

concha de bananas, ensinando a ver a 
vida com paciência e com esperança, 
dizendo – quase ao morrer – que os filhos 
não deviam chorar porque eles é que 
devem enterrar os pais e não o contrário, 
escrevendo todo 31 de dezembro as suas 
“reminiscências” – ah! Como seria bom se 
ele estivesse vivo!

Que bom seria se minha avó Mãe Venância ainda esti-
vesse por aqui, andando, pequenina e forte, pelas ruas de Ja-
guaribe, protegida do sol por característica sombrinha preta, 
ensinando a filhos e netos como se vive o trocar dos séculos, 
lembrando as histórias da escravidão negra, da libertação 
dos escravos, do Imperador Pedro II, da Princesa Isabel, a 
quem nunca conheceu, mas de quem muita coisa ouviu falar, 
inclusive da passagem do Imperador por Mamanguape – ah! 
Como seria bom se ela estivesse viva!

Que bom seria se Tia Nazinha, a minha madrinha 
preferida ainda estivesse viva, compartilhando conosco 
a mesma casinha pequena, mas aconchegante da Rua da 
Concórdia, enquanto a gente se mudava para a Diogo Velho, 
criando com muitas dificuldades os seus oito filhos, traba-
lhando vigorosamente em casa, dispensando a empregada 
que teimavam em lhe dar, cozinhando, lavando e passando 
as mais limpas roupas do bairro, chorando na morte de 
Sinhozinho – seu marido que se foi mais cedo – fumando 
o seu cigarrinho e até baforando um velho cachimbo, cuja 
fumaça sequer nos incomodava – ah! Como seria bom se ela 
estivesse viva!

Quando os vejo, os quatro, representados nas inscrições 
de bronze no mesmo túmulo, os homenageio por inteiro, grato 
que sou pelo que por mim fizeram, ajudando-me a nascer, a 
crescer e a viver intensamente – como eles que viveram du-
rante mais de oito décadas.

A par da tristeza que carrego por tê-los perdido, nos 
momentos em que deles me lembro, me quedo satisfeito por 
me sentir, de alguma forma, um produto deles e com eles ter 
aprendido tantas lições de vida. Que um dia, também, vão se 
transformar em simples lembranças para outros que já vieram 
e ainda estão por vir.

Ah! Os meus mortos. Como seria bom se estivessem vivos!

Os meus mortos

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

José Nilton, aposentado da UFPB, 
tem uma larga experiência como profes-
sor e possui uma cultura eclética. Desen-
volve, na Paraíba, a cultura popular que 
vem desde a década de 1970, através do 
ensino em colégios e com publicações em 
jornais, revistas e livros. Adquiriu uma 
vasta experiência nas viagens pela Amé-
rica Latina. Foi convidado pelo Governo 
do Estado em 2004 para ser o presidente 
e curador do artesanato paraibano, per-
manecendo no cargo até os dias atuais, 
como presidente ao lado de curadores do 
Iphaep, Fundação Casa de José Américo, 
Espaço Cultural José Lins do Rego e com a 
comunidade e representantes da Casa do 
Artista Popular de João Pessoa. Natural de 
Salgueiro, Estado de Pernambuco, chegou 
à Paraíba em 1950.

Para José Nilton, o grande desafio da 
curadoria é sustentar conceitos de arte-
sanato, arte popular e identidade cultural 
para projetar o artesão e sua produção 
artesanal na Paraíba, através de suas vá-
rias feiras, exposições e participação nos 
eventos nacionais e internacionais, com 
ações diretas do Programa do Artesanato 
Paraibano (PAP). Além dessa atividades 
como curador, ele é consultor do Sebrae
-PB na área de cultura popular e instrutor 
do curso para guia de turismo.

José Nilton tem 78 anos e já participou 
de várias publicações como autor para as 
bibliotecas escolares e das Universidades, 
publicações sobre a Paraíba, que faz enri-
quecer a memória cultural do nosso Estado 
como: O catálogo do artesanato e arte 
popular, publicado em 2007 pelo Governo 
Estado, além de livros, mapeamento das 
nossas manifestações populares, cartilhas, 
antologias e coautoria em documentários 
como: Terra de Cabras.

“A história do artesão vem de longo 
tempo, quando seu ofício já era conhe-
cido pelos italianos que o chamavam de 
Artigiano e o seu produto de artigianato, 
indicando o regime de trabalho desse pro-
fissional. O valor e o respeito ao artesão 
data do reinado de Numa Pompílio – rei 
de Roma de 714 a 671 a.C. Porém, foi na 
Idade Média, entre os séculos 12 e 15, que 
houve a grande expansão das atividades 
artesanais. Nesse período, os artesãos já 
formavam corporações de ofício e lutavam 
pela livre iniciativa. O artesanato do pe-
ríodo medieval constituiu fato importante 
para a expansão econômica na Europa. A 

feira livre era o lugar de destaque para a 
comercialização artesanal.

No século 16, na França, os termos 
artisan e artisanat já eram bem conheci-
dos, sendo depois incorporados ao voca-
bulário daquele país. Outros países como 
a Espanha adotam as nomenclaturas 
artesanato e para seu produto artesania. 
No Brasil, pelo domínio da língua portu-
guesa, são denominados artesão, o produ-
tor, que junto a sua família produz a peça, 
o artesanato, o produto manufaturado 
pela família ou auxiliado por pessoas da 
comunidade do habitat do artesão.

No Brasil, a economia implantada 
pelo colonizador era uma mistura de 
medievalismo, feudalismo, associados ao 
mercantilismo, em que o negro teve suma 
importância na formação da mão de obra 
artesanal. Somente no século 16, o arte-
sanato estava ligado a uma função social 
imprescindível à construção de uma nova 
sociedade, na qual a maioria era despro-
vida das necessidades básicas.

Com o desenvolvimento do plantio 
do algodão no Brasil durante o século 
18, o artesanato têxtil, que, ainda hoje, 
muitas cidades brasileiras como Tacara-
tu, Timbáuba, Pernambuco, Boqueirão, 
São Bento, Paraíba, mantém como resis-
tência o fabrico de peças de atividades 
caseiras como mantas, redes, tapetes 
etc., produções estas que envolve muitas 
famílias nordestinas.

Já no século 19, o Brasil entra no 
ritmo das primeiras tentativas do capi-
talismo industrial, atraindo os artesãos 
para outras atividades, com isso pro-
vocando a desorganização do sistema 

corporativo gerado pelas lutas dos 
trabalhadores artesãos durante o século 
e gerando a perda do poder do mestre
-artesão urbano e rural.

Ainda no século 19, a Carta Régia 
de 1º de abril de 1808, na qual Dom João 
anula o alvará de Maria I, editado no ano 
de 1785, que proibia o artesanato caseiro 
na colônia brasileira. Nesse período de 
proibição, somente o artesanato de panos 
grossos podia ser confeccionado através 
de tecelagem para o vestir do escravo. 
Dom João em 1813 ampara e fomenta o 
artesanato no Brasil.

Com a constituição de 1937, do 
populista Getúlio Vargas, o trabalho 
artesanal adquire direito à proteção e 
solicitude especiais do Estado. Hoje, o 
Brasil já é conhecido como um produ-
tor artesanal e a identidade cultural já 
identifica alguns estados, gerando divisa 
turística para o desenvolvimento sus-
tentável do produto cultural brasileiro”. 

Artesanato é a cultura herdada e 
transmitida por meio social, dentro de 
padrões de comportamentos, das crenças, 
das instituições e de outros valores ma-
teriais transmitidos coletivamente com 
base na vivência comunitária, face a face, 
que partilham de uma cultura funcional 
e aceitação coletiva. O povo sempre se 
manifestou pela transmissão oral. Por 
exemplo: a louceira passa para sua filha 
menor o ensinamento das técnicas do 
fabrico da louça de barro, e esta, por sua 
vez, passa para sua futura filha a herança 
adquirida pelos antepassados.

Produzir valores e preservá-los é o 
papel do artesão. Interpretar estes valores, 
dando-lhes conotação global e estética, é 
o papel das artes. As artes em habilidades 
manuais têm o perfil de divulgar produ-
tos manufaturados, heranças de cursos, 
oficinas, programas oficiais das escolas 
e universidades, cujas habilidades foram 
apreendidas através de projetos que 
seguem moldes e padrões pré-definidos 
pelos meios de comunicação, internet e 
programas de TV, além de capacitações 
promovidas por órgãos oficiais. Os produ-
tos das habilidades manuais recebem in-
fluência global das técnicas e nos feitios das 
tipologias. São produtos sem identidade 
cultural local ou regional. Têm baixo valor 
agregado e cursos oferecidos de forma 
rápida por instituições sociais e culturais 
preocupadas com a inclusão social.

José Nilton, artesanato e folclore da PB

Imagem: Divulgação

Em ‘Contato Imediato’, no qual Anna Ratto figura exclusivamente 
como intérprete, Antunes participa da música ‘Ela é tarja preta’

Música

Disco homenageia 
Arnaldo Antunes

Chega às plataformas de música Contato Ime-
diato - Anna Ratto visita Arnaldo Antunes, primeiro 
álbum em que a cantora e compositora figura ex-
clusivamente como intérprete.

Com quatro discos lançados, sempre mes-
clando canções suas às de artistas que lhe são 
referência, agora Anna Ratto dá voz a apenas um 
compositor. “Eu já tinha o desejo de fazer um dis-
co puramente de intérprete, prestando homena-
gem a um artista que me fosse representativo. Al-
guns nomes me ocorreram, porque são muitas as 
referências, mas neste momento da minha vida, 
nenhum outro me falou mais alto do que Arnal-
do Antunes. Meu mergulho mais profundo na sua 
obra – que é bem mais extensa e diversa daquilo 
que eu conhecia, até então – aconteceu mais re-
centemente, de uns cinco anos pra cá. E fui toma-
da de paixão! Resolvi compensar todos os discos 
em que não gravei Arnaldo pra fazer justiça a 
mim mesma”, brinca Anna.

Arnaldo Antunes compôs, sozinho ou com 
parceiros, as 10 faixas que agora ganham o for-
mato de álbum digital, depois dos singles ‘Ligado a 
você’ e ‘Ela é tarja preta’. Quando Anna Ratto es-
tava pronta para entrar em estúdio, a pandemia 
e a necessidade de isolamento social interrompe-
ram o processo, retomado no início de 2020, com 
todos os protocolos de segurança.  “A esta altura, 
eu já tinha uma lista generosa de músicas e vinha 
experimentando com o violão, tirando os tons, etc. 
Cheguei com boa parte do ‘dever de casa’, que cha-
mamos de pré-produção, feito.”

Contato Imediato - Anna Ratto visita Arnaldo 
Antunes ganhou forma com a chegada do produtor, 
músico e compositor Liminha. “Tenho grande afi-
nidade com Arnaldo desde os discos que produzi 
com os Titãs. Nos tornamos parceiros, esse encon-
tro frutificou e fizemos várias músicas. Produzi um 
CD e um DVD dele. Trabalhar com Arnaldo ou com 
suas músicas é sempre uma tranquilidade e uma 
certeza de que vem coisa boa”, reforça Liminha, 
que produziu o álbum e tocou vários instrumentos 
em seu estúdio, o Nas Nuvens (RJ), por onde passa-
ram medalhões do pop rock nacional.

Para Liminha, Anna Ratto teve um papel fun-
damental na escolha do repertório: “Sua habilida-
de como cantora e instrumentista ajudou muito, e 
seu bom gosto e sensibilidade também. Foi muito 
prazeroso e divertido poder experimentar, ousar 
nos arranjos, na estética, nos timbres, enfim, foi 
pura arte e me orgulho muito do que fizemos”.

Da sintonia perfeita entre artista e produtor 
surgiu a seleção final, que traz canções como ‘A 
Casa É Sua’, ‘Desistiu de Mim’, ‘Num Dia’ e ‘A Lhe Es-
perar’, entre outras. “Apesar da imensidão da obra 
do Arnaldo, eu e Liminha optamos por um disco 
enxuto, com apenas 10 faixas muito bem entrela-
çadas entre si. Quisemos deixar um gosto de quero 
mais e, quem sabe, a porta aberta para um próxi-
mo volume. É um disco solar, colorido, divertido e 
amoroso”, pontua a artista carioca.

“A cereja do bolo”, como define Anna Ratto, 
foi a participação de Arnaldo Antunes na gra-
vação de ‘Ela é tarja preta’ e no clipe da canção. 
“Quando gravei, parecia ouvir a voz dele junto à 
minha. Imaginava o Arnaldo dançando daquele 
jeito todo dele. Tive a certeza de que a sua che-
gada teria que ser arrebatadora!” Como parceiro 
e amigo, Liminha enviou a faixa e o convite: em 
questão de minutos veio a resposta positiva de 
Antunes. “Foi uma emoção linda! Liminha foi en-
viando as faixas, na medida em que ficavam pron-
tas, e os retornos foram sempre muito empolga-
dos e elogiosos. Ter Arnaldo no disco é aval pra 
toda uma carreira. Sensação de dever cumprido. 
Estamos muito felizes!”, celebra.

Foto: Divulgação

Nilton desenvolve a cultura popular desde os anos 1970

 A par da tristeza que carrego 
por tê-los perdido, (...) me quedo 
satisfeito por me sentir, de alguma 

forma, um produto deles 



Cultura

Prata está localizada na microrregião do Cariri 
Ocidental paraibano, limitando-se com Ouro Velho e 
Amparo ao norte, Monteiro a sul, Sumé a leste e São José 
do Egito-PE a oeste; está distante 300 km da capital do 
Estado e ocupa uma área de 107 km2. Possui uma popu-
lação de 4.265 habitantes (IBGE).

Segundo Coriolano de Medeiros (1914), o antigo 
nome de Prata era Mujiqui, do vocábulo indígena mon-ji-
qui, que significa “fazer armadilha para peixes”. Durante 
muitas eras, seu território foi ocupado por diversos gru-
pos indígenas, prova inconteste são os vários sítios ar-
queológicos antiquíssimos já encontrados. Em épocas de 
colonização, a região foi povoada por Sucurus (Tarairiú). 
A sesmaria mais antiga, referente a uma possível locali-
dade onde se encontra Prata seja provavelmente a datada 
de 1701, onde segundo Irineu Jóffily (1893), Simão Cunha 
e Pedro Almeida solicitam uma sesmaria nas fraldas de 
uma serra chamada pela língua do gentio de Moajiqui.

Sua história está intimamente ligada à de Alagoa 
do Monteiro (atual Monteiro), tendo início na primei-
ra metade do século 19. Na década de 1920 tornou-
se distrito de paz, tendo sua emancipação em 16 de 
fevereiro de 1955 (Lei Estadual nº 1.147) desmem-
brando-se do município de Monteiro, mas só através 
do Decreto Lei de 7 de janeiro de 1959, Prata torna-se 
politicamente independente.

A denominação de Prata, segundo a versão popular, 
se deu quando os tropeiros costumavam saciar a sede 
de seus animais em uma cacimba de águas cristalinas 
(devido ao minério marcassita encontrado em seu in-
terior), localizada próximo ao povoado que se chamava 
Mugiqui. Como o fundo da cacimba reluzia com a luz do 
sol, passaram a chamar a localidade de Riacho da Pra-
ta, derivando em seguida para Prata. Curiosamente, 
no longínquo ano de 1645 (período holandês) o pastor 
calvinista e geólogo Jodocos van Statten recebeu da Cia. 
das Índias Ocidentais a ordem de se dirigir ao sertão de 
“sacuru/sucuru” a explorar uma suposta mina de pra-
ta, não logrando êxito. A questão é: nessa época se sabia 
muito mais do interior da capitania do que se supõe.

Voltando ao município, sua primeira Igreja foi a som-
bra de um juazeiro, onde o Padre José, de São João do Cari-
ri, reunia os fiéis e celebrava a missa. Em 1898 é construí-
da uma capela em louvor a Nossa Senhora do Rosário, que 
após sucessivas reformas se transformou na bela igreja 
matriz do município. O patrimônio histórico de Prata é 
muito interessante e vai desde o antigo cemitério (que re-
monta a epidemia de cólera morbo em 1863, segundo o 
saudoso amigo escritor Pedro Nunes) ao conjunto arqui-
tetônico tombado por Lei Municipal nº 110/2001. Através 
deste pioneiro tombamento, o município é reconhecido 
pela Embratur como próprio ao turismo.

Na Fazenda Pio IX está instalada a ONG Centro Viva 
Nordeste, organização voltada ao desenvolvimento de 
técnicas de convívio com a natureza, buscando assim a 
valorização do homem do campo e possibilidades eco-
logicamente corretas de explorar o meio ambiente. A 
fazenda é administrada pelo ex-prefeito da cidade João 
Pedro Salvador, um preservacionista que fomentou o 
primeiro tombamento municipal de um centro histórico 
na Paraíba além de ter desenvolvido no Cariri os pilares 
do ecoturismo. É um visionário como foram Balduíno 
Lélis, Pedro Nunes, Manelito Dantas e outros tantos bas-
tiões de nosso Mundo-Sertão.

Hoje, João Pedro está “tombando novamente” o pa-
trimônio do município, pois em sua fazenda deu início a 
construção de chalés que são verdadeiras réplicas dos 
casarões históricos da Praça Cícero Nunes. Espero que 
ele consiga concluir o projeto.

Não podemos deixar de mencionar a Fazenda São 
Paulo dos Dantas, outra pérola caririzeira. Outro patri-
mônio histórico do município é o Sítio Areal, lugar onde 
houve o embate entre as forças policiais da Paraíba e 
Pernambuco contra a milícia armada do Dr. Augusto 
Santa Cruz, promotor público em Monteiro, que em 1911 
insurgiu-se contra o Governo da Paraíba, formou uma 
milícia armada de 500 homens, travando uma guerra 
que movimentou o Mundo-Sertão e teve desdobramen-
tos em Pernambuco e no Ceará. A fazenda, através da 
Câmara Municipal e Prefeitura Municipal de Prata, foi 
transformada em Sítio Histórico cuja sede foi restaura-
da e transformada em memorial. 

A preservação deste acontecimento histórico que 
movimentou parte de nossos sertões se deu a partir de 
histórias contadas (incontáveis vezes) a Pedro Nunes 
Filho por seu pai. Durante anos, Pedro pesquisou este 
acontecimento, visitando cidades e recolhendo memó-
rias de contemporâneos de 1911, além de farta pesquisa 
documental. O fruto desta pesquisa é o empolgante livro 
Guerreiro Togado (com suas 516 páginas), uma epopeia 
sertaneja comparada por críticos ao Os Sertões, do Eucli-
des da Cunha, que relata outra guerra, a de Canudos.

Além do farto patrimônio histórico, Prata detém 
um opulente patrimônio ecológico. A Serra da Matarina 
resguarda uma rica flora acatingada e exemplares raros 
da fauna regional. Prata, uma bela cidade do cariri pa-
raibano. Você precisa conhecer!

Conhecendo a 
Paraíba: Prata

em destaque
Crônica
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‘Pretitudes’

Últimos dias para as inscrições 
virtuais do edital de seleção artística 
para compor a programação do ‘Fes-
tival Pretitudes: arte, cultura e pro-
tagonismo negro’, que será realizado 
no período de 16 a 20 de novembro, 
no Espaço Cultural José Lins do Rego, 
em João Pessoa. As inscrições gra-
tuitas estão abertas até as 17h de 
amanhã. O evento é promovido pela 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc).

As inscrições devem ser feitas 
exclusivamente pela internet, através 
do site oficial da Fundação (www.fu-
nesc.pb.gov.br). Podem se inscrever 
atores, cineastas, realizadores e poe-
tas autodeclarados pessoas negras, 
com idade mínima de 18 anos e re-
sidência no Estado da Paraíba há, no 
mínimo, dois anos. Serão seleciona-
das 18 produções culturais nas cate-
gorias teatro (sete vagas), literatura 
(sete vagas) e produção audiovisual 
(quatro vagas).

O festival integra a programação 
do ‘Novembro pela Equidade Racial’, 
realizado Governo do Estado da Pa-
raíba em alusão ao Dia da Consciên-
cia Negra (que será celebrado no 
próximo dia 20), e busca dar visibili-
dade à produção cultural desenvolvi-
da por pessoas negras na Paraíba. A 

ação também conta com o apoio das 
secretarias do Desenvolvimento Hu-
mano e da Mulher e da Diversidade 
Humana.

Programação
O Festival Pretitudes vai contar 

com debates, sessões de cinema, pai-
néis temáticos, performances cêni-
cas e tributos musicais realizados de 
forma híbrida, em conformidade com 
o Protocolo de Reabertura dos Equi-
pamentos Funesc, certificado pela 
Secretaria de Estado da Saúde.

Edital para artistas negros 
encerra inscrição amanhã

Foto: Marcus Antonius

Edição do Festival Pretitudes será realizada 
no próximo mês, no Espaço Cultural José Lins 
do Rego, em João Pessoa

Da Redação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da 

Funesc

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

Jovem estudante está abrigando um segredo perigoso no terror ‘Espíritos Obscuros’, em exibição na capital



Cultura

Foi divulgado ontem 
a lista com as propostas 
contempladas no edital do 
Prêmio Literário José Lins 
do Rego, promovido pelo 
Governo do Estado da Pa-
raíba através da Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), em parceria coma 
Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba (Funesc). O 
anúncio– feito ao vivo pelo 
presidente da Funesc, Pedro 
Santos, durante o programa 
Fala Paraíba, da Rádio Taba-
jara–saiu antes da previsão 
do edital, que indicava a di-
vulgação final para o dia 1° 
de novembro.

Seguindo os critérios 
de pontuação do edital, 
foram selecionadas cinco 
propostas, sendo uma de 
cada área da literatura. Na 
categoria Poesia, foi sele-
cionada a obra Insuspeitado 
Sentimento, de Rafael Lopes 
de Vasconcelos, da cidade 
de Pilar. Já na categoria Crô-
nica, a eleita foi As Crônicas 
de Guizo, de Railson Gomes 
Almeida, de João Pessoa. A 

antologia Entre o Céu e o Pe-
nhasco ou A História de Uma 
Imagem, de Marcos Alexan-
dre Bezerra Wanderley de 
Queiroga, da capital parai-
bana, ganhou o destaque 
da categoria Conto. Já na 
categoria infantojuvenil, foi 
contemplada a obra Fan-
tástico Mundo do Ziko, de 
Lúcia de Fátima Nóbrega de 
Sousa da Silveira, da cidade 
de Livramento. E na catego-
ria Romance, O Encanto da 
Pedra, de Francisco Batista, 
de João Pessoa, foi a obra 
selecionada.

As cinco obras farão 
parte de uma publicação 
impressa pela Editora A 
União. Serão rodados mil 
livros, sendo 200 de cada 
categoria. Cada um dos 
autores terá direito a 50 
exemplares de suas res-
pectivas obras, a título de 
direitos autorais em forma 
de produto.

Naná Garcez, diretora 
presidente da EPC, lembra 
que a premiação faz parte 
do Ano Cultural José Lins 

do Rego, calendário ins-
tituído pelo Governo do 
Estado da Paraíba em ho-
menagem ao escritor pa-
raibano e autor da clássica 
obra Menino de Engenho. 
“Esse edital tem como mis-
são promover, difundir e 
estimular as produções li-
terárias paraibanas. Ao di-
vulgar estas obras, estamos 
abrindo portas do mercado 
para os novos autores”, afir-
ma a gestora.

Já Pedro Santos aponta 
que o edital representa o 
resgate de um projeto já 
existente na Fundação Es-
paço Cultural. “A retomada 
das Edições Funesc é bas-
tante simbólica não apenas 
por encerrar um hiato de 
sete anos desde o último 
edital, mas, sobretudo, pela 
capacidade que o projeto 
tem de visibilizar a produ-
ção literária da Paraíba. E 
isso se deu justamente a 
partir da união de esforços 
entre a Funesc, a EPC e a 
Editora A União”, explica o 
presidente da Funesc.

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Edital é uma iniciativa da EPC, em parceria com a Funesc; 
autores de cinco categorias terão seus livros publicados

Prêmio José Lins 
revela obras 
vencedoras

Celebrando o Ano Cultural de José 
Lins do Rego, as cinco obras farão 
parte de uma publicação impressa 
pela Editora A União, sendo uma 
tiragem total de mil livros
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Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Revista de A União revela aspectos 
do Museu Cidade de João Pessoa

Os assinantes do Jornal A 
União terão uma surpresa espe-
cial quando receberem a edição 
do periódico neste domingo: 
uma revista revelando vários 
aspectos históricos e artísticos 
que cercam a inauguração do 
Museu da Cidade de João Pessoa 
(MCJP). O jornal se antecipa 
à solenidade de abertura do 
museu marcada para a próxima 
quinta-feira (dia 4), às 10h, com 
a presença do governador João 
Azevêdo e várias autoridades, 
e leva ao seu leitor reportagens 
especiais e fotos históricas so-
bre tudo que cerca a criação do 
espaço que funcionará para re-
ferendar a memória e produção 
cultural de seu povo.

“Um dos aspectos é contar 
a história da casa, do ponto 
de vista da arquitetura e do 
urbanismo, e contar a história 
do museu, que muitos se em-
penharam, mas, de fato, quem 

conseguiu concretizar esse de-
sejo da sociedade paraibana foi 
o governador João Azevêdo”, 
destaca a diretora presidente da 
Empresa Paraibana de Comuni-
cação (EPC), Naná Garcez.

O suplemento jornalístico 
contará com textos e entre-
vistas narrando o percurso 
no tempo transcorrido pelo 
casarão construído na década 
de 1920, seus vários donos 
e usos – e o longo tempo de 
abandono, além da relação 
com o seu morador mais ilus-
tre, o então presidente João 
Pessoa, que foi assassinato 
no tempo em que residia no 
palacete situado no número 
92 da Praça da Independência, 
no bairro de Tambiá. O valor 
arquitetônico do prédio tom-
bado pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico do 
Estado da Paraíba, em 1980, e 
o projeto urbanístico que ele 
representa também é objeto 
de reportagem, resgatando o 
período econômico de quando 

a cultura do algodão paraiba-
no era destaque mundial.

Uma tese discutida en-
tre historiadores paraibanos 
sobre a data verdadeira de 
fundação da então cidade de 
Filipéia de Nossa Senhora das 
Neves também é destaque na 
edição especial. Segundo espe-
cialistas, as comemorações de 
5 de agosto deveriam na prá-
tica serem realizadas 91 dias 
depois, exatamente no dia 4 
de novembro, quando a coroa 
ibérica estabelece a constru-
ção da catedral, do forte, da 
abertura de ruas e a ocupação 
da cidade que só então surgia 
às margens do Rio Sanhauá.

Mas nem apenas de fatos 
e relíquias do passado vive o 
MCJP, e a revista vai abrir espa-
ço ainda para discutir a impor-
tância dos museus em sua con-
cepção moderna de garantir 
dinamismo e interatividade de 
suas exposições, que idealiza 
garantir a visitação recorrente 
de pessoenses e turistas que 

visitam a capital. O assinante de 
A União vai ter acesso a deta-
lhes sobre o acervo do museu 
que dividirá espaço entre, por 
exemplo, a mesa que pertencia 
a confeitaria Glória, no Recife 
(PE), na qual estava João Pes-
soa em 26 de julho de 1930, e 
um sistema de projeção que vai 
recriar, em uma sala específica, 
o céu estrelado sobre o terri-
tório paraibano em 1585 e os 
sons atuais da cidade de 817 
mil habitantes.

“A ideia é fornecer ao pú-
blico da Paraíba, aos nossos 
leitores, uma publicação que 
antecede a própria inaugu-
ração, mas que dá uma ideia 
geral não apenas do conceito 
do museu, como também de 
parte do conteúdo que vai per-
manecer no local a partir de 
sua abertura, em exposições 
fixas e temporárias”, explica a 
jornalista e gestora, afirmando 
ainda que a EPC tem como mis-
são contribuir para a difusão do 
conhecimento e da cultura no 
Estado da Paraíba.

Antes da inauguração, o 
leitor vai poder conhecer em 
primeira mão o que os visitan-
tes vão encontrar nas salas te-
máticas do MCJP, como a descri-
ção ilustrada pelo aquarelista 
Sóter Carreiro de uma crônica 
de José Américo de Almeida 
sobre a cidade, do poema Iti-
nerário Lírico da Cidade de João 
Pessoa, de Jomar Morais Souto, 
e da pintura da paisagem pa-
raibana de Frans Post, de 1638, 
uma das mais antigas paisagens 
conhecidas das Américas.

Para se tornar assinan-
te do impresso com 128 de 
existência é possível garantir 
a entrega das edições diárias 
acessando o site doepb.com.
br/sisassinaturas ou através 
dos contatos por telefone (83) 
99810-8018 ou e-mail circula-
cao@epc.pb.gov.br.

Acontece hoje mais 
uma edição da Feira dos 
Aromas com uma pro-
gramação que destaca a 
diversidade de produtos 
gastronômicos, agroeco-
lógicos, culturais e o forró 
paraibano. O evento ocor-
re amanhã, das 8h às 12h, 
na Fundação Casa de José 
Américo (FCJA), em João 
Pessoa, onde o público po-
derá realizar suas compras 
ao som do xote e do baião 
do grupo que promete rea-
lizar um verdadeiro “forró 
pé de praia” no bairro do 
Cabo Branco.

O Trio Chicote é for-
mado por Chico Ribeiro 
(voz e triângulo), Rivaildo 
Filho (sanfona) e Adailto 
Gomes (zabumba). Serão 
eles os responsáveis por 
animar os frequentadores 
que podem encontrar na 
feira além de frutas, tubér-
culos, ovos e verduras, pro-
dutos artístico-culturais 
(livros, jornais, artesana-
to, música), gastronomia 
(bolos, biscoitos, tapiocas, 
doces), especiarias (tem-
peros de todas as cores e 
cheiros), plantas (flores, 
folhagens e medicinais), 
cachaças e massagens, en-

tre outros. Haverá espaço 
ainda para a declamação 
de poesias.

A Feira dos Aromas é 
realizada tendo por base 
produtos oriundos da agri-
cultura familiar vindos de 
quilombos, assentamentos 
e comunidades rurais or-
ganizados em barracas que 
ocupam a lateral do Museu 
Casa de José Américo e o 
pátio em frente ao auditó-
rio. Os feirantes são do Sí-
tio Jatobá, situado na divisa 
com o Rio Grande do Nor-
te, da Cooperativa de Eco-
nomia Solidária (Ecosol) 
–que reúne os quilombos 
Rufino, de Pombal; Bom-
fim, de Areia; e Matias, de 
Serra Redonda.

A realização é da FCJA 
em parceria com a Secreta-
ria de Estado do Desenvol-
vimento Humano (Sedh), 
a Secretaria Executiva de 
Segurança Alimentar e 
Economia Solidária (Se-
saes), a Secretaria de Esta-
do da Cultura (Secult) e a 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope). Este é o 
segundo sábado da Feira 
de Aromas, que contou em 
sua mais recente edição 
com a presença do mul-
tiartista Dadá Venceslau e 
do poeta e cantador Olivei-
ra de Panelas.

Forró pé de serra na
Feira dos Aromas
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Foto: Divulgação

Artesão Chico Ribeiro é o vocalista do Trio Chicote, que tocará no evento

Para os assinantes, revista dominical terá reportagens especiais e fotos históricas sobre a criação do equipamento

Imagem: Reprodução



Políticas
João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 30 de outubro de 2021     |     A UNIÃO        13Edição: Luiz Carlos      Editoração: Ednando Phillipy

Divulgação foi realizada no seminário sobre financiamento e investimentos imobiliários, que aconteceu em São Paulo

O Polo Turístico Cabo 
Branco foi um dos destaques 
da 16ª edição do Adit Invest 
2021 – seminário sobre fi-
nanciamento e investimentos 
imobiliários, realizado este 
ano de maneira híbrida, no 
Milenium Centro de Conven-
ções do Secovi, em São Paulo. 
A Companhia de Desenvolvi-
mento da Paraíba (Cinep) fez 
a apresentação do projeto a 
presidentes, CEOs, diretores 
e tomadores de decisão de 
diversos empreendimentos 
nacionais e internacionais, 
que manifestaram interesse 
em conhecer.

Para o diretor presiden-
te da Cinep, Rômulo Polari, 
eventos como esse são extre-
mamente importantes para 
realizar networking e atrair 
novos empreendimentos 
para o Distrito Industrial do 
Turismo. “Estiveram presen-
tes no Adit Invest diversas 
empresas do segmento de 
hotelaria, empreendimentos 
habitacionais, de comércio e 
shoppings. Por isso tivemos 
uma excelente oportunidade 
para apresentar o Polo e ga-
rantir algumas agendas, para 
que investidores façam uma 
visita técnica ao Complexo 
Turístico e confiram de per-
to esse importante projeto”, 
enfatiza Rômulo.

E para reforçar ain-

da mais essa prospecção, a 
Companhia apostou em uma 
equipe de inteligência de 
mercado e criou há dois anos 
o Departamento de Atração 
de Investimentos e Relações 
Internacionais. “A participa-
ção de feiras como a BTM e 
Adit Invest é uma forma de 
apresentar nossa cartilhas 
de projetos para um públi-
co qualificado. A promoção 
dos estados é essencial nes-
se processo, sobretudo para 
aqueles estados que estatisti-
camente recebem menos in-
vestimentos privados, como 
são os da região Nordeste. A 
Paraíba tem tido sucesso na 
atração de investimentos por 
causa dessa nova política de 
prospecção que vem sendo 
adotada, é possível ver isso 
através dos dados de investi-
mentos nas áreas de energias 
renováveis e turismo, sobre-
tudo”, comenta Maria Eduar-
da, chefe do Departamento 
de Atração de Investimentos 
e Relações Internacionais.

Sobre a Adit Brasil
O Adit Invest é um semi-

nário realizado pela Associa-
ção para o Desenvolvimento 
Imobiliário e Turístico do 
Brasil (Adit Brasil), entidade 
sem fins lucrativos que tem 
como objetivo o desenvolvi-
mento dos mercados imobi-

Polo Turístico Cabo Branco é 
apresentado a investidores

Em busca de votos
Na reta final, candidatos buscam eleitor indeciso para a OAB-PB. 
Pleito está marcado para o dia 18 de novembro e disputa se concentra, 
basicamente, em conquistar votos no interior Página 14
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O Polo Turístico Cabo Branco foi um dos destaques da 16ª edição do Adit Invest 2021 e despertou interesses de profissionais do mercado internacional

liário, turístico e urbanístico 
dentro das melhores práticas 
nacionais e internacionais. 
Nele, os principais players do 
país oferecem conteúdo rico 
e reflexões sobre o cenário 
econômico brasileiro: opor-
tunidades de investimentos, 

fontes de financiamento, no-
vas tecnologias, governança, 
fundos imobiliários dentre 
outros assuntos.

Atualmente, a associa-
ção atua em 18 estados bra-
sileiros e realiza anualmente, 
além do Adit Invest, mais cin-

co seminários no segmento 
hoteleiro:  Adit Juris – focado 
em soluções Jurídicas para o 
Mercado Imobiliário e Tu-
rístico; Adit Share: evento 
que aborda Timeshare e 
Multipropriedade; Adit Ho-
tel: seminário sobre Desen-

volvimento e Investimentos 
Hoteleiros; Complan: focado 
em Comunidades Planejadas, 
Loteamentos e Desenvolvi-
mento Urbano; e Adit Arq: 
evento sobre Arquitetura, 
Projetos e Design para os Se-
tores Imobiliário e Turístico.

CMCG rejeita sessão sobre políticas públicas LGBT

A Câmara Municipal de 
Campina Grande (CMCG) re-
jeitou o requerimento da ve-
readora Jô Oliveira (PCdoB) 
de realizar uma audiência 
pública para debater políti-
cas públicas em favor da co-
munidade LGBTQIA+ do mu-
nicípio. A sessão, que ocorreu 
na última quinta-feira , ainda 
contou com falas homofóbi-
cas do vereador Alexandre 
Pereira (PSD). 

A vereadora manifestou 
o seu repúdio à votação dos 
vereadores, em maioria da 

bancada conservadora. “Eu, 
mesmo não fazendo parte da 
comunidade, me sinto par-
ticularmente ofendida. Em 
outros momentos em que 
tivemos debates aqui nesta 
casa, inclusive com pautas 
que eu discordo em núme-
ro, grau e gênero, nunca me 
coloquei contrária, porque 
eu acho que o debate na casa 
do povo tem que acontecer 
independente do que a gen-
te acredita. [..] Registro meu 
repúdio em relação a votação 
dos vereadores e vereadoras 
que se colocaram contra um 
procedimento próprio dessa 
Casa”. 

Já o vereador Alexandre 
Pereira não se sentiu intimi-
dado com as palavras e res-
saltou mais uma vez a sua po-
sição. “Se eu puder orientar a 
bancada para que esse tipo de 
pauta não entre aqui, eu vou 
fazer isso, enquanto eu estiver 
aqui, enquanto meus leitores 
me permitirem”, disse. 

O vereador ainda chegou 
a fazer comentários homofó-
bicos, chegando a associar a 
comunidade à “promiscuida-
de do mal”, que segundo ele 
é propagado na mídia. “Essa 
minoria tem espaços muito 
maiores na mídia do que em 
qualquer outro lugar, basta 

pegar a maior rede de televi-
são deste país, a propagadora 
de tudo quanto não presta, da 
promiscuidade do mal, que 
é a Rede Globo, que defende 
tudo que não presta, inclusi-
ve vai agora usar as palavras 
neutras”. 

Em contrapartida a es-
ses comentários, o vereador 
Rubens Nascimento (DEM), 
também integrante da ban-
cada conservadora, retificou 
seu voto e afirmou que con-
sidera importante o debate 
na Casa. “A minha posição 
de postura cristã não é de 
fechar os olhos para o di-
reito das pessoas seguirem 
suas orientações, mas é de 
praticar esse cristianismo 
demonstrando o amor de 
Deus para compreender a 
existência dessas pessoas. 
Mesmo entendendo que 
essa vivência não está de 
acordo com a palavra cristã, 

mas como cristão é preciso 
amar essas pessoas, enten-
der as necessidades dessas 
pessoas, é preciso trabalhar 
por políticas públicas”, res-
saltou. 

Após a sessão, a verea-
dora Jô Oliveira manifestou 
a sua indignação nas redes 
sociais. “Não consigo expres-
sar outro sentimento que 
não seja revolta. Negar uma 
audiência pública é limitar 
as vozes dessa população 
de nosso município. Princi-
palmente, porque sabemos 
as ausências em relação a 
políticas públicas”, escreveu 
em seu Twitter. 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Vereador fez 
comentários associando 

a comunidade 
à “promiscuidade 

do mal”

TJ conclui homologação de 
acordos sobre precatórios

Deputados visitam Eixo Norte 
da Transposição na Paraíba

A Gerência de Precatórios 
do Tribunal de Justiça da Paraí-
ba realizou, ontem, a terceira e 
última homologação dos acor-
dos do Edital nº 001/2019, 
incluindo beneficiários dos 
orçamentos 2016 a 2020 do 
Estado da Paraíba. A homolo-
gação contempla 2.280 bene-
ficiários, perfazendo um mon-
tante, já com deságio, superior 
a 100 milhões de reais. Ao todo 
o edital contemplou 4.986 be-
neficiários.

“A sentença publicada 
hoje representa mais um im-
portante passo para o cum-
primento da meta fixada pelo 
Presidente Saulo Benevides, 
de avançar muito mais no pa-
gamento dos precatórios. Pois, 
o edital de acordos do Esta-

do de 2019, com quase cinco 
mil beneficiários, está hoje 
integralmente homologado”, 
afirmou o Juiz Auxiliar da Pre-
sidência, Giovanni Magalhães 
Porto, responsável pelo setor 
de precatórios.

Após o prazo de impug-
nações serão atualizados os 
cálculos e intimados os in-
teressados, em seguida os 
acordos serão encaminhados 
à Diretoria Financeira para 
pagamento. Quando todos os 
acordos estiverem quitados 
um novo edital será publicado, 
segundo informou o gerente 
de precatórios, Higor Leal.

A homologação dos acor-
dos desta etapa foi efetivada 
pelo Juiz Antonio Carneiro de 
Paiva Júnior, designado pelo 

Tribunal de Justiça, e é fruto 
do compromisso de gestão do 
Desembargador Saulo Bene-
vides em garantir empenho 
máximo no processamento e 
pagamento dos precatórios 
administrados pelo TJPB.

“O Juízo da Conciliação ao 
chancelar esses acordos fir-
mados em precatórios, muito 
mais que uma fase processual, 
representa o fim de uma longa 
espera, buscando satisfazer o 
cidadão na efetivação de um 
direito pugnado contra a ad-
ministração pública. O esforço 
de toda a equipe do Tribunal 
de Justiça é no sentido de efe-
tivar todos esses pagamentos, 
com a máxima brevidade pos-
sível”, afirmou o juiz Antonio 
Carneiro.

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), através da 
Frente Parlamentar da água, 
realizou uma visita, ontem, a 
Barragem de Morros, no mu-
nicípio de São José de Pira-
nhas, Alto Sertão da Paraíba, 
para celebrar a chegada das 
águas da Transposição do Rio 
São Francisco - Eixo Norte. Os 
parlamentares integrantes 
da Frente tem acompanhado 
desde o início as obras que vai 
levar água para a população 
paraibana.

O evento realizado atra-
vés de propositura do depu-
tado Jeová Campos, contou 
com a participação de várias 
lideranças políticas do inte-
rior da Paraíba. Entre elas, os 
deputados federais: Wilson 

Santiago, Frei Anastácio, os 
ex-deputados Renato Gade-
lha e Chico Lopes; vereadores 
do Sertão da Paraíba, além 
do vice-presidente da Frente 
Parlamentar das Águas, de-
putado Francisco do PT, da 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte.

O presidente da Frente, 
Jeová Campos, ressaltou que 
o local, uma das regiões mais 
castigadas pela seca, agora 
é banhada pelas Águas do 
Rio São Francisco. “É preciso 
agora saber o que fazer com 
as águas; como vai melhorar 
a vida das pessoas; como a 
agricultura familiar será pro-
jetada para um patamar dife-
renciado em relação ao atual 
momento. Como no curso do 

Alto Piranhas nós temos uma 
pequena Petrolina nossa. Te-
mos muita coisa pela frente”.

A obra de Transposição 
do Rio São Francisco inicia-
da em 2007, soma 477 Km 
de extensão. “A Paraíba ce-
lebra e aqui eu recebo com 
muita alegria todos que che-
gam para visitar, contemplar, 
comemorar a chegada das 
águas em São José de Pira-
nhas. É por aqui que entra a 
água para a Paraíba: barra-
gem Morros, barragem Boa 
Vista e em seguida, pelo túnel, 
barragem de Caiçara. O maior 
túnel da América Latina e a 
maior barragem foram cons-
truídas aqui”, destacou o pre-
feito de São José de Piranhas, 
Chico Mendes.



Políticas

Pleito está marcado para o dia 18 de novembro e disputa se concentra, basicamente, em conquistar votos no interior 

A apenas vinte dias da 
eleição, o pleito acontece no 
dia 18 do próximo mês, os 
três postulantes à presidên-
cia da Ordem dos Advogados 
do Brasil(OAB-PB) entram 
de vez na reta final da cam-
panha, centrando trabalho 
agora principalmente nos 
votos dos indecisos do in-
terior que, ao contrário dos 
da capital, terminam por se 
envolver bem menos na dis-
puta eleitoral.  

O advogado Harrison 
Targino (apoiado pelo atual 
presidente, Paulo Maia), 
Maria Cristina Santiago 
(primeira mulher a dispu-
tar o cargo) e Raoni Vita 
(também pelas oposições) 
estão numa campanha que 
começou com seis pré-can-
didatos, mas que, pelos 
bastidores dos escritórios e 
tribunais da cidade, se mos-

tra acirrada e tão disputada 
quanto uma de prefeito ou 
de reitor.

As inscrições se encer-
raram na noite do último dia 
19 e, quem vencer, coman-
dará a instituição no biênio 
2022/2024. O pleito vai das 
9h às 17h na Seccional em 
João Pessoa e em 11 Sub-
seções da OAB no interior 
do Estado. Será a primeira 
eleição com efetiva parida-
de de gênero (50%) para a 
composição das chapas da 
Seccional, Subseções e Caixa 
de Assistência; além de cota 
racial para negros (pretos e 
pardos), no percentual de 
30%, nas eleições da OAB. A 
regra foi cumprida. As três 
‘cabeças de chapas’ inscritas 
têm mulheres em sua com-
posição.

São três nomes bastante 
conhecidos dentro e fora da 
categoria por suas atuações 
não somente como advo-
gados, mas também como 
professores ou gestores 
públicos. Harrison Targino 
é mestre em Direito pela 
PUC-SP, já exerceu inúme-
ras funções públicas como 
procurador-geral do Esta-
do, secretário de Educação, 
secretário de Segurança Pú-
blica e Administração Peni-
tenciária. 

Ele também foi juiz do 
TRE-PB, Diretor da Facul-
dade de direito da UEPB e 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Na reta final, candidatos buscam 
eleitor indeciso para a OAB-PB
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Os candidatos Harrison Targino, Maria Cristina Santiago e Raoni Vita fazem uma campanha acirrada que lembra um pleito para prefeito ou governador
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membro do Conselho Uni-
versitário da UEPB e da 
PUC-SP. Na área acadêmica, 
leciona no Unipê e na Uni-
versidade Estadual da Paraí-
ba (UEPB). De quebra, tam-
bém foi conselheiro estadual 
e membro de comissões 
nacionais da OAB (Ensino 
Jurídico, Exame de Ordem, 
dentre outras). Atualmente é 
conselheiro Federal da OAB 
pela Paraíba.

Além de já fazer história 
por ser a primeira a dispu-
tar a OAB na Paraíba, Maria 

Cristina (mais conhecida por 
Kiu) divide chapa com o ad-
vogado Rômulo Palitot. Ela 
é advogada, professora do 
Centro Universitário de João 
Pessoa e doutora em Direito 
Civil. Ocupa a presidência 
do IBDFAM/PB (Instituto 
Brasileiro de Direito de Fa-
mília) e é Membro Consultor 
da Comissão Especial de Di-
reito da Família e Sucessões 
do Conselho Federal da OAB.

Raoni Vita, que escolheu 
a advogada Taísa Gadelha 
como vice, disputa com o 

apoio de outros dois candi-
datos à presidência da OAB 
na eleição anterior: Shey-
ner Asfora e Carlos Fábio. 
É mestre em Direito Inter-
nacional pela Universidade 
Católica de Santos e bacharel 
em Ciências Jurídicas pela 
Universidade Federal da Pa-
raíba, possui pós-graduação 
em Direito Processual Civil 
pela Universidade Anhan-
guera (Uniderp).

Autor da obra “Demo-
cracia Participativa no Brasil 
à Luz da Carta Democrática 

Interamericana” e diversos 
artigos publicados e pales-
tras proferidas ao longo do 
território nacional, tendo 
atuado como observador in-
ternacional nas eleições ge-
rais dos Estados Unidos Me-
xicanos (2018). Atualmente, 
Raoni preside o Tribunal de 
Justiça Desportiva de Fute-
bol da Paraíba (TJDF/PB) e 
é sócio do escritório Vita Ad-
vogados & Consultores. Tem 
atuação nas áreas de Direi-
to Eleitoral, Administrativo, 
Constitucional e Civil.

Será a primeira eleição 
com paridade de 
gênero para a 

composição das chapas 
da Seccional

Propostas e estratégias vão de incentivo à tecnologia a apoio aos jovens
Desde que começou a ser 

cogitada, Maria Cristina San-
tiago já defendia a utilização 
dos avanços tecnológicos para 
propor melhorias efetivas nos 
serviços prestados pela OAB-PB. 
E faz questão de explicar di-
reitinho o que é e qual seria a 
importância disso para a cate-
goria.

“O APP OAB/PB 100% 
digital será entregue à advo-
cacia nos primeiros 100 dias 
de gestão. É um compromisso 
meu com todas as advogadas 
e advogados da Paraíba, pois 
entendo que o uso da tecnolo-
gia está mudando o modo de 
exercermos nossas atividades 
e de interagirmos com as insti-
tuições”, diz ela. 

Acrescenta que “Ordem 
não pode assistir passivamente 
a esse fenômeno. A entida-
de precisa estar no dia a dia 
do advogado e da advogada. 
Queremos uma OAB `na pal-
ma da mão´ da advocacia. 
Todas as atividades e serviços 
da ESA, Caixa e OAB estarão 
integradas no OAB 100% digi-
tal,” explica.

Garante ainda que, se 
eleita, “a OAB-PB estará no 
próximo triênio na vanguarda 
das discussões e das soluções 
disponibilizadas em termos de 
tecnologia aplicada ao Direi-
to. O aplicativo “OAB 100% 
Digital” é a visão dessa nova 
realidade. Uma solução para 
integrar os órgãos e os ser-

viços da Ordem em prol de 
toda a advocacia paraibana”, 
completa.

Harrison Targino, por sua 
vez, defende que a entidade 
deve buscar um diálogo com 
o Tribunal de Justiça para ten-
tar reduzir as custas judiciais, 
uma das mais caras do país. 
Ele lamentou o fato de o Su-
premo Tribunal Federal negar 
o pedido que objetivava redu-
zir os gastos do cidadão para 
o acesso à Justiça.

Sobre propostas de ges-
tão, o candidato diz que pre-
tende criar um programa de 
pós-graduação gratuita vol-
tada à capacitação dos ad-
vogados, em especial para a 
discussão das novas tecno-

logias. “Vamos ajudar, seja o 
jovem advogados, a mulher 
advogada ou os advogados 
mais experientes a redefinir-
se no mercado profissional 
tão modificado em face das 
modificações que impactam a 
atividade da advocacia”, pro-
mete.

O advogado Raoni Vita 
tem propostas correlatas, 
mas, acredita que mudança 
pra valer na OAB/PB só ocor-
rerá com a  transformação de 
mentalidade e de propósitos 
na entidade em geral, por esse 
motivo prefere fazer análise 
de conjuntura e de estratégia.

Lembrou que, na eleição 
passada, que culminou na vi-
tória do atual presidente Paulo 

Maia, as duas chapas de opo-
sição juntas somaram mais 
votos da que a que se sagrou 
vitoriosa e que agora, esse 
conjunto de eleitores deve for-
mar uma unidade em torno de 
uma única candidatura.

“O que eu posso dizer é 
que essas outras duas chapas 
estão unidas e que nós repre-
sentamos esse conjunto de 
oposição que está unidopor 
uma advocacia que clama por 
mudanças”, afirma ele, ao sa-
lientar que “se formos analisar 
bem, de lá para cá, o senti-
mento e desejo de mudança 
só aumentaram, bastando isso 
para constatarmos que temos 
todas as chances de ganhar”, 
observa Raoni Vita.

CMJP debate conscientização sobre a psoríase
Uma sessão especial foi 

realizada na manhã de on-
tem, na Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP), a fim 
de debater conscientização 
e políticas públicas para a 
prevenção e o tratamento 
da psoríase, uma doença 
inflamatória, crônica, imu-
nomediada, sistêmica e que 
acomete, principalmente a 
pele e as articulações. A dis-
cussão foi proposta pelo ve-
reador Milanez Neto (PV), 
que presidiu os trabalhos. A 
solenidade contou com a par-
ticipação de profissionais de 
saúde, pacientes, ativistas e 
representantes de entidades 
que trabalham com a doença.

O Dia de Conscienti-

zação da Psoríase é anual-
mente lembrado em 29 de 
outubro. A psoríase é uma 
doença imune inflamató-
ria crônica da pele e, ape-
sar de tratável, ainda não 
tem cura, não é contagiosa, 
e afeta aproximadamente 
3% da população mundial. É 
frequente tanto em homens 
quanto em mulheres, princi-
palmente entre 20 e 40 anos, 
sendo caracterizada pela 
presença de lesões averme-
lhadas, bem delimitadas e 
descamativas, em qualquer 
parte do corpo.

Milanez Neto destacou 
que a psoríase é alvo de mui-
to preconceito e precisa ser 
tratada. “É um prazer abrir 

a Casa do Povo para deba-
ter tema tão importante. 
O preconceito assola nos-
sa sociedade e a doença é 
algo que mexe demais com 
o ser humano, ainda mais 
quando envolta em precon-
ceito. Precisamos debater 
sobre políticas de inclusão 
e de esclarecimentos sobre 
a psoríase “, disse. 

A coordenadora do Cen-
tro de Referência de Apoio e 
Tratamento de Psoríase na 
Paraíba, que fica no Hospital 
Universitário Lauro Wander-
ley (HULW), na capital, a der-
matologista Esther Bastos 
Palitot explicou que o Brasil, 
e o mundo, estão voltados 
para ações de conscienti-
zação em relação à doença. 

Ela esclareceu que a psoría-
se é uma doença sistêmica 
e fez uma ampla explana-
ção sobre as conquistas da 
causa, tais como o sistema 
de informação e ampliação 
do diagnóstico da doença; 
resolução que considerou a 
psoríase como uma doença 
crônica, não contagiosa, sem 
cura, mas com tratamento. 
A médica também destacou 
que o Centro de Referência 
recebe pacientes de toda a 
Paraíba e de estados vizinhos 
e disponibiliza atendimento 
multidisciplinar. Ainda di-
vulgou o livro ‘Da ciência ao 
cuidado: Saberes e práticas 
em psoríase’, que está dispo-
nibilizado gratuitamente na 

internet. 
A presidente da Associa-

ção dos Amigos e Portadores 
de Psoríase, Tereza Cristina, 
fez um apelo aos poderes pú-
blicos para obter apoio para 
esses pacientes que não têm 
condições de se manterem na 
capital. “Precisamos ajudar 
nossos irmãos que necessitam 
de alimentação, remédios, exa-
mes e de um espaço para per-
manecer na cidade enquan-
to estiverem em tratamento. 
Também precisamos de mais 
informação para os gestores de 
saúde de nosso Estado. Estou 
lutando para realizar no próxi-
mo o ‘Primeiro Seminário so-
bre Psoríase para Secretários 
de Saúde’”, revelou. 

É um prazer abrir a Casa do Povo para 
debater tema tão importante. O preconceito assola 

nossa sociedade e a doença é algo que mexe 
demais com o ser humano, ainda mais quando 

envolta em preconceito 
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Polícia e Ministério Público já foram acionados para investigar e-mails enviados a cinco diretores da agência

Anvisa denuncia ameaças para 
vetar uso de vacina em crianças
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Luiz Henrique Gomes
Agência Estado

Cinco diretores da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) foram ame-
açados de morte, em caso de 
aprovação de vacinas contra 
a covid-19 para crianças entre 
cinco e 11 anos de idade.  A An-
visa informou que as ameaças 
foram imediatamente repassa-
das às autoridades policiais e 
ao Ministério Público para ado-
ção das medidas necessárias.

Em nota, a entidade afir-
mou que as ameaças foram 
recebidas na manhã de quin-
ta-feira (28) por e-mail por um 
mesmo remetente. Além dos 
diretores, instituições escola-
res do Paraná também foram 
alvos das ameaças.

A vacinação para crianças 
deve ser solicitada pela Pfizer 
em novembro, de acordo com 
a fabricante, que obteve pa-
recer favorável do conselho 
externo da agência regulado-
ra nos Estados Unidos para a 
vacinação desta faixa etária. A 
Anvisa precisa dar o aval para 
a vacinação ser permitida.

A decisão do conselho ex-
terno da FDA, agência regula-
dora americana, aconteceu na 
terça-feira, 26, mas não é defini-
tiva. Entretanto, o órgão oficial 
costuma seguir as indicações 
do conselho, segundo o jornal 
americano The New York Times.

Caso seja aprovada pela 
FDA, a previsão é que a vacina 
possa ser aplicada nas crian-
ças estadunidenses a partir 
da próxima semana, com uma 
dosagem de um terço da apli-
cada nos adultos. Na última 
sexta-feira, a farmacêutica 
afirmou em uma requisição 
formal que o imunizante tem 
uma eficácia de 90,7% no pú-
blico de cinco a 11 anos

Especialistas ouvidos 
pelo Estadão afirmam que 
caso a FDA aprove a apli-
cação do imunizante em 
crianças, a decisão pode 
pesar favoravelmente para 
que a Anvisa faça o mesmo 
no Brasil. Em nota, a Anvisa 
disse que “para avaliar a in-
dicação de uma vacina para 
o público infantil, devem ser 
observados aspectos especí-
ficos dessa faixa etária, entre 
os exemplos, dados de segu-
rança, eventos adversos e de-
finição de dosagem”.

Ainda conforme o órgão 
federal, o único pedido de 
aprovação de vacina covid 
para menores de 12 anos 
recebido foi para a Corona-
vac, produzida pelo Instituto 
Butantan, ligado ao governo 
paulista. “Este pedido já foi 
analisado e negado, tendo 
em consideração as limita-
ções dos dados apresentados à 
época e discutidos em reunião 
pública”, continuou a agência.

Adriana Fernandes e 
Idiana Tomazelli
Agência Estado

Sem garantia de aprova-
ção da PEC dos precatórios, 
que libera espaço para que o 
Auxílio Brasil pague ao menos 
R$ 400 até dezembro de 2022, 
o presidente Jair Bolsonaro 
tem sido aconselhado a fazer 
uma consulta formal ao Tribu-
nal de Contas da União (TCU) 
sobre a possibilidade de pror-
rogar o auxílio emergencial.

A ideia está entre as al-
ternativas que são analisadas 
por lideranças do Congresso 
e integrantes do governo para 
contornar o revés imposto 
pela falta de quórum na vo-
tação da PEC na quarta-feira 
passada. A proposta abre ao 
menos R$ 83 bilhões para 
gastos no Orçamento de 2022, 
parte destinada à ampliação 
do Auxílio Brasil. Há promes-
sa de nova votação após o 
feriado, mas lideranças têm 
dúvidas se o governo terá os 
308 votos necessários para a 
aprovação do texto. O assunto 
precisa ser liquidado até a se-
gunda semana de novembro 
para viabilizar os pagamentos.

Outra opção defendida 
nos bastidores é de uma nova 
decretação de calamidade pú-
blica, o que abriria caminho 
ao pagamento de benefícios 
sociais sem as travas fiscais 
que existem hoje. As duas 
medidas podem, inclusive, 
vir combinadas, pois há uma 
dúvida jurídica se seria neces-
sário decretar estado de cala-
midade para, então, prorrogar 
o auxílio emergencial.

Segundo apurou o Esta-
dão/Broadcast, conversas in-
formais sobre a extensão do 
benefício já ocorreram, mas 
a consulta ainda não foi for-

malizada ao TCU. Uma fonte 
da ala política do governo 
afirma que, caso a PEC não 
seja aprovada, dificilmente 
Bolsonaro “vai ficar sentado 
sem fazer nada”.

O auxílio emergencial 
atual, que paga parcelas que 
vão de R$ 150 a R$ 375, acaba 
neste domingo. Pouco mais de 
39 milhões de famílias são be-
neficiadas. Há nos bastidores a 
discussão se a prorrogação al-
cançaria todos os atuais bene-
ficiários, como é o desejo da ala 
política, ou se ficaria restrita 
às 17 milhões de famílias que 
farão parte do Auxílio Brasil.

As alternativas ganha-
ram força, depois do vaivém 
de declarações de autoridades 
e muita incerteza sobre qual 
será a fórmula final adotada 
pelo governo para contemplar 
os vulneráveis.

Sem ‘plano B’
O ministro da Cidada-

nia, João Roma, disse que o 
governo está empenhado 
na votação da PEC. “Não há 
plano B. Estamos focados na 
aprovação da PEC”, disse. Ele 
descartou a prorrogação do 
auxílio e explicou que, mesmo 
que houvesse decisão nesse 
sentido, não haveria mais 
tempo hábil para pagar o 
benefício em novembro.

Lideranças governistas 
mudaram de discurso ao lon-
go do dia. O líder do governo 
na Câmara, Ricardo Barros 
(PP-PR), disse, no início da 
tarde, que não haveria nem 
prorrogação do auxílio, nem 
decretação de calamidade. 
“Vai passar precatório. Já 
está tudo certo, tem dia para 
votar, e a mobilização está 
feita”, disse. Horas depois, 
Barros admitiu a hipótese 
de extensão do benefício.

Auxílio emergencial
pode ser prorrogado Eleições 2022

Novo anuncia a pré-candidatura 
de Felipe d’Avila para presidente
Matheus de Souza
Agência Estado

A corrida presidencial 
de 2022 acaba de ganhar, 
oficialmente, mais um nome. 
O partido Novo anunciou na 
quinta-feira (29) a pré-candi-
datura de Felipe d’Avila para 
as eleições presidenciais. Já 
o lançamento da candidatura 
de D’Avila deverá acontecer 
na próxima quarta-feira (3), 
em Brasília.

Em nota, o presidente 
do Novo, Eduardo Ribeiro, 
declarou que a sigla “traba-
lhará na construção de uma 
terceira via que possa trazer 
bom senso ao país”. O líder 
avaliou que D’Avila será um 
nome com “convicções fortes 
quanto às pautas reformistas 
e a importância da recupe-
ração econômica”. Para ele, 
o pré-candidato será capaz 
de unir a centro-direita em 
torno de um candidato único.

Conforme mostrou o Es-
tadão, o candidato do Novo 
já faz parte de uma lista 
que soma pelo menos 11 
nomes para o corrida pre-
sidencial, com D’Avila sen-
do um dos candidatos que 
tenta preencher o perfil da 
chamada “terceira via”, ten-
do em vista que, até o mo-
mento, pesquisas mostram 
que o cenário eleitoral per-
manece polarizado entre o 
presidente Jair Bolsonaro e 

o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

O evento de lançamen-
to de D’Avila acontecerá no 
auditório Alvorada no Cen-
tro de Convenções Ulysses 
Guimarães, na semana que 
vem, às 14h, com a presen-
ça de lideranças do partido. 
A assinatura do Termo de 
Compromisso Partidário 
ocorreu ontem, em ceri-
mônia para dirigentes e 
mandatários.

Daniel Weterman
Agência Estado

Reportagem da revista 
Veja afirma que o ex-presi-
dente do Senado Davi Alco-
lumbre (DEM-AP) empregou 
em seu gabinete seis mulhe-
res cuja única função era 
servir como instrumento de 
um conhecido mecanismo 
de desvio de recursos públi-
cos conhecido com “rachadi-
nha”. Admitidas, elas abriam 
uma conta no banco, entre-
gavam o cartão e a senha a 
uma pessoa da confiança do 
senador e, em troca, ganha-
vam uma pequena gratifi-
cação. Salários, benefícios e 
verbas rescisórias a que elas 
teriam direito não ficavam 

com elas. O valor estimado 
da fraude é de pelo menos 
R$ 2 milhões, de acordo com 
a revista.

Atual presidente da 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado, 
Alcolumbre divulgou nes-
ta sexta-feira uma nota 
à imprensa negando ter 
operado o suposto esque-
ma de “rachadinha” em 
seu gabinete.

“Nunca, em hipótese al-
guma, em tempo algum, tra-
tei, procurei, sugeri ou me en-
volvi nos fatos mencionados, 
que somente tomei conhe-
cimento agora, por ocasião 
dessa reportagem”, afirmou 
Alcolumbre em nota. “Toma-
rei as providências necessá-

rias para que as autoridades 
competentes investiguem os 
fatos”.

Mendonça
Desde agosto, Alcolum-

bre resiste a pautar a indi-
cação do ex-ministro André 
Mendonça para o Supremo 
Tribunal Federal (STF) na 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado. 
A escolha do nome foi en-
caminhada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, mas depen-
de de sabatina na comissão 
e de aprovação no plenário.

Nos últimos meses, Al-
columbre foi criticado pu-
blicamente pelo presidente 
Jair Bolsonaro em função do 
impasse para convocar a sa-

batina de Mendonça. O pre-
sidente da CCJ relacionou o 
cenário às acusações. Neste 
mês, ele teve um primo, o 
ex-deputado estadual Isaac 
Alcolumbre, preso em uma 
operação da Polícia Federal.

Ao se defender, o sena-
dor afirmou ser vítima de 
uma “orquestração” políti-
ca. “Continuarei exercendo 
o meu mandato sem temor 
e sem me curvar a ameaças, 
intimidações,chantagens ou 
tentativas espúrias de asso-
ciar meu nome a qualquer 
irregularidade”, diz a nota. 
“É nítido e evidente que se 
trata de uma orquestração 
por uma questão política e 
institucional da CCJ e do Se-
nado Federal”.

Revista Veja acusa Alcolumbre de ter 
operado ‘rachadinha’ em gabinete

A Anvisa é responsável pela aprovação de vacinas contra a covid-19 para crianças de cinco a 11 anos, que deve ser solicitida pela Pfizer em novembro

Foto: Agência Brasil
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Segundo esboço de acordo, se aquecimento ficar em 1,5 grau, impactos das mudanças climáticas serão “muito mais baixos”

G20: líderes se comprometem 
a limitar aquecimento global
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Antes de seguirem para 
a COP26 - a Conferência do 
Clima - em Glasgow, na Es-
cócia, os 20 países mais ricos 
se reúnem hoje e amanhã 
em Roma. Na agenda está o 
estabelecimento de medidas 
urgentes para manter o obje-
tivo de limitar o aquecimento 
do planeta a 1,5 grau Celsius. 
Um esboço de acordo traça a 
argumentação preparatória 
do G20 para alavancar ações 
concretas, a serem discutidas 
na 26ª Conferência do Clima 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU).

“Nós nos comprome-
temos a enfrentar o desafio 
existente das alterações cli-
máticas”, dizem os 20 países 
mais ricos do mundo, de acor-
do com as primeiros tópicos 
do comunicado da reunião de 
Roma, citado pela Reuters.

O compromisso é visto 
como trampolim fundamental 
para atenuar a crise climática, 
antes da COP26, na Escócia.

Segundo documento
-esboço, os líderes do G20 
deverão reconhecer que se 
o aquecimento puder ser 
limitado a 1,5 grau acima 
dos níveis pré-industriais, 
os impactos das mudanças 
climáticas são “muito mais 
baixos” do que se a tempera-
tura subir em 2 graus.

Ações
As nações desenvolvidas 

deverão também se compro-
meter a aplicar “ações imedia-
tas para alcançar a meta de 1,5 
grau”, diz o documento.

Esse compromisso já vem, 

pelo menos, desde 2015, com 
o Acordo de Paris, no qual os 
signatários tinham acordado 
em manter o aquecimento 
global “abaixo” de 2 graus, de 
preferência, em 1,5 grau.

Destacando os episó-
dios climáticos extremos, a 
comunidade científica tem 
insistido em limitar a subida 
da temperatura, sob pena de o 
planeta sofrer uma catástrofe 
ambiental.

“Atendendo ao apelo da 
comunidade científica, ob-
servando os alarmantes rela-
tórios do Painel Intergover-
namental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC) e cientes 

de nosso papel de lideran-
ça, comprometemo-nos a en-
frentar o desafio existente 
das alterações climáticas”, 
destaca o G20.

“Reconhecemos a impor-
tância fundamental de alcan-
çar emissões líquidas globais 
de gases de efeito estufa ou 
neutralidade de carbono até 
2050”, acrescenta.

A data “2050” está entre 
aspas no documento-esboço, 
indicando que o ano poderá 
estar sujeito a negociação.

Carvão
Entre os países que com-

põem o G20 estão o Brasil, a 

China, Índia, Alemanha e os 
Estados Unidos. São respon-
sáveis por 80% do Produto 
Interno Bruto mundial, 60% 
da população e cerca de 80% 
das emissões globais de gases 
de efeito estufa.

O grupo dos 20 reafirmou 
o compromisso de “eliminar e 
racionalizar” os subsídios aos 
combustíveis fósseis até 2025 
e reduzir o uso do carvão para 
produzir energia. O carvão é 
apontado como o principal 
poluente que contribui para 
o aquecimento global.

“Faremos o máximo para 
evitar a construção de novas 
centrais elétricas a carvão”. 

Eles alertam que, para esse 
objetivo, devem ser levadas 
em conta as circunstâncias 
nacionais e acrescentam que 
irão implementar um siste-
ma energético “amplamente 
descarbonizado” na década de 
2030. No documento inicial, 
os países se comprometem 
também a cortar emissões 
coletivas de metano,”subs-
tancialmente” até 2030, prazo 
que aparece entre parênteses.

O Centro de Convenções 
de Roma La Nuvola, no dis-
trito EUR da cidade, sediará 
o encontro de dois dias, dos 
chefes de Estado do G20, neste 
fim de semana na Itália.

Europa deve 
liberar 
viagens de 
argentinos

Agência Estado

O Fundo Russo de Inves-
timento Direto (RDIF, fundo 
soberano da Rússia) anunciou  
que o Conselho Europeu reco-
mendou a inclusão da Argen-
tina na lista de países para os 
quais as restrições de viagem, 
impostas como parte da luta 
contra a pandemia, devem ser 
suspensas.

A vacina russa Sputnik 
V contra a covid é uma das 
principais vacinas utilizadas 
durante a campanha de vaci-
nação na Argentina, ajudando 
a reduzir o número de casos 
diários de covid em mais de 
30 vezes durante os últimos 
5 meses. Assim, a Sputnik tem 
desempenhado um papel de-
cisivo na proteção da popu-
lação argentina e ajudando 
o país a se manter entre os 
líderes na luta contra o coro-
navírus. O RDIF saúda a deci-
são do Conselho Europeu de 
recomendar que os estados-
membros abram fronteiras 
para visitantes de Argentina. 
A decisão confirma o sucesso 
da campanha de vacinação da 
Argentina.

Vários outros países, 
incluindo Bahrein, Jordânia, 
Emirados Árabes Unidos e 
Chile (onde a Sputnik V tam-
bém foi autorizada) também 
estão na lista de países para 
os quais as restrições de 
viagem são recomendadas 
para serem suspensas pelo 
Conselho Europeu. Em 28 de 
outubro de 2021, as autori-
dades israelenses aprovaram 
a entrada de indivíduos vaci-
nados com a vacina Sputnik 
V. A quantidade de países 
que permitem visitantes 
vacinados com o Sputnik V 
chegou a 101 no total.

Países que abrem suas 
fronteiras para aqueles que 
receberam a vacina Sputnik 
V estão demonstrando a von-
tade de ajudar sua indústria 
e empresas a se recuperarem 
mais rapidamente, acolhendo 
os turistas e lançando as no-
vas bases para recuperações 
econômicas. A separação entre 
autorização das vacinas covid  
e certificados de vacinação é 
outro passo importante para 
evitar a discriminação vacinal 
e apoiar os esforços dos gover-
nos na reabertura segura das 
fronteiras, tanto para morado-
res quanto para turistas.

Foto: Agência Brasil

A comunidade científica tem insistido em limitar a subida da temperatura em todo o mundo, sob pena de o planeta sofrer uma catástrofe ambiental

Agência Estado

A vacina contra a covid-19 
da Pfizer e da BioNTech rece-
beu ontem (29) autorização 
nos Estados Unidos para uso 
em crianças a partir de cinco 
anos. É o primeiro imunizan-
te contra o vírus a conseguir o 
aval para essa faixa etária. As-
sim que o Centro para Preven-
ção e Controle de Doenças der 
o sinal verde, o que deve ocor-
rer dentro de dias, esse grupo 

já poderá começar a receber a 
primeira dose.

As crianças receberão as 
duas doses com três sema-
nas de intervalo, como ocorre 
com essa vacina no país com 
adultos e adolescentes. Cada 
dose dos pequenos, porém, 
terá apenas um terço da usada 
para os demais. A Casa Bran-
ca e executivos das empresas 
preveem que exista estoque 
disponível para todos os que 
desejarem se vacinar nesse 

grupo e a Pfizer já deve come-
çar a fazer os embarques da 
dose pediátrica.

Os EUA afirmam que já 
compraram mais de 65 mi-
lhões de doses pediátricas, o 
suficiente para cobrir todas as 
crianças elegíveis. Há 28 mi-
lhões de pessoas no país nessa 
faixa entre 5 e 11 anos.

Meta da OMS
Em comunicado após 

cúpula de ministros das Fi-

nanças e da Saúde, o G-20 
endossou ontem o plano 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) de assegurar 
que pelo menos 40% da po-
pulação de todos os países 
esteja vacinada até o fim 
deste ano, e 70% até metade 
de 2022. “Tomaremos medi-
das para ajudar a aumentar 
o fornecimento de vacinas 
e produtos e insumos médi-
cos essenciais nos países em 
desenvolvimento e remover 

as restrições de fornecimen-
to e financiamento relevan-
tes”, destaca a nota.

Os ministros reconhe-
cem que a recuperação eco-
nômica da crise provocada 
pelo coronavírus ainda é 
“altamente divergente” en-
tre os países e dentro das 
próprias nações. “Reitera-
mos nosso compromisso de 
controlar a pandemia em to-
dos os lugares o mais rápido 
possível”, ressaltam.

O grupo também refor-
ça o apoio ao aumento da 
capacidade de manufatura 
de vacinas em diferentes 
regiões, com criação de cen-
tros de transferências de 
tecnologia na África do Sul, 
Brasil e Argentina. “Traba-
lharemos para aumentar 
a transparência e a previ-
sibilidade das entregas de 
vacinas e para promover 
parcerias público-privadas 
responsáveis”, pontua.

EUA autoriza vacina da Pfizer para crianças

Organização Mundial da Saúde

Tedros deve ficar mais cinco anos no cargo
Agência Brasil

O etíope Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, secretário-geral 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) em meio à res-
posta à pandemia de covid-19, 
está a caminho de novo man-
dato de cinco anos à frente da 
agência, depois de ser o úni-
co candidato indicado por 28 
países, disseram diplomatas 
ocidentais ontem.

Os diplomatas citaram 
carta enviada pela OMS a seus 
194 países-membros, infor-
mando-os sobre as indicações 
confidenciais contidas em en-
velopes selados entregues no 
final de setembro. A Etiópia se 

recusou a indicar Tedros para 
um segundo mandato devido a 
tensões geradas pelos conflitos 
na região do Tigré, o que tornou 
necessário que outros países o 
indicassem.

Entre os 28 países que in-
dicaram Tedros para um novo 
mandato estão a França, Alema-
nha e outros membros da União 
Europeia, além de três países 
africanos - Botswana, Quênia e 
Ruanda - disseram os diploma-
tas à Reuters. Os Estados Unidos 
não estavam entre esses países.

A questão é delicada. A 
União Africana sequer discutiu a 
indicação, e isso não aconteceu 
nem mesmo no último encontro 
do bloco neste mês, acrescen-

taram diplomatas africanos. A 
OMS realizará a eleição para o 
cargo de diretor-geral em sua 
reunião anual de ministros da 
Saúde, em maio do ano que vem. 
As indicações foram mantidas 
em sigilo para evitar campanhas 
antecipadas.

Tedros, ex-ministro da Saú-
de e das Relações Exteriores da 
Etiópia, tornou-se o primeiro 
africano a ser eleito diretor-ge-
ral da OMS em maio de 2017. 
Ele tem liderado a agência na 
resposta à pandemia de co-
vid-19, a pior crise global de 
saúde pública em um século, 
que começou na cidade chinesa 
de Wuhan no final de 2019 e já 
matou 5,2 milhões de pessoas.  O etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus é secretário-geral da OMS

Foto: Agência Estado
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Decisão do Confaz, com voto da Paraíba, visa colaborar para a manutenção dos preços ao consumidor e vale por 90 dias

O Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) aprovou ontem 
(29), com voto da Paraíba, o congela-
mento do chamado “valor nominal” 
dos combustíveis, que serve de base 
de cálculo para a cobrança do Impos-
to sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) por 90 dias. Na práti-
ca, isso congela o valor do ICMS cobra-
do dos postos. O objetivo é colaborar 
com a manutenção dos preços nos va-
lores vigentes entre 1º de novembro 
de 2021 e 31 de janeiro de 2022.

Com a proposta aprovada por 
unanimidade do Confaz, os preços 
nominais de todos os combustíveis 
(gasolina, diesel, etanol e gás de co-
zinha), estipulado pelo Governo da 
Paraíba e os demais 26 Estados, vão 
permanecer sem qualquer alteração. 
O Confaz é o colegiado formado pelos 
secretários de Fazenda dos Estados, 
do Distrito Federal e do Ministério da 
Economia. 

De acordo com o secretário da 
Fazenda da Paraíba, Marialvo Laurea-
no, essa medida vai ajudar os orça-
mentos das famílias e das empresas. 
“Portanto, nós deveremos manter o 
mesmo valor do ICMS durante estes 
três meses. E vamos aguardar o que 
vai acontecer com os preços dos com-
bustíveis”, disse. 

Ele afirma que esta proposta vai 
mostrar que a medida aprovada na 
Câmara - e que será apreciada pelo 
Senado - trata-se de uma anomalia 

tributária e não tem sentido. O pre-
sidente da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), apresentou uma 
proposta que prevê cálculo do valor 
do imposto a partir da variação do 
preço dos produtos nos dois anos an-
teriores.

Além disso, o secretário acredita 
que a proposta de convênio do Confaz 
aponta para a sociedade que a ques-
tão dos reajustes do combustível é 
culpa exclusiva da Petrobras. Marialvo 
Laureano ressaltou, inclusive, que foi 
publicado no último dia 28, o lucro da 
Petrobras no terceiro trimestre, de R$ 
31,1 bilhões, e que a decisão da esta-
tal foi de aumentar o valor a ser dis-
tribuído entre os acionistas. Este fato, 
segundo o secretário da Sefaz-PB, não 
representaria a solução correta, já que 
o ideal seria fazer a implantação do 
Fundo de Equalização dos Combustí-
veis que existia até 2016. 

“Esta seria a solução adequada 
para a Petrobras que faria com que 
os preços não tivessem reajustes 
tão grandes como estão tendo. Mas, 
a política de preços da Petrobras é 
voltada única e exclusivamente para 
dar lucro aos acionistas. Ela deixou 
de ser uma empresa estratégica para 
o povo brasileiro e passou a ser uma 
empresa para dar lucro aos acionis-
tas”, pontuou. Outra questão, segundo 
Marialvo, foi a redução da capacidade 
de produzir os combustíveis nas refi-
narias instaladas no país, “o que tem 
provocado mais importação, menos 
emprego no Brasil e preços mais altos 
aqui devido à variação cambial”.

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Base de cálculo do ICMS dos 
combustíveis será congelada

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Maradona

Opinião Horácio Forte
Presidente da H. Forte | Colaborador

O que tenho que fazer para ser um 
bom líder? Esta é uma pergunta que muitos 
jovens recém formados e profissionais no 
início das suas carreiras, fazem a si mesmos!

A primeira coisa a se observar é 
que ninguém começa hoje como auxiliar, 
assistente ou assessor de alguma área 
ou departamento, e se torna diretor ou 
presidente da noite para o dia. Existe toda 
uma preparação acadêmica, técnica, e 
um acúmulo de experiências que só se 
conquista no dia a dia, através de “calos nas 
mãos” e adquirindo alguns cabelos brancos.

A liderança é a primeira competência 
a ser observada. Este gestor consegue 
obter bons resultados através das pessoas? 
Lidera pelo exemplo? É claro nas suas 
comunicações?

Tem um bom pensamento analítico 
encontrando uma variedade de soluções 

alternativas para resolver problemas e/ou 
para aproveitar oportunidades existentes? É 
criativo? Percorre caminhos diferentes dos 
usuais para obter resultados melhores dos 
atuais? Gosta de inovar?

A curiosidade intelectual é outra 
competência salutar. Ele(a) está antenado 
com o que há de mais moderno na sua 
área de atuação com relação a novos 
conhecimentos e tecnologias, por exemplo?

Seus resultados são entregues 
conforme o combinado com a sua 
organização? Respeita a diversidade 
trabalhando com pessoas de diferentes 
raças e credos, extraindo de cada uma delas 
a melhor contribuição para a empresa?

Tem integridade plena? Suas ações são 
condizentes com o seu discurso e ele (a) 
cumpre o que promete? Ninguém sozinho 
consegue nada. Ele (a) pratica o eu ou o nós? 

Trabalha o desenvolvimento da sua equipe? 
Desenvolve talentos?

A aderência dos seus princípios e 
valores enquanto indivíduo da empresa 
que trabalha, é fundamental para uma 
convivência alcalina, e por fim, ele(a) precisa 
ter conhecimentos técnicos específicos para 
garantir a qualidade das entregas que a 
função exige dentro da organização.

Essas 10 competências executivas 
acima elencadas são desenvolvidas à luz da 
experiência prática adquirida no dia a dia do 
exercício das funções gerenciais em toda e 
qualquer empresa, independente do nº de 
funcionários e do seu faturamento.

O bom gestor precisa estar preparado 
para enfrentar e superar os desafios que se 
apresentam à sua frente, pois desta forma 
poderá ser o autor e não o ator da sua 
própria história.
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-0,39%
R$ 7,730

-2,09%
103.500 pts

PARAÍBA não REAjuStA vAloRES Há SEIS AnoS

n O Governo da Paraíba mantém inalterada a alíquota do ICMS 
de todos os combustíveis há quase seis anos. A última mudança 
foi em janeiro de 2016. O que a Paraíba realiza, assim como to-
dos os estados da Federação, são pesquisas de preços quinzenais 
para levantar o valor médio cobrado pelos postos de combustíveis 
do Estado para servir de base da cobrança da alíquota do ICMS, 
por meio do Preço Médio Ponderado Final (PMPF) no Ato Cotepe 
do Confaz.

n Mesmo com os sucessivos aumentos da Petrobras nos preços 
dos combustíveis, a Paraíba vem mantendo os menores valores 
médios da gasolina e do diesel ao consumidor entre os nove 
estados da Região Nordeste há seis meses, segundo pesquisa 
semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP). “O nosso Preço Médio Ponderado Final (PMPF), que 
serve de base de cálculo para o ICMS, de gasolina e diesel, por 
exemplo, é menor do que os postos cobram aos consumidores na 
bomba, o que reforça ainda mais os nossos argumentos de que a 
responsabilidade não é nossa nesses aumentos”, revelou Marialvo.

Programa extinto

Mais de 500 mil famílias do estado 
recebem o último Bolsa Família

Mais de 500 mil famílias pa-
raibanas receberam neste mês a 
última parcela do Bolsa Família. O 
programa que beneficiou mais de 
1 milhão de brasileiros ao longo 
de 18 anos foi extinto pela Medida 
Provisória 1.061, que cria o Auxí-
lio Brasil. A origem dos recursos 
ainda não foi definida, mas o Go-
verno Federal assegura que o be-
nefício começa a ser pago no mês 
de novembro. 

A dona de casa Ana de Fátima 
da Silva está apreensiva. Beneficiá-
ria do Bolsa Família desde 2003, 
ela não sabe como irá pagar as 
contas caso o programa não seja 
substituído a tempo. O valor de 
R$ 312, que recebe mensalmen-
te, é a única fonte de renda com 
a qual paga as contas de água, luz 
e alimentos. “A gente sente medo 
porque é um dinheiro que nunca 
falhou e que a gente conta com ele. 
Tenho dois filhos pequenos e o 
que tenho certo é o Bolsa Família”. 

A diretora do Sistema Único 
de Assistência Social da Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Hu-
mano (SEDH), Francisca Fernan-
des Vieira, falou da preocupação 
em relação às incertezas que gi-
ram em torno do novo programa. 
A SEDH, responsável por orientar 
os 223 municípios do Estado na 
execução das políticas de trans-
ferência de renda, ainda não foi 
informada oficialmente sobre o 
Auxílio Brasil, tendo apenas as in-
formações da Medida Provisória. 
“Não sabemos como o programa 
será executado. As pessoas, e nós 
da secretaria, estamos em polvo-
rosa com os danos que possam 
acontecer. Vemos o desmonte do 
Bolsa Família,  política reconhe-
cida como uma das melhores da 
América Latina, responsável por 
tirar o Brasil do mapa da fome”.

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br
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Paraibanos estão apreensivos com o fim dos programas sociais que ajudam na renda familiar

Durante 18 anos, o 
programa social ajudou 
a acabar com a fome de 

milhares de pessoas

Modelo

Fim do auxílio
Criado em 2020 para benefi-

ciar os trabalhadores prejudicados 
pela pandemia do novo coronaví-
rus, o Auxílio Emergencial também 
chega ao fim para mais de 700 mil 
residências paraibanas. No Estado, 
o rendimento médio foi de R$ 940, 
segundo dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad) Covid-19, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Para o auxílio, oferecido du-
rante 1 ano e 5 meses, foram dispo-
nibilizados mais R$ 11 milhões. Em 
todo o Brasil mais de 22 milhões 
de pessoas vão deixar de receber 

benefício. O pagamento da última 
parcela será feito amanhã para os 
nascidos em dezembro. 

Andréa da Silva trabalha com 
confeitaria e, durante a pandemia, 
viu as vendas caírem vertiginosa-
mente. O auxílio emergencial, lem-
bra, foi essencial no momento de 
dificuldade. Só o salário mínimo do 
marido não dava para pagar as con-
tas de casa. “Dois filhos adolescen-
tes e tendo todos os compromissos 
de casa, com comida, as contas fixas, 
remédios. O auxílio realmente fez a 
diferença e vai fazer falta, porque as 
coisas ainda não voltaram ao nor-
mal totalmente”, destaca. Andréa 
conta que na rua onde mora, no 
bairro Costa e Silva, muitas famílias 
precisam dos benefícios, e se preo-
cupa. “A gente tem uma renda, um 
trabalho, mas e quem não tem nada: 
vai ser fome e muita”. 

Auxílio Brasil
Cerca de 14 milhões de famílias 

devem ser atendidas pelo Auxílio 
Brasil, mas a origem dos recursos 
ainda não foi definida. O Ministério 
da Cidadania tem previsão de ini-
ciar os pagamentos em novembro.



Economia

Maior índice de fraudes ocorre nos casos em que a vítima é manipulada a fazer ações em benefício dos criminosos

Os golpes contra clien-
tes de bancos cresceram 
165% no primeiro semestre 
deste ano em comparação 
com o mesmo período de 
2020, segundo levantamento 
da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban). Os gol-
pes que mais aumentaram 
foram aqueles chamados de 
“engenharia social”, em que 
a vítima é manipulada e leva-
da a fazer ações em benefício 
dos criminosos.

O crescimento ocorre, 
entretanto, em um contexto 
em que o celular já responde 
por mais da metade das tran-
sações bancárias. Segundo a 
Febraban, os aplicativos para 
telefone móvel foram usados 
em 51% das transações em 
2020. Em 2016, o percentual 
era de 28%. De acordo com 
a federação, a pandemia au-
mentou a importância des-
ses aparelhos, que passaram 
a ser usados por pessoas que 
antes sequer tinham conta 
em banco.

Esse público, com pouca 
intimidade com o funciona-
mento do sistema bancário 
e com a segurança digital, é 
o alvo preferencial dos gru-
pos de criminosos, diz a en-
tidade. Os golpistas tendem 
a se aproveitar da falta das 
informação das vítimas para 
induzi-las a fazer depósitos e 
transferências, o que é mais 
fácil do que burlar os siste-
mas de segurança dos aplica-
tivos e sistemas dos bancos.

O chamado golpe do fal-
so funcionário cresceu 62% 
no primeiro semestre deste 

ano. Nessa modalidade, o cri-
minoso liga para a vítima e se 
faz passar por funcionário de 
uma instituição com a qual 
a pessoa tem relação. O gol-
pista informa a vítima sobre 
supostos problemas de segu-
rança, como a conta invadida 
ou clonada, para conseguir 
dados pessoais e financeiros.

Outro golpe, do falso 
motoboy, funciona de forma 
semelhante. O golpista liga 
para a vítima passando-se 
por funcionário do banco e 
diz que o cartão foi frauda-
do, pede a senha e instrui a 
pessoa a cortar o cartão. No 
entanto, o chip fica preser-
vado. Um suposto funcioná-
rio do banco vai à residên-
cia da pessoa sob o pretexto 
de retirar o cartão para que 
um novo seja emitido. Com 
a senha e o chip, os golpis-
tas podem sacar dinheiro e 
fazer transações em nome 
da vítima.

As tentativas de golpe 
do tipo phishing cresceram 
26%. Nessa modalidade de 
fraude, são enviados e-mails 
ou mensagens por WhatsA-
pp na tentativa de obter da-
dos ou induzir as pessoas a 
clicar em páginas falsas de 
bancos. 

Alerta
A Febraban alerta que 

em nenhum contato real de 
bancos, serão solicitados se-
nhas, números de cartão ou 
será pedido para fazer trans-
ferências. Em caso de dúvi-
da, o cliente deve desligar e 
telefonar por conta própria 
para os canais de atendi-
mento informados no verso 
do cartão bancário.

Daniel Mello  
Agência Brasil

Registro de golpes a clientes 
de bancos sobe 165% no país
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Pitimbu e Acaú

Empreender PB assina 54 contratos 
para atender pescadores do Litoral Sul

O Governo do Estado, 
por meio do Programa 
Empreender PB, realizou 
ontem, em Pitimbu, assi-
naturas de 54 contratos 
para pescadores do muni-
cípio e de Acaú, represen-
tando um investimento de 
aproximadamente R$ 380 
mil. Eles agora terão con-
dições para ampliar seu 
negócio, adquirir novos 
equipamentos e melhorar 
o atendimento. 

Estiveram presentes 
na solenidade o secre-
tário executivo de Em-
preendedorismo, Fabrício 
Feitosa, a prefeita de Pim-
tibu, Adelma Cristovam, 
os deputados estaduais 
Branco Mendes e Eduar-
do Carneiro, entre outras 
autoridades da região.

Fabrício explicou que 
o Empreender PB realiza 
dois formatos de atendi-
mentos: inscrições on-li-
ne para o público em geral 
e arranjos produtivos lo-
cais. “Os arranjos produti-
vos são realizados através 
das próprias entidades de 
classes, a exemplo da co-
lônia de pescadores, tanto 
de Acaú como de Pitimbu, 
que solicitaram esse aten-
dimento. As parcerias 
municipais são de suma 

importância para o desen-
volvimento de estratégias 
para atuação do Empreen-
der PB nos municípios. E 
para o arranjo produtivo 
da colônia dos pescadores, 
nosso objetivo é que esse 
crédito traga resultados 
efetivos para todas as pes-
soas que residem aqui, não 
só para as pessoas que re-
tiraram crédito, mas para 
todo o município.”

A prefeita do muni-
cípio de Pitimbu, Adelma 
Cristovam, ressaltou que 
o atual momento é de alta 

estação e a região está re-
cebendo um grande flu-
xo de turistas, e que esse 
atendimento traz resulta-
dos positivos nesse aspec-
to. “A maioria dos nossos 
pescadores tem a sua pró-
pria peixaria, e agora eles 
vão poder ampliar o seu 
negócio e comprar mate-
riais para melhorar o aten-
dimento ao comércio local. 
Me alegra muito estar con-
cretizando essa parceria 
com o Empreender PB, 
com o Governo do Estado, 
que vem para fortalecer o 

desenvolvimento e turis-
mo do município.” 

O deputado estadual 
Branco Mendes parabe-
nizou a parceria entre o 
programa e os municípios 
e avaliou que “esse atendi-
mento é muito importante, 
pois vai beneficiar a eco-
nomia no Litoral Sul”. A as-
sinatura do contrato entra 
na etapa final do processo 
de concessão de crédito 
do programa, que começa 
pela inscrição, seguindo 
para o curso de capacita-
ção e plano de negócios.

Com os recursos, os pescadores terão condições para ampliar negócios, adquirir equipamentos e melhorar o atendimento

Foto: Secom-PB

PBTur traz influencer digital 
para divulgar turismo local

Com a proposta de mas-
sificar a marca de turismo fa-
miliar do Destino Paraíba, a 
Empresa Paraibana de Turis-
mo (PBTur) articulou a vinda 
à Paraíba da executiva da ope-
radora Turismo Orinter (SP) 
e influencer digital Mariana 
Bruscato (@macbruscato). 
Acompanhada da família (ma-
rido e um casal de filhos de 7 e 
4 anos), Mariana Bruscato de-
sembarca  hoje em João Pessoa 
e até quarta-feira (3) vai visitar 

os principais roteiros da capi-
tal, de Cabedelo e Conde.

De acordo com a presi-
dente da PBTur, Ruth Aveli-
no, há anos o Destino Paraíba 
‘vende’ a proposta de um turis-
mo em família, com excelentes 
roteiros para se visitar com os 
filhos, pais, sogros e demais 
familiares. Tudo em segurança 
e dentro dos novos protocolos 
de segurança sanitária, que 
passaram a ser a nova regra 
no pós-pandemia do covid-19. 

“Acreditamos que com a vinda 
de Mariana Bruscato iremos 
divulgar esse potencial por in-
termédio das postagens e das 
opiniões dela junto aos seus 
seguidores, que são principal-
mente pessoas buscando su-
gestões de novos roteiros para 
um lazer em família”, disse a 
executiva paraibana. 

Em seu perfil no Insta-
gram, a influencer se destaca 
pelos passeios com a família de 
forma descontraída e natural. 

42,5% dos paraibanos têm 
investimentos financeiros

Na Paraíba, 42,5% da 
população possui dinheiro 
investido, segundo dados da 
pesquisa “Raio X do Inves-
tidor 2021”, realizada pela 
Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Fi-
nanceiro e de Capitais (An-
bima). A caderneta de pou-
pança, apesar de ter um dos 
rendimentos mais baixos 
entre as opções disponíveis, 
ainda é a escolha preferida 
dos paraibanos: cerca de 
32% dos investidores es-
colhem a poupança como 
principal reserva financeira. 

“A poupança é a apli-
cação financeira mais tra-
dicional dos brasileiros. 
Atualmente, as cooperati-
vas Sicredi, distribuídas nos 
nove estados do Nordeste, 
assim como no Pará, no Nor-
te do país, estão promoven-
do um movimento regional 
de poupança para estimular 
o hábito de poupar”, destaca 
Wilson Ribeiro de Moraes 
Filho, presidente do Con-
selho de Administração da 
Central Sicredi Norte/Nor-
deste.

Desde o início da cam-

panha, na segunda quinze-
na de agosto, até o final de 
setembro, foram abertas 
cerca de 1.500 novas contas 
no Sicredi e um incremento 
no saldo de poupança no 
valor de R$ 6,1 milhões, o 
que simboliza a conscienti-
zação da população sobre a 
importância de poupar. Ao 
total, o Sicredi movimenta 
aproximadamente R$ 120 
milhões em poupança entre 
suas cooperativas presentes 
nas regiões N/NE, que reú-
nem cerca de 23% dos in-
vestidores do país.

Hospital Universitário de JP 
recebe R$ 1 mi em crédito

O Hospital Universitá-
rio Lauro Wanderley (HUL-
W-UFPB) recebeu, esta 
semana, R$ 1 milhão do Go-
verno Federal em recurso 
suplementar. Liberado pela 
Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (Ebserh), 
a qual o HULW é vinculado, 
o montante vai assegurar a 
aquisição de itens necessá-
rios para concluir as ações 
de 2021, além de garantir 
iniciativas programadas 

para o início de 2022.  
Ao todo, mais de R$ 50 

milhões em recursos suple-
mentares foram repassados 
pela estatal a hospitais uni-
versitários que integram a 
Rede Ebserh/MEC. Desse 
montante, quase R$ 39 mi-
lhões foram destinados para 
o abastecimento de medi-
camentos, produtos para 
a saúde e outros insumos 
médico-hospitalares, com 
aquisições voltadas para o 

início de 2022. Além disso, 
R$ 11,5 milhões foram des-
tinados para obras e aquisi-
ção de equipamentos, ainda 
em 2021.  

Na Paraíba, além da 
quantia destinada ao HULW
-UFPB, a Ebserh repassou R$ 
1 milhão para o Hospital Uni-
versitário Alcides Carneiro e 
R$ 200 mil para o Hospital 
Universitário Júlio Bandeira, 
ambos da Universidade Fe-
deral de Campina Grande.

O número de inadim-
plentes no Brasil chegou a 
62,21 milhões de pessoas 
em setembro, o que repre-
senta uma ligeira retração 
(0,06%) ante o registrado 
no mês anterior.

Segundo o Mapa da Ina-
dimplência e Renegociação 
de Dívidas no Brasil divulga-
do ontem pela Serasa, esse 
é o valor mais baixo desde 

abril, quando foram regis-
trados 62,98 milhões de bra-
sileiros nessa situação.

De acordo com o es-
tudo mensal, o número de 
dívidas totais no Brasil tam-
bém é o menor registrado 
no período, com queda de 
0,16% em relação a agosto, 
totalizando 208,46 milhões 
de contas.

Segundo o levantamen-
to, apesar da queda na ina-
dimplência, o valor total de 
dívidas em setembro teve 

alta de 0,34% na compara-
ção com agosto, somando 
R$ 245,3 bilhões. A média 
dos valores da dívida é de 
R$ 3.944 por pessoa e de R$ 
1.177 por dívida.

O segmento de bancos 
e cartões de crédito con-
tinua liderando a lista das 
contas responsáveis pela 
inadimplência, representan-
do 28,7% delas, seguido das 
dívidas de contas básicas 
como água e luz (23,5%) e 
varejo com 13%.

Número de inadimplentes 
cai, mas dívidas crescem
Flávia Albuquerque
Agência Brasil
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Este ano, já foram 224 transplantados no Estado: 191 de córneas, 14 de rins, 11 de fígado, três de coração e cinco de medula

Em apenas uma sema-
na, a Central Estadual de 
Transplantes da Paraíba 
registrou, no Hospital de 
Trauma de Campina Grande, 
seis captações de córneas. 
A marca só foi possível gra-
ças ao “sim” das famílias que 
autorizaram as doações. São 
os parentes do paciente que 
devem permitir a doação de 
órgãos ou tecidos.

Após a retirada, as cór-
neas foram encaminhadas 
para o Banco de Olhos da 
Paraíba para tratamento e 

posterior transplante. No 
Estado, atualmente, 328 
pessoas aguardam por uma 
córnea.

De acordo com a coor-
denadora de Enfermagem 
do Núcleo de Captação de 
Campina Grande, “conseguir 
seis doações em menos de 
sete dias é muito gratificante 
para nós da equipe, que nos 
dedicamos incansavelmente 
a esta missão. Com a auto-
rização das famílias, muitas 
vidas são transformadas”.

Em 2021, o número de 

transplantes de córneas já 
supera os dois anos anterio-
res. Enquanto que, em 2019, 
foram 89, e 2020, 36 trans-
plantes. Este ano o número 
está próximo de 200.

“Esse número é muito 
significativo. O sentimento 
é de gratidão da equipe, às 
famílias que foram favorá-
veis à doação. Muitas pessoas 
aguardam um telefonema 
para receber a notícia que 
realizarão o transplante e 
terem sua saúde restaurada. 
A doação é um ato de solida-

riedade e amor ao próximo”, 
ressaltou a chefe do Núcleo 
de Ações Estratégicas da Cen-
tral Estadual de Transplante, 
Rafaela Carvalho.

A Paraíba registrou, até 
agora, 224 transplantes nes-
te ano, sendo 191 de cór-
neas, 14 transplantes renais, 
11 de fígado, três de coração 
e cinco de medula óssea. Na 
fila esperam 328 pessoas 
por uma córnea, 181 por um 
rim, 11 aguardam um fígado 
e três pessoas precisam de 
um coração.

Paraíba registra seis captações 
de córneas em uma semana

As impurezas 
da separação: 
política e economia

Independente de se estar em ambiente infestado ou não 
com o novo coronavírus, a realidade é que, quando pouco se 
discute as relações entre a política e a economia, uma coisa 
é possível de se dar como certa: a despolitização da econo-
mia. Democracia e eficiência econômica são categorias de 
análises das ciências sociais e devem ser equacionadas de 
modo que os problemas das sociedades contemporâneas 
sejam resolvidos da melhor maneira possível.

A melhor maneira possível de resolução de tais pro-
blemas implica, no mínimo, em assegurar o bem-estar 
dos cidadãos e cidadãs. A operacionalidade das boas po-
líticas públicas depende sempre e mais da qualidade das 
instituições democráticas. Através das políticas públicas, 
entes estatais e organismos da sociedade civil unem forças 
para garantir uma qualidade de vida, também, no mínimo, 
razoável à população.

No plano internacional, como vem afirmando o cien-
tista político Fernando Luiz Abrúcio (FGV/Eaesp), há muito 
tempo a qualidade das decisões em assuntos públicos 
supõe tanto a burocratização da política, quanto a politiza-
ção da democracia. Acontece no Brasil, na Alemanha, nos 
Estados Unidos e até na Suécia.

Na Paraíba, tal fenômeno também acontece, impli-
cando numa outra separação, ou seja, a separação entre 
política e administração. As decisões políticas, cá entre 
nós, não precisam ter preocupação alguma com a eficiência 
econômica, mesmo porque os instrumentos institucio-
nais de accountability (prestação de conta) podem ser 
desprezados no curto prazo, mesmo que, em longo prazo, 
possíveis desvios de conduta pública sejam constatados e 
expostos em relatórios das controladorias e tribunais de 
conta. E mais, que virem pauta de julgamento nas barras 
das cortes judiciais.

Pior ainda: existe a cultura e a prática de se reservar 
os assuntos técnicos somente à burocracia estatal, que 
por sua vez, em alguns momentos, é conduzida a reduzir 
e até a eliminar os controles democráticos sobre as deci-
sões públicas. Comumente, muitos representantes da alta 
burocracia torcem o nariz quando o assunto é orçamento 
participativo. Não se prestam a admitir que a instituição 
“orçamento participativo” é uma das principais inovações 
democráticas do mundo atual e até ignoram o fato de ser 
o mesmo uma instituição democrática criada no Brasil.

Pouco importa se as ações de determinado gestor 
público, legitimado pelo voto popular, obedeçam ou não às 
decisões macroeconômicas eficientes. Assim, cria-se o há-
bito de assimilação natural de que as escolhas coletivas só 
devem se tornar objeto das políticas públicas quando a sua 
efetivação não possa contrariar os interesses de gestores 
e burocratas descompromissados com o desenvolvimento 
econômico estadual.

Nesse diapasão, a separação entre a política e a eco-
nomia na Paraíba é uma realidade e com muito mais sérios 
agravantes. Mesmo com todos os esforços mantidos para 
atrair investimentos privados nacionais e internacionais, 
o ambiente econômico não se expande o necessário. O 
mercado político se encolhe ao se furtar discutir até mesmo 
a sua própria natureza e serventia. Os sinceros editoriais 
e as opiniões de boa intenção na imprensa local apontam 
para que os debates entre candidatos se atenham com mais 
fervor às necessárias melhorias nas políticas de educação, 
saúde e segurança pública. São políticas públicas merece-
doras de atenção especial.

Bom seria que o debate político eleitoral atentasse 
para a racionalidade econômica e não servisse de mera 
plataforma expositiva de interesses particulares e desco-
nectados do que se passa e do que necessita a sociedade, no 
geral, e não apenas a grupos de interesses conservadores 
coadunados à pensante senilidade neoliberal.

As boas práticas governamentais respeitam o cresci-
mento econômico. Contudo, entre nós que somos e vivemos 
na Paraíba, cabe à reflexão do que se quer dizer mesmo 
sobre “boas práticas governamentais”.

Verdade que estas são da alçada política como também 
o é da econômica. À luz do pensamento institucionalista 
não se pode perder de vista que a diversidade é uma marca 
essencial da organização socioeconômica e que não se deve 
desconsiderar que os instrumentos de accountability polí-
tica e econômica fortalecem a mudança institucional que 
inexoravelmente conduz ao desenvolvimento sustentável.

Alberto Madeira Neto
Acilino

amadeiraneto@gmail.com

Criado pela Lei Esta-
dual 11.570/2019, o Escri-
tório Social foi inaugurado 
em João Pessoa em agosto 
do ano passado e com pouco 
mais de um ano de funciona-
mento atende a 400 pessoas 
egressas do sistema prisional 
e seus familiares. No início 
do próximo ano, será inaugu-
rado mais um Escritório no 
Estado, beneficiando o muni-
cípio de Campina Grande.

A Paraíba também vai 
receber as ações do Escritó-
rio Social Virtual (ESVirtual), 
lançado este ano pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ). 
O aplicativo vai ampliar o 
acesso de pessoas que tive-
ram contato com o cárcere a 
serviços e informações úteis, 
facilitando a retomada da 
vida em sociedade.

O Escritório Social surgiu 
como uma iniciativa do CNJ, 
dentro do Programa Fazendo 
Justiça, e sua gestão é compar-
tilhada entre diferentes ato-
res, como o Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB), a Secretaria 
de Estado do Desenvolvimen-
to Humano, a Secretaria de 
Estado da Administração Pe-
nitenciária e a Secretaria de 
Estado da Mulher e da Diver-
sidade Humana.

Seu principal objetivo é 
promover condições de aces-
so das pessoas egressas e seus 
familiares às políticas públi-
cas e sociais, oportunizando a 
construção de novos projetos 
de vida, com vistas a reduzir a 
reincidência criminal.

“O Escritório Social é um 

importante instrumento de 
acolhimento do reeducando 
e sua família, contribuindo 
no processo de inserção so-
cial e fortalecimento da ci-
dadania, com a possibilidade 
real de encontrar o apoio ne-
cessário para a retomada do 
convívio em liberdade civil”, 
comenta o juiz titular da Vara 
de Execuções Penais (VEP) 
da Comarca de João Pessoa, 
Carlos Neves da Franca Neto.

A coordenadora Estadual 
do Programa Fazendo Justiça, 
Daniela Bezerra Rodrigues, 
lembrou que a Paraíba man-
tém o pioneirismo em implan-
tar o Escritório Social por meio 
de lei estadual. Ele informou 
que, desde 2019, o Conselho 
Nacional de Justiça tem fomen-
tado a instalação dos Escritó-
rios Sociais, em cumprimen-
to à Resolução 3017/2019, 
constando atualmente com 26 
Escritórios Sociais em 19 esta-
dos da Federação e já com pre-
visão de implantação de mais 
13 Escritórios, para o primeiro 
semestre de 2022.

“Quanto ao Escritório 
Social Virtual, o Estado da 
Paraíba já possui seus dados 
georreferenciados no apli-
cativo desde a primeira ex-
pansão, em agosto de 2021, e 
até o final de 2021 todos os 
estados da Federação estarão 
incluídos no aplicativo, con-
sistindo em mais uma ferra-
menta de garantia dos direi-
tos e cidadania das pessoas 
egressas e fortalecendo as 
ações dos escritórios sociais”, 
adiantou Daniela Bezerra.

Escritório Social de JP 
atende a 400 egressos 

TJPB firma parceria

Capacidade produtiva 
e aliança estratégica 

O coordenador adjun-
to do Centro de Inteligên-
cia e Inovação (CEIIn) do 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJPB), juiz Jeremias 
Melo, esteve reunido com 
o diretor da Fundação Par-
que Tecnológico da Paraíba 
(PaqTcPB), professor Nilton 
Silva, para tratar sobre a 
formalização de uma alian-
ça estratégica entre as duas 
instituições.

A proposta, mediante 
um termo de cooperação a 
ser assinado pelo presiden-
te do TJPB, desembargador 
Saulo Benevides, e o dire-
tor do Parque Tecnológico, 
Nilton Santos, é criar um 
ambiente de compartilha-
mento com capacidade pro-
dutiva, desenvolvimento de 
soluções e a execução de 
projetos futuros em maté-
ria de inovação, tecnologia 
e inteligência do serviço pú-
blico jurisdicional. A prin-
cipal meta da atual gestão 
é o de priorizar a atividade 
fim do Judiciário paraibano, 
com o julgamento célere 
dos processos.

O encontro, que acon-
teceu anteontem em Cam-
pina Grande, também con-
tou com a participação do 
diretor adjunto da funda-
ção, professor Aldre Jorge; 
e o coordenador de Está-
gio do Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB), professor 

Danyllo Albuquerque.
“Nosso objetivo é criar 

uma parceria institucional 
e operacional, entre o Po-
der Judiciário estadual, por 
meio do nosso Centro de In-
teligência e Inovação, a Fun-
dação Parque Tecnológico e 
instituições de ensino, pes-
quisa e desenvolvimento do 
Estado, para desenvolver-
mos projetos voltados ao 
Judiciário”, comentou Jere-
mias Melo, que também é 
juiz titular da 2ª Vara Mista 
da Comarca de Queimadas.

Na reunião, o magistra-
do apresentou os avanços 
que o Tribunal de Justiça 
da Paraíba tem empreen-
dido no setor de tecnologia 
e inovação na prestação do 
serviço jurisdicional. Jere-
mias Melo ainda apontou 
as possibilidades de moder-
nização e avanços tecnoló-
gicos que podem agregar 
ao serviço jurisdicional, 
como criação de rotinas 
autônomas na coleta de 
informações em bancos de 
dados externos ao Proces-
so Judicial Eletrônico (PJE); 
racionalização dos dados 
públicos para a melhor exe-
cução de políticas públicas 
de conciliação e resolução 
extrajudicial de conflitos; e 
a automação das rotinas de 
decisões judiciais baseados 
em machine learning, Big 
Data e Inteligência Artificial.

Foto: Secom-PB

Após a retirada, as córneas foram 
encaminhadas para o Banco de 

Olhos da Paraíba para tratamento 
e posterior transplante
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Espaço, localizado na capital, conta com 1.250  pessoas cadastradas e oferece diversas atividades

“É aqui onde me sinto em casa, 
no sentido de encontrar pessoas 
que falam a mesma linguagem, 
sentimentos e até preocupações”, 
afirmou Mardonio Góes, 72 anos, 
usuário do serviço desde que se 
aposentou do funcionalismo pú-
blico. Ele é um dos 1.250  idosos 
cadastrados, mas apenas 350 es-
tão frequentando assiduamente o 
Centro de Referência Municipal da 
Pessoa Idosa (CRMPI), localizado 
no Altiplano. O espaço, vinculado à 
Prefeitura de João Pessoa por meio 
da Secretaria de Direitos Humanos 
e Cidadania (Sedhuc), voltou a fun-
cionar presencialmente no dia 25 
de julho, com 50% da capacidade. 
Em janeiro acontece o planejamen-
to das atividades para 2022, além 
da renovação e matrícula de novos 
usuários. O calendário letivo está 
previsto para iniciar em fevereiro.

Estão sendo ofertados oficina 
de memória, artesanato, acompa-

nhamento nutricional e psicológi-
co, aeróbica dançante, coral, gru-
po Baila Comigo e câmbio (vôlei 
adaptado para idosos). As oficinas 
de hidroginástica e ginástica geron-
tóloga retornarão às atividades em 
novembro.

O aposentado Mardonio Góes 
não demorou a se acostumar com 
a terceira idade, pois assim que co-
nheceu o CRMPI preencheu o tempo 
com várias atividades. Ele faz coral, 
câmbio, ginástica aeróbica e oficina 
de memória, pois é muito proativo.

“Se eu ficar parado, adoeço. Eu 
tenho tanta disposição que não sei 
o que é cansaço. Até ajudo minha 
esposa nas atividades domésticas”, 
comemorou.

O monsenhor e coordenador 
do CRMPI, Ednaldo Araújo, desta-
ca a importância desse espaço para 
estimular a socialização, pois mui-
tos idosos tendem a ficar ociosos 
se não preencherem seus dias com 
atividades que estimulem suas fun-
ções cognitivas. 

“O ideal é ocupar a mente para 

não ter a sensação de inutilidade, 
pois esse sentimento leva ao adoe-
cimento. Nosso papel é proporcio-
nar qualidade de vida e estimular a 
autonomia desse público”, declarou.

A atriz Lucinha da Costa, 70 
anos, frequenta o Centro de Convi-
vência da Pessoa Idosa há 11 anos. 
Foi nesse espaço que ela encontrou 
acolhimento dos profissionais, fez 
amizades e se reconectou com as 
artes. Ela pratica aeróbica, ginásti-
ca gerontóloga, oficina da memória 
e hidroginástica, coral e tricô. “Eu 
me sinto em casa. Aqui a gente se 
diverte, faz amizades e somos trata-
dos pelos professores como alguém 
da família”, afirmou.

Não foi fácil para ninguém vi-
venciar dias de solidão na pande-
mia, mas os idosos foram o grupo 
de risco que mais sofreram com o 
isolamento social. O coordenador 
Ednaldo Araújo conta que os idosos 
estavam ansiosos pelo retorno às 
atividades presenciais, pois muitos 
moram sozinhos. “Foi emocionante 
presenciar o retorno dos idosos à 

rotina. Mesmo com medo, estavam 
muito felizes de voltarem às ativi-
dades”, relembrou.

A idosa Marinete Gadelha, 87 
anos, participa da oficina de coral, 
pois tem uma relação muito forte 
com a música.  “Eu me sinto mais 
jovem, viva. Cantar espanta a triste-
za, as doenças e enriquece a alma”, 
afirmou. Ela complementa ainda 
que foram dias difíceis na pande-
mia, sendo a música um alento. 

Inscrição
Para realizar a inscrição, o 

usuário deve levar os seguintes 
documentos (cópias): 01 Foto 3x4 
(atual); comprovante de residência 
(em João Pessoa); RG e CPF; atesta-
do cardiológico e carteira de vaci-
nação (2 doses da vacina). Para ati-
vidades na piscina será necessário 
também atestado dermatológico, 
atestado ginecológico e urológico 
(homens). Após inscrição o Idoso 
passa por uma triagem, feita pelo 
assistente social, nutricionista e 
psicólogo.

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Centro do Idoso já atende 
com 50% da capacidade

Segunda-feira

7h - Hidroginástica
8h - Alongamento e aeróbica
9h - Alongamento e aeróbica
10h - Oficina da memória
11h - Oficina da memória
14h - Avaliação nutricional
15h - Coral

Atividades durante a semana

Terça-feira

7h - Aeróbica dançante
8h - Ginástica gerontóloga
8h30 - Coral
9h - Ginástica gerontóloga
10h - Grupo baila Comigo
14h - Oficina da memória

QuarTa-feira

7h - Hidroginástica
7h - Ginástica gerontóloga
8h - Ginástica gerontóloga
8h30 - Reiki, terapia alternativa
9h - Oficina da memória
9h - Grupo baila Comigo
14h - Oficina da memória
15h - Aeróbica dançante

QuinTa-feira

8h - Alongamento e aeróbica  
9h - Oficina da memória
14h - Consulta nutricional
14h às 17h - Artesanato

SexTa-feira

7h - Câmbio
8h30 - Coral
14h - Consulta nutricional
14h30 - Hidroginástica
15h30 - Hidroginástica
14h às 17h - Artesanato

O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa fica localizado na Rua Ana Guedes Vasconcelos, S/N, no bairro do Altiplano.  Para mais informações ligue para o telefone 83 3214-8188

Fotos: Divulgação

Centro de Convivência da Pessoa 
Idosa oferece, entre outras 

atividades, aeróbica dançante, 
tricô, oficina de memória e câmbio 

(vôlei adaptado para idosos)



Equipes fazem o segundo jogo decisivo hoje no Amigão e, se 
houver um novo empate, a decisão será nas penalidades

Campinense e Atlético Cea-
rense voltam a se enfrentar hoje, 
no último e decisivo jogo das se-
mifinais, às 16 horas, no Estádio 
Amigão, em Campina Grande. 
Esta será a quarta partida entre 
as duas equipes na atual Série D, 
com a Raposa levando vantagem, 
com duas vitórias e um empate. 
No jogo de ida, disputado no últi-
mo final de semana em Horizonte, 
no Ceará, houve um empate em 1 
a 1 e hoje, se não houver um ven-
cedor no tempo normal, a decisão 
para as finais será na cobrança 
de pênaltis. O trio de arbitragem 
para a partida é de Pernambuco. 
O árbitro central é Rodrigo José 
Pereira de Lima, o assistente 1 
Clóvis Amaral da Silva e o 2 José 
Daniel Torres de Araújo.

A torcida do Campinense 
anda em clima de euforia com 
o acesso à Série C e deve com-
parecer em grande número ao 
Amigão, empurrar a Raposa para 
a decisão do título. A diretoria re-
solveu vender todos os ingressos 
a preços de estudantes. Na arqui-
bancada sol, o torcedor pagará R$ 
30,00, na arquibancada sombra 
R$ 60 e nas cadeiras R$ 100,00.

Após a conquista do acesso para 
a Série C, o elenco do Campinense 
quer agora o título de campeão bra-
sileiro. O único clube paraibano a 
conquistar este título foi o Botafogo, 
em 2013. O técnico Ranielle Ribeiro 
espera uma partida muito equilibra-
da e com bom nível técnico.

“Campinense e Atlético têm 
equipes muito técnicas que cres-
cem o futebol quando jogam em 
um bom gramado, como o do 
Amigão. Eu espero um jogo bem 
melhor do que o da semana pas-
sada, em Horizonte, já que o gra-
mado do Estádio Domingão esta-
va em péssimo estado”, afirmou.

Vitinho, que marcou o gol de 
empate no último sábado contra 
o Atlético, é um dos jogadores 
mais ansiosos para esta partida. 
Ele acredita que teve uma boa 
atuação e que pode ser escalado 
como titular. 

“Se eu vou ser escalado como 
titular é uma coisa que depende 
aí do professor, mas quero di-
zer que estou preparado se ele 
precisar de mim na partida. Eu 
vinha me cobrando muito após 
uma lesão, mas graças a Deus me 
recuperei bem e tive a felicidade 
de marcar o gol de empate lá no 
Ceará. Nosso elenco é um grupo 
e todos têm de estar preparados 
para jogar, a qualquer momento”, 
disse o atleta.

No Atlético Cearense, o téc-
nico Raimundo Wagner acredita 
que a equipe tem condições de 
surpreender o Campinense den-
tro do Amigão. Ele se baseia na 
excelente campanha que o clube 
fez na reta final da competição, 
quando conseguiu o acesso para a 
Série C. Ele gostou do rendimento 
da equipe no jogo passado e só la-
mentou o desperdício de oportu-
nidades, como a cobrança de um 
pênalti, defendido pelo goleiro da 
Raposa, Mauro Iguatu.

Vale Vaga na final 
da Série d
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fla x atlético-Mg
Um dos jogosa mais esperados da temporada vai 
acontecer neste sábado no Maracanã entre o líder do 
Brasileirão e o quarto colocado. Página 23

foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Esportes
 Campinense x Atlético-CE 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

foto: Samy Oliveira/Campinense

Em Horizonte, Atlético-CE e Campinense empataram em 1 a 1 e hoje decidem quem vai disputar a final do Campeonato Brasileiro da Série D

Três mil atletas

Maratona internacional vai acontecer amanhã

A 1ª Maratona Interna-
cional de João Pessoa será 
amanhã, na orla da capital. 
O evento ocorre em conjun-
to com a 19ª edição da já 
tradicional Meia Maratona 
Cidade de João Pessoa e con-
tará com três mil corredores 
disputando cinco categorias 
e trechos de prova. A maior 
distância será de 42 km que 
vale para a maratona. Além 
dela, também haverá per-
cursos de 21 km, 10km e 
5km, para homens e mulhe-
res, além de cadeirantes e 
handbikers.

Para Kaio Márcio, secre-
tário da Secretaria de Juven-
tude, Esporte e Recreação 
(Sejer) de João Pessoa, o 
evento será marcante para 
a cidade. De acordo com 
o gestor, o evento é inédi-

to na cidade. Ele explicou 
que a Maratona é um dos 
eventos esportivos mais im-
portantes e complexos do 
ano, por conta da logística 
que requer. Ainda assim, o 
ex-atleta e campeão mundial 
de natação afirmou que as 
expectativas são positivas.

“Estamos com boas ex-
pectativas nessa competição. 
A 1ª Maratona Internacional 
Cidade de João Pessoa é um 
evento que marca um novo 
momento nas provas de rua 
na cidade. Estamos muito 
felizes em poder abraçar os 
três mil corredores que es-
tarão nas disputas. Estamos 
em um momento muito es-
pecial na nossa cidade e esta 
corrida reforça essa condi-
ção. Estamos nos últimos 
preparativos para ofertar um 
evento de altíssima qualida-
de para todos os envolvidos”, 
comentou Kaio Márcio.

Percurso 
5 e 10 km: Com larga-

da do Centro de Conven-
ções, o retorno dos 5km 
será próximo a entrada da 
PB-008, haverá placas e 
staff indicativo no local. Já 
o percurso de 10km volta 
próximo a entrada da Praia 
do Seixas.

Na 19ª Meia Marato-
na, disputa dos 21km, os 
corredores passarão por 
pontos turísticos, como o 
Farol do Cabo Branco em 
direção a orla marítima. O 
retorno será próximo ao 
Litoral Hotel. Na Maratona, 
os competidores que irão 
enfrentar os 42km, vão 
passar pelos bairros de 
Tambaú, Manaíra e Bessa, 
fazendo o retorno na Praia 
de Intermares, em Cabede-
lo. Assim como a largada, 
as marcas finais serão no 
Centro de Convenções.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

HorárioS de 
largada: 

Categoria Elite e Geral 
42km e 21km: 5h00
Categoria Cadeirante 
e Handbike: 05h40min  
Categoria Elite e Geral 
5km a 10km: 6h00

Ponto de chegada da Meia Maratona realizada em 2018 que aconteceu na Praia do Cabo Branco
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Competição este ano garante o acesso para três equipes na Série A e conta com a participação de 12 clubes

Depois de dois anos, a 
Segunda Divisão do Campe-
onato Paraibano de Futebol 
começa neste final de sema-
na. A competição, que não 
ocorreu em 2020 por conta 
da pandemia, retorna, agora, 
para definir três vagas de 
acesso para a Primeira Di-
visão de 2022. A partida de 
abertura do certame será o 
confronto entre o Sport La-
goa Seca - último campeão 
da Segundona, em 2019 - e 
a Queimadense. O confronto 
entre as duas equipes será 
hoje, às 15h, no Estádio Car-
neirão, em Cruz do Espírito 
Santo. Um pouco mais tarde, 
às 17h, no Estádio Almei-
dão, em João Pessoa, Auto 
Esporte e Femar entram em 
campo para o segundo jogo 
do campeonato.

Nesta edição da com-
petição, 12 equipes estão 
registradas na disputa que 
vale três vagas de acesso 
para a Primeira Divisão do 
Campeonato Paraibano em 
2022. No entanto, uma des-
sas equipes, o Esporte de 
Patos desistiu da competi-
ção. A Federação Paraibana 
de Futebol (FPF) ainda não 
definiu o que fará em rela-
ção aos jogos que o time ser-
tanejo não irá mais disputar. 

A primeira rodada da 
disputa ainda terá jogos nes-
se domingo e na segunda-
feira. Amanhã, Confiança 
de Sapé e CSP se enfrentam 
na Toca do Papão, casa do 
time sapeense, às 15h. Na 
segunda, o Internacional 
pega a Desportiva Guara-
bira, às 15h, no Almeidão. 
No mesmo horário, mas no 
Estádio Amigão, em Campi-
na Grande, jogam Serrano e 
Picuiense. Como o Esporte 
não jogará a competição, o 
Sabugy folga nessa rodada, 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Segunda Divisão começa hoje 
com a realização de dois jogos

Esportes
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só estreando na segunda 
rodada da competição que 
começa na próxima quarta-
feira (4).

Campeão Paraibano da 
Primeira Divisão em 1997, 
o Confiança de Sapé é um 
dos clubes que irá buscar o 
acesso para retornar à elite 
do futebol local em 2022. 
Campeão do Campeonato 
Paraibano Sub-19, na atual 
temporada, a equipe da terra 
do abacaxi e do poeta Augus-
to dos Anjos espera subir de 
divisão e brigar pelo título. 
De acordo com Wilson Nas-

cimento, presidente do clube 
que mandará seus jogos no 
em estádio próprio, a Toca 
do Papão, a Segundona será 
um campeonato qualificado.

“A expectativa é que o 
campeonato venha ocorrer 
da melhor forma possível. 
Acreditamos que tem havido 
um avanço na organização 
e estruturação das nossas 
competições no Estado, tal 
qual vimos na primeira divi-
são deste ano. Por isso, espe-
ramos uma grande disputa 
nessa segunda divisão. De 
nossa parte, estamos desde 

o dia 4 de outubro realizan-
do a nossa pré-temporada 
e trabalhando na prepara-
ção da equipe.  A comissão, 
comandada pelo professor 
Ewerton Câmara está foca-
da no objetivo, da mesma 
forma, os atletas também 
estão muito comprometidos 
e a gente acredita que vamos 
brigar não só pelo acesso, 
mas também pelo título da 
competição.

Forma de disputa
As equipes estão divi-

didas em duas chaves. Com 

a criação da Terceira Divi-
são, pela FPF, os dois piores 
times da Segundona serão 
rebaixados na próxima tem-
porada. Na primeira fase, as 
equipes se enfrentam em 
turno único, dentro de seus 
agrupamentos. Os quatro 
melhores times de cada cha-
ve avançam para a segunda 
fase. A pior equipe, de cada 
uma delas, cairá para a ter-
ceirona, em 2022.

Na segunda fase,  as 
equipes se enfrentam em 
cruzamento olímpico. Veja 
como fica a tabela ao lado:

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

Ele nasceu na acolhedora Campina Gran-
de - cidade carinhosamente conhecida como 
a Rainha da Borborema - no dia 14 de abril do 
ano de 1949. Os seus pais o batizaram como 
SAULO MARCONI PESSOA DE NOGUEIRA 
ARRUDA, mas para o mundo da bola ele ficou 
conhecido como o centroavante “SAULO”.

No início dos anos sessenta seus pais se 
transferiram e foram morar no bairro da Vár-
zea, cidade do Recife. Saulo, com apenas 14 
anos, jogava na equipe recifense do Satélite 
Futebol Clube, quando foi observado e levado 
para o Sport Clube do Recife. Na equipe 
juvenil do rubro-negro da Ilha do Retiro, 
Saulo foi titular e artilheiro do campeonato 
daquele estado. A sua desenvoltura naquela 
competição foi bem acima da média, fato 
que por pouco não resultou na sua ida para 
fazer testes no famoso Dínamo de Bucareste, 
Romênia.

Em seguida os seus pais resolveram 
retornar para a cidade de Campina Grande, 
onde Saulo de imediato começou a jogar 
futebol de salão e posteriormente futebol de 
campo no Treze Futebol Clube. No Presidente 
Vargas, Saulo surgiu para o futebol profissio-
nal jogando ao lado de vários excelentes joga-
dores daquela geração, como Assis Paraíba. O 
nosso homenageado também teve passagens 
no Ferroviário Atlético Clube, de Fortaleza e 
na Associação Desportiva Recreativa Cultu-

ral ICASA, com sede na religiosa cidade de 
Juazeiro do Norte.

Retornando ao nosso estado, Saulo jogou 
no Esporte Clube de Patos, Santos Futebol 
Clube e no Auto Esporte Clube. A sua passa-
gem no time de Tereré e no clube do povo 
marcou muito o torcedor de nossa capital, 
principalmente os desportistas que frequen-
tavam o antigo Estádio Leonardo Vinagre da 
Silveira, o popular campinho da Graça. Saulo 
era um jogador de personalidade que possuía 
conhecimento e desenvoltura na grande área. 
Um centroavante que sabia marcar gols e 
tabelar com facilidade com os companheiros 
de equipe. Como era costume na época, Saulo 
também jogou partidas amistosas em várias 
equipes amadoras do estado, aqui podendo 
citar o time da Sociedade Esportiva Central, 
importante agremiação sediada no bairro de 
Cruz das Armas.

No Santos Futebol Clube, Saulo jogou 
naquele time caseiro e aguerrido formado 
por José Walter Tereré Marsicano que tinha 
Givaldo, Neovick, Clizaldo, Solon, Raimun-
do, Zé Rui, Regis Guru, Eudes, Dadá, Joacil 
e outros que o tempo não consegue apagar. 
Já no Auto Esporte Clube, Saulo jogou ao 
lado de Fernando Silva, Chico Alicate, Valdo, 
Gerônimo, Marco Antônio, Carneiro, Augusto, 
Arimatéia, Miltinho, Marquinhos e outros 
que brilhantemente conquistaram, no início 

da década de 70, o torneio Paraíba - Rio 
Grande do Norte, ao vencer na decisão final 
o ABC Futebol Clube por um tento a zero, gol 
anotado justamente por SAULO.

Um pouco desapontado com o futebol 
profissional, Saulo resolveu pendurar as suas 
chuteiras jogando com a camisa do Santos 
Futebol Clube, desta capital, e mudar-se para 
o Estado de Goiás, onde reside há mais de 
43 anos. Em Goiás, o nosso homenageado 
concluiu os cursos superiores de Direito e 
Jornalismo. O que ele aprendeu na faculdade 
de Direito foi por ele exercido na função de 
delegado de polícia daque-
le estado, já o aprendizado 
de jornalismo vem sendo 
exercido nas rádios locais 
onde mantém grande au-
diência e respeitabilidade, 
principalmente quando 
apresenta programas de 
forró e música sertaneja. 
Os seus programas nas rá-
dios locais auferiram uma 
boa popularidade que o 
levou a concorrer ao cargo 
de deputado.

Hoje, prestes a com-
pletar 73 anos de idade, 
muito bem relacionado 
naquele estado e ainda 

trabalhando, Saulo recorda com bastante 
saudade do tempo em que jogava futebol e 
dos amigos adquiridos dentro das quatro 
linhas. Era uma época em que não havia 
estrutura nem bons salários, mas a bola era 
tratada com bastante intimidade.

Para nós torcedores, cronistas e des-
portistas paraibanos ficou a certeza de que 
SAULO MARCONI PESSOA DE NOGUEIRA 
ARRUDA, o popular centroavante “SAULO”, 
escreveu o seu nome com tintas douradas 
e perpétuas na brilhante história do fute-
bol paraibano.

Você se lembra do centroavante Saulo?

Foto: Arquivo pessoal

Saulo, no detalhe, com a camisa do Auto Esporte Clube na década de 1970

Foto: Instagram/CSP

SEgunDa FaSE 
1º do Grupo A X 4º do 
Grupo B;
2º do Grupo A X 3º do 
Grupo B;
1º do Grupo B X 4º do 
Grupo A;
2º do Grupo B X 3º do 
Grupo A.
grupo a: Auto Esporte, 
Confiança de Sapé, CSP, 
Desportiva Guarabira e 
Femar. 
grupo B: Picuiense, Sa-
bugy, Serrano, Sport La-
goa Seca e Queimadense.

Treino do Centro Sportivo Paraibano no campo do Unipê visando a estreia no Campeonato Paraibano da Segunda Divisão, amanhã, contra o Confiança, em Sapé. A competição teve início ontem
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Time carioca está em baixa após eliminação da Copa do Brasil e busca reduzir distância para o líder do Brasileirão

O clássico mais es-
perado do Campeonato 
Brasileiro vai acontecer 
neste sábado, às 19 ho-
ras, no Maracanã, quando 
Flamengo e Atlético-MG 
voltam a se cruzar em mo-
mentos bem distintos. O 
time carioca foi eliminado 
no meio de semana pelo 
Athletico Paranaense da 
Copa do Brasil, enquanto o 
Galo mineiro despachou o 
Fortaleza e se garantiu na 
final da competição mais 
democrática do país que 
vai premiar o campeão 
dom R$ 56 mil.

No Flamengo, o técni-
co Renato Gaúcho chegou 
a entregar o cargo depois 
da derrota de 3 a 0 para o 
Athletico-PR, no Maracanã, 
mas a diretoria não acei-
tou e um novo revés hoje 
pode ficar insustentável a 
sua presença na comissão 
técnica. No primeiro turno, 
no jogo em Belo Horizonte, 
o Atlético venceu por 2 a 1.

A produção recente do 
ataque do Flamengo sim-
boliza bem a mudança de 
rumo no trabalho de Rena-
to Gaúcho no clube. Após 
um início de goleadas em 
profusão, o time passou 
a encontrar dificuldades 
para balançar as redes: 
nas últimas cinco partidas, 
apenas um gol foi marcado 
em uma jogada construída 
e com a bola rolando.

Ao todo, são seis gols 
em cinco jogos, média de 
1,2 por partida. O contras-
te com o início de trabalho 
é claro: 21 gols nas cinco 
primeiras partidas sob o 
comando de Renato, mé-

Da Redação

Fla e Atlético fazem o clássico 
mais esperado da temporada

dia de 4,2 por duelo. Ou-
tro símbolo da atual fase é 
Gabigol, que vive jejum de 
oito jogos sem marcar.

Vivendo num céu de 
brigadeiro, o time mineiro 
surge como favorito diante 
da turbulência que vive o 
adversário. E o Galo se ape-
ga ao retrospecto, já que 
levou a melhor nos últimos 
dois anos, mas no retros-
pecto da década, prevale-
ce o equilíbrio absoluto. A 
última derrota atleticana 
para o rival carioca acon-
teceu em outubro de 2019, 

quando o Galo caiu por 3 
a 1 no Maracanã. Desde 
então, são três vitórias mi-
neiras seguidas no con-
fronto: duas no Brasileirão 
de 2020 (1x0 no Rio e 4x0 
em BH) e a do turno de 
2021 (2x1 no Mineirão). 
No histórico da última dé-
cada (2011-2021), porém, 
há um equilíbrio absoluto 
no confronto entre as equi-
pes. Em 34 partidas, foram 
10 vitórias para cada lado e 
quatro empates. As equipes 
chegam para o confronto 
deste sábado com os me-

lhores aproveitamentos 
(Galo 72,8% x 61,3% Fla-
mengo), as melhores defe-
sas (Galo 20 x 24 Flamen-
go) e os melhores ataques 
do Brasileirão (Galo 44 x 
47 Flamengo).

Furacão
O Athletico, finalista da 

Copa do Brasil, vai enfren-
tar, neste sábado, o Santos, 
às 17 horas, na Arena da 
Baixada. A rodada ainda 
prevê os jogos Juventude x 
Bahia, às 19h15, no Alcfre-
do Jaconi; e América Minei-

ro x Fortaleza, às 21 horas, 
no Estádio Independência.

Série B
Pelo Campeonato Bra-

sileiro da Série B estão pro-
gramadas duas partidas 
para hoje. No Moisés Luca-
relli, às 16 horas, a Ponte 
Preta recebe o Vitória; e no 
Batistão, o Confiança en-
frenta o Londrina. As qua-
tro equipes estão na parte 
de baixo da tabela. Apenas 
a Ponte não está na zona de 
rebaixamento, mas segue 
flertando.

Série C
Dois jogos pelo Grupo 

D movimentam o Campeo-
nato Brasileiro da Série C 
na quinta rodada do qua-
drangular decisivo que vai 
apontar duas equipés clas-
sificadas para a Série B de 
2022 neste grupo e ainda o 
primeiro colocado na final 
da competição.

Na Arena da Amazônia, 
o Manaus recebe o Tom-
bense, às 17 horas; e no 
Colosso da Lagoa, às 19 
horas, o Ypiranga enfrenta 
o Novorizontino.

Foto: Pedro Souza/Atlético

A última derrota 
atleticana para o rival 
carioca aconteceu em 

outubro de 2019, 
quando o Galo mineiro 

caiu por 3 a 1 no 
Maracanã 

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Atlético até teve dificuldades, mas conseguiu vencer o Flamengo por 2 a 1 no Mineirão e hoje vive um momento ainda melhor na competição

Engenhão vai ter setor feminino em 2022

Jesus não descarta retorno ao Flamengo

Guardiola aprova 
Xavi como técnico

Paraibano Matheus Cunha volta a ser chamado por Tite

O Botafogo planeja criar em 2022 um 
setor exclusivo para mulheres no Está-
dio Engenhão, com o objetivo de evitar 
o assédio ao público feminino, um dos 
graves problemas nas arquibancadas 
pelo Brasil. O projeto, que ainda está 
sendo discutido internamente, promo-
ve o aprofundamento do debate sobre 
a vivência das torcedoras nos estádios 
pelo país. Quem está comandando o 
programa é o diretor de negócios do Bo-

tafogo, Lênin Franco, que trabalhou no 
Bahia em 2019, quando o clube baiano 
criou medidas de combate à violência 
contra a mulher, como um site para 
torcedoras denunciarem situações de 
assédio em estádios, além de fornecer 
informações e estatísticas sobre o tema. 
A ideia é resultado de uma parceria do 
clube com o programa Empoderadas, 
ligado à Secretaria Estadual de Desen-
volvimento Social e Direitos Humanos.

Os pedidos vindos de torcedores do Fla-
mengo, que desejam o retorno de Jorge 
Jesus para o lugar de Renato Gaúcho, 
chegaram aos ouvidos do treinador. 
Em coletiva de imprensa, o técnico do 
Benfica se mostrou feliz com o carinho 
que recebe dos rubro-negros e não des-
cartou uma possível volta ao Brasil. Po-
rém, como possui vínculo até o meio de 
2022, o foco total está na equipe por-
tuguesa.“O que é importante para mim 

é que sou o treinador do Benfica. Eu e o 
Benfica temos objetivos bem definidos, 
queremos conquistar títulos. Quero que 
a águia voe alto. O Benfica está no meu 
pensamento hoje, amanhã e todos os 
dias. Mas se fico satisfeito a ver um clu-
be do qual eu já saí me dando carinho? 
Só se fosse insensível é que não ficaria.. 
Como não sou, é claro que são imagens 
que me tocam. Não admito regresso 
nenhum”, disse.

Um dos maiores ídolos do Bar-
celona, como jogador e como 
treinador, Pep Guardiola, que 
atualmente comanda o Man-
chester City, aprovou e vê com 
bons olhos a chegada de Xavi 
Hernández ao clube espanhol. 
Ele valorizou o trabalho do 
profissional, outro dos grandes 
nomes da história do time da 
Catalunha, e disse que o ex-
meia está pronto para o desafio 
de reerguer a equipe no lugar do 
holandês Ronald Koeman, demi-
tido nesta semana. "Não tenho 
dúvidas. Xavi está pronto para 
treinar o Barça. Ele conhece o 
ambiente do clube, isso é muito 
importante. Ele conhece o jogo e 
tem paixão. Ele tem mais expe-
riência do que eu tinha quando 
cheguei ao banco principal", ga-
rantiu Guardiola, em entrevista 
coletiva ontem, em Manchester.

O técnico Tite, da Seleção Brasileira (foto), anunciou, ontem, a lista de convocados para os dois próximos jogos da equipe nas Elimi-
natórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, no Qatar e o paraibano Matheus Cunha está entre os convocados. O treinador 
só convocou um atleta de clubes brasileiros, o goleiro Gabriel Chapecó, do Grêmio. As partidas serão realizadas em meio às rodadas 
31, 32 e 33 do Brasileirão. O Brasil encara a Colômbia no dia 11 de novembro, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. 
Cinco dias depois, a seleção visita a Argentina em San Juan em 16 de novembro, às 20h30, no último jogo dos comandados de 
Tite em 2021. O duelo contra os argentinos será realizado 11 dias antes da final da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras.

Curtas
Foto: Lucas Figueiredo/CBF
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Dia dos Fiéis Defuntos é uma das várias celebrações oficiais programadas pelo Vaticano para o mês de novembro

Finados: papa celebra missa 
em cemitério militar francês

A Prefeitura da Casa Pontifí-
cia, em Roma, informou que o papa 
Francisco irá na terça-feira (2), Dia 
dos Féis Defuntos (Finados), ao 
Cemitério Militar Francês de Roma 
para celebrar a missa das 11h. No 
ano passado, o pontífice celebrou 
na igreja do Pontifício Colégio Teu-
tônico de Santa Maria no Campo 
Santo, no Vaticano. Em seguida, re-
zou nas Grutas do Vaticano, diante 
dos túmulos dos papas falecidos.

O 2 de novembro é uma das 
várias celebrações programadas 
para o mês de novembro no Va-
ticano. O Escritório das Celebra-
ções Litúrgicas Pontifícias tam-
bém anunciou as celebrações que 
serão presididas pelo papa. No 

dia 4 de novembro, por exemplo, 
às 11h (horário local), Francisco 
presidirá a missa em sufrágio dos 
cardeais e bispos falecidos duran-
te o ano, no altar da Cátedra da 
Basílica de São Pedro.

No dia seguinte, 5 de novem-
bro, o papa irá à sede da Universi-
dade Católica do Sagrado Coração 
de Roma para celebrar a missa das 
10h30, por ocasião do sexagésimo 
aniversário da inauguração da Fa-
culdade de Medicina e Cirurgia.

No dia 14, por sua vez, Fran-
cisco preside a Eucaristia na Basí-
lica de São Pedro, às 10h, por oca-
sião do ‘V Dia Mundial dos Pobres’, 
com o tema ‘Pobres sempre tereis 
convosco’ (Mc 14,7).

Artigo Vanderley de Brito
vanderleydebrito@gmail.com

“Bendito seja Deus, que nos reuniu 
no amor de Cristo”, disse no altar o jovem 
padre da Paróquia do Rosário de Campina 
Grande, e cuja frase foi prontamente 
respondida pelos que estavam na missa: 
“Ele está no meio de nós”. Eu estava na 
igreja, também no meio de todos, sentado 
na terceira fila, ao lado de Ida Steinmüller, 
pois viemos representar o Instituto 
Histórico de Campina Grande (IHCG) 
naquela missa que se fazia em alusão ao 
aniversário de quatro anos de morte do 
doutor Virgílio Brasileiro, que foi nosso 
confrade e amigo.

Estivemos presentes em todas as 
missas que se fizeram em honra a sua 
memória nos últimos quatro anos, não só 
por norma institucional ou pelo bem querer 
que nutrimos à família Brasileiro, mas, 
sobretudo, porque Virgílio era realmente 
um de nós, um militante memorialista 
verdadeiramente apaixonado por nossa 
Rainha da Borborema.

Enquanto o padre dava continuidade 
aos ritos ordinários da liturgia, me pus a 
pensar no amigo Virgílio. Afinal de contas, 
imagino que é para isso que serve uma 
missa de pós-morte.

Na verdade, nem sei quando conheci o 
doutor Virgílio Brasileiro, com certeza tem 

mais de vinte anos. Sempre lhe tive respeito 
e certa admiração, mas nunca conversamos 
e nem nunca fomos apresentados, apenas 
nos cumprimentávamos com duas ou 
três palavras de conveniência social, pois 
sempre nos encontrávamos, seja num 
lançamento de livro, encontros culturais, 
livrarias, reuniões de fins patrimoniais 
ou nas assembleias do Instituto Histórico 
de Campina Grande. Não sei nem se ele 
sabia meu nome. Todavia, o principal lugar 
comum em que sempre nos encontrávamos 
era no sebo do Ronaldo, que fica na Praça 
Clementino Procópio.

Rara era as vezes que eu passava 
no sebo para não o encontrar por lá, ele 
era um vitalício daquele lugar. Guardo 
bem o seu retrato: sempre bem posto, de 
pequena estatura, calado, cabelo molhado 
e penteado de lado, de aspecto sóbrio, 
humilde e paciente e sempre usando um 
terno surrado. Ele me lembrava Vinícius de 
Morais, talvez daria um bom poeta. Quem 
sabe não era?

Não havia ordem de chegada, às vezes 
eu chegava primeiro e as vezes eu já o 
encontrava lá. Ordinariamente, ele me 
dirigia um olhar tímido, lírico, simpático, 
depois, num meneio de cabeça e com 
um sorriso leve, murmurava alguma 

saudação empregando uma linguagem 
demasiadamente literária e até rebuscada, 
por vezes. Era um erudito, suas estantes 
preferidas eram as de obras filosóficas.

Como já disse, nossos diálogos eram 
de longos silêncios, como fôssemos 
estrangeiros. Ausente e amnésico, 
toda vez ele perscrutava o sebo com a 
mesma diligência; pinçava um livro da 
estante, lia partes com as sobrancelhas 
contraídas e depois o recolocava no 
lugar para procurar outro, como um 
seminarista buscando evangelhos 
canônicos entre apócrifos. Do meu 
lado, preferencialmente nas estantes de 
história, eu realizava o mesmo rito, pois, 
bibliógrafos, éramos movidos pela mesma 
obsessão, cada um no seu próprio ritmo.

Em núpcias com os livros usados, 
imunes ao mundanismo urbano e a tudo, 
éramos cúmplices e nos comunicávamos 
como em forma de Código Morse, através 
do murmúrio contínuo das folhas dos 
livros empiricamente impulsionadas por 
nossas buscas. Dir-se-ia que combinávamos 
aqueles ritos, pois demorávamos horas 
folheando livros e, na maioria das vezes, 
nem eu nem ele comprávamos nada.

Por falar em rito, eu estava absorto 
nesses pensamentos quando um uníssono 

“amém” me 
trouxe à 
realidade. 
O padre 
ministrava 
o rito da 
comunhão 
e a missa já 
estava no 
fim. Então, 
pensei 
comigo: 
depois da 
morte de 
Virgílio, 
minhas incursões ao sebo foram 
encurtando até que deixei de ir lá de vez. 
Acabou-se o rito, perdeu a graça.

De repente lembrei que não fui ao 
velório de Virgílio, nem tampouco ao seu 
enterro, soube atrasado que ele havia 
deixado este mundo, mas pela serenidade 
que aquele bom homem transmitia, sempre 
imagino que o seu cortejo seguiu pela 
sombra, num caixão branco e bem leve, 
como um enterro de criança.

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

Na missa de quatro anos da morte de Virgílio Brasileiro

Foto: Antoine Mekary-Aleteia

No ano passado, no auge da pandemia, o papa realizou as celebrações de Finados no Vaticano

A Prefeitura de Sapé 
(PMS) já prepara os cemi-
térios públicos da cidade e 
da zona rural para receber 
visitantes no Dia de Fina-
dos, celebrado na próxima 
terça-feira (2). Os serviços 
foram intensificados com a 
manutenção da iluminação 
e da infraestrutura, como a 
roçada do mato, pintura de 
muros, guias e limpeza em 
geral. A gestão municipal re-
força que todas as medidas 
de segurança contra a co-
vid-19 devem ser adotadas, 
como o uso de máscara.

De acordo com o secre-
tário de Meio Ambiente e 
Infraestrutura, Neném de 
Brasília, os cemitérios locali-
zados na cidade funcionarão 
das 7h às 20h. Ele explica 
que, a partir das 6h, equipes 
da prefeitura já estarão nos 
locais para auxiliar a popu-
lação. Já os cemitérios loca-
lizados na zona rural ficarão 
abertos das 7h às 17h.

Segurança
“Desde a semana passa-

da, as equipes estão fazendo 
a limpeza e realizando os 
trabalhos necessários para 
receber a população de uma 
forma segura e confortável. 
Nossa expectativa é receber 
um número maior de visi-
tantes, tendo em vista as 
flexibilizações das medidas 
sanitárias em relação à co-
vid-19, que em 2020 esta-
vam mais severas”, destaca.

Prefeitura de 
Sapé também 
prevê visitas 
no feriado

Da Redação

Saudade dos pets

Cemitérios de animais da capital e do Conde 
preparam dia para realizar homenagens

Perder um animal de estima-
ção é como perder um membro da 
família. Quem convive com um com-
panheiro de quatro patas sabe do 
amor e da dedicação que esses seres 
desprendem. Carinho partilhado em 
vida e que deixa saudades na morte. 
No Dia de Finados, os cemitérios de 
animais da Grande João Pessoa tam-
bém estarão abertos e a expectativa 
é de que a movimentação seja maior 
do que a do ano passado, quando a 
pandemia restringiu visitas e home-
nagens.

No Cemitério dos Coqueirais, lo-
calizado no bairro do Geisel, em João 
Pessoa, o proprietário José Gomes 
conta que não haverá uma programa-
ção específica, mas o espaço que exis-
te há mais de 30 anos terá o horário 
de funcionamento estendido, perma-
necendo aberto das 5h às 17h.

Ele informa que o fluxo de visi-
tas aumenta muito no dia 2 de no-

vembro. “A gente recebe muita gente, 
as pessoas vêm deixar flores, ficam 
no túmulo, choram”. O entrevistado 
diz que perdeu as contas de quantos 
cães e gatos estão sepultados no lo-
cal, até porque, segundo José Gomes, 
animais mortos em situação de rua 
também são levados para o cemité-
rio. “Enterro como indigentes. Mas 
aqui eles também têm espaço e a 
atenção que merecem, assim como 
os que têm família”.

O mesmo vai acontecer no Des-
canso do Melhor Amigo, localizado 
no município de Conde, na Região 
Metropolitana de João Pessoa. O 
proprietário do espaço, Leonardo 
Mesquita, conta que esse é o único 
feriado do ano que o cemitério fica 
aberto. “Das 8h às 17h. Ano passa-
do, o movimento foi muito fraco por 
conta da pandemia, mas este ano 
deve ser diferente”.

No cemitério, mais de quatro 
mil pets estão sepultados. O espaço 
possui também uma capela. “A Ca-
pela de São Francisco de Assis está 

sempre aberta, no horário de fun-
cionamento do cemitério e não será 
diferente no feriado”.

Rosane Lima vai tirar um tempo 
para ir até ao Cemitério dos Coquei-
rais, onde desde 2019 está enterra-
da a gata da família. A angorá de seis 
anos morreu vítima de atropelamen-
to. “Como Lila morreu em março, ain-
da em 2019 nós fomos ao cemitério 
e deixamos um brinquedinho que ela 
amava”, conta com a voz embargada. 
Ano passado, por conta da pandemia, 
a família não fez a homenagem, mas 
este ano vai ser diferente.

“Meu filho de 16 anos vai impri-
mir uma foto e plastificar pra gente 
deixar lá e todo mundo ver o quan-
to ela era linda e cheia de vida. Só 
quem tem um animal por perto sabe 
o quanto nos preenchem e o quanto 
fazem falta quando se vão”.

José Gomes que o diga. São mui-
tas as histórias e as lágrimas com-
partilhadas no lugar. “Tem muita 
gente que sente aquele amor forte, 
que vez por outra vem aqui visitar, 

muitos passam horas. Outros enter-
ram e não voltam mais. Cada um tem 
uma maneira de reagir à morte de 
um animal de estimação, mas o que 
é comum entre todos é a grande sau-
dade que sentem”.

Saudade que ainda dói no pei-
to do professor Roberto Araújo, que 
perdeu o cão há exato um ano. “Nem 
temos o laudo certo do que aconte-
ceu. Mas as taxas estavam alteradas 
e ele estava muito ofegante, minutos 
antes de morrer”. O bulldog francês 
tinha acabado de completar cinco 
anos. “Foi muito triste, meu filho ain-
da sente falta, mas a minha esposa é 
quem mais sofre, ela chora até hoje”.

Bob será visitado pela primeira 
vez. Sua morte aconteceu quando ele 
passava um final de semana na casa 
de um cuidador. O Finados é o mo-
mento escolhido pela família para 
homenagear o amigo fiel. “Vai ser 
um momento triste, não tem como 
não ser. Mas sei também que ele foi 
muito feliz e muito amado pela nossa 
família e isso nos conforta”.

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Foto: Reprodução
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Deusdete Queiroga e 20 engenheiros ligados ao Sinduscon conheceram o maior projeto de infraestrutura hídrica da Paraíba

Governo do Estado faz visita à 
obra do canal Acauã-Araçagi

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
PROCESSO Nº 19.000.014516.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE LAPTOP 
EDUCACIONAL E GABINETE PARA ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E RECARGA DE, NO 
MÍNIMO, TRINTA (30) LAPTOP EDUCACIONAIS, destinados à SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - SEECT, conforme Edital e Anexos.

DATA E HORÁRIO: 19/11/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
LINK PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA: https://teams.microsoft.com/l/mee-

tup-join/19%3ameeting_NDEyOWNmNjAtZGNiYy00OWVhLTk4Y2ItYmJkYzU4NTdiOWFl%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221f3dd2eb-9284-4ac6-9f7a-83386748c085%22%2c%
22Oid%22%3a%226d3b41fe-9cd2-49ed-8ce3-241b81bb5e2e%22%7d

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará uma AUDIÊNCIA PÚBLICA, em 
cumprimento ao disposto no art. 39 da lei nº 8.666/93, com o objetivo de dirimir dúvidas, colher e 
prestar informações, bem como compilar opiniões visando à realização da licitação para atender 
ao objeto em tela.

A Audiência Pública será realizada no dia 19 de novembro de 2021 às 09:00h, pela plataforma 
Microsoft Teams, através do link supracitado. Estão convidadas todas as empresas interessadas.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail: pmeira@centraldecompras.pb.gov.br. 
A Diretoria Executiva da Central de Compras 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 
3208-9840.

João Pessoa, 29 de outubro de 2021.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

O secretário de Estado da 
Infraestrutura, dos Recursos 
Hídricos e do Meio Ambiente, 
Deusdete Queiroga, realizou 
visita técnica, ontem, à obra do 
lote 2 do canal Acauã-Araçagi, 
nos municípios de Sapé e Cuité 
de Mamanguape. O secretário 
coordenou a visita, da qual parti-
ciparam cerca de 20 engenheiros 
ligados ao Sindicato da Indústria 
da Construção Civil (Sinduscon), 
que conheceram a maior obra de 
infraestrutura hídrica da Paraíba, 
onde estão sendo investidos R$ 
1,42  bilhão com recursos fede-
rais e do Tesouro Estadual, nos 
dois primeiros lotes.  

O secretário agradeceu a 
presença do grupo e disse que 
o objetivo da inspeção foi apre-
sentar aos convidados as várias 
etapas dessa “espetacular obra 
de engenharia”, num trajeto de 
aproximadamente 20 quilôme-
tros, com tipos diversos de es-
trutura do canal, para entender 
o projeto e poder divulgar a im-
portância da obra para a Paraí-
ba; tanto no abastecimento de 
água para a população como pela 
possibilidade de desenvolver a 
economia, por ser uma obra que 
permitirá, em breve, a irrigação 
de aproximadamente 16 mil hec-
tares de terra na região de Sapé, 
Mari e Capim.  

Durante a visita foram feitas 
três paradas: uma no aqueduto 
Una, no município de Sapé, de 
onde a comitiva acompanhou 
o traçado do canal a céu aberto 
até o final do lote 2, no município 
de Cuité de Mamanguape. Lá o 
secretário Deusdete Queiroga 
apresentou o projeto completo 
da obra, por meio de ilustração 

gráfica, desde o início do lote 1, 
no Açude de Acauã, município de 
Itatuba. Na sequência da progra-
mação, o grupo retornou ao muni-
cípio de Sapé, para visitar a galeria 
e o sifão no trecho do canal que 
corta a BR-230, na altura do quilô-
metro 78, onde encerrou a visita.

O presidente do Sinduscon 
José William Montenegro agra-
deceu ao governador João Aze-
vêdo pela “oportunidade para a 
diretoria da entidade e parte dos 
associados conhecer esta impor-
tante obra para a Paraíba. O canal 
Acauã-Araçagi dará uma tranqui-
lidade a uma região importante 
do Estado, trazendo segurança 
hídrica em toda extensão até o 
seu final no Brejo paraibano”. 

Ele destacou, além do tama-
nho, a qualidade da obra e as so-
luções de engenharia encontra-
das para construção, tornando-a 
mais econômica e eficiente. José 
William considerou um momen-
to ímpar para a atual diretoria do 
Sinduscon por estar encerrando 
seu mandato à frente da entida-
de. “Esse é o coroamento dos 
três anos do nosso mandato e 
da boa relação com o Governo do 
Estado, que procurou dialogar e 
somar forças em nome da Paraí-
ba”, ressaltou. 

Estão sendo investidos na 
obra R$ 1, 42 bilhão, com recur-
sos federais e do tesouro esta-
dual, nos dois primeiros lotes. 
A obra visa o atendimento e 
abastecimento de água potável 
para 38 municípios da região, 
em caráter regular e contínuo 
e, durante o período seco, o su-
primento de água, permitindo 
o atendimento de uma área de 
aproximadamente 16 mil hecta-

res de terras irrigadas, desde o 
Açude Acauã até o Rio Camara-
tuba, beneficiando mais de 600 
mil habitantes.

Projeto
O projeto do Sistema Adu-

tor das Vertentes Litorâneas da 
Paraíba Canal Acauã-Araçagi 
compreende 17 segmentos de 
canais abertos com seção trape-
zoidal, totalizando 130,44 km, 
intercalados por cinco trechos 
de sifões invertidos, construí-
dos em tubos de aço, para ultra-
passar vales de rios e córregos, 
sete aquedutos, galerias para 
travessias de ferrovia e rodovia. 
O sistema foi projetado para tra-
balhar totalmente por gravidade 
e transportar vazões que variam 
de 10 m³/s no trecho inicial a 2,5 
m³/s no trecho final.

O projeto é dividido em três 
lotes de obras. O lote 1 está com 
um percentual de execução da 
ordem de 98%, onde foram feitos 
os testes com água em janeiro 
de 2021; o lote 2 está com um 
percentual de execução da or-
dem 76,92%, com previsão de 
entrega no primeiro semestre de 
2022. A obra teve início em 2011.

A obra vai garantir a susten-
tabilidade hídrica das seguintes 
bacias litorâneas: Bacia do Rio 
Paraíba, Bacia do Rio Gurinhém 
(afluente do Rio Paraíba), Bacia 
do Rio Miriri, Bacia do Rio São 
Salvador, Bacia do Rio Maman-
guape, Bacia do Rio Araçagi, e 
Bacia do Rio Camaratuba.

O canal Acauã-Araçagi visa 
o aproveitamento de águas inte-
riores e águas a serem transpos-
tas pelo Projeto de Integração do 
Rio São Francisco.

Para supervisor da Fundac

Seleção interna realiza curso 
de formação e habilitação

O processo seletivo inter-
no para habilitação da função 
de supervisor de Unidade So-
cioeducativa de Internação e 
Semiliberdade do Estado, que 
a Fundação Desenvolvimento 
da Criança e do Adolescente 
“Alice de Almeida” (Fundac) 
vem realizando desde a pri-
meira semana de outubro, 
chega à sua 4ª fase e realiza 
formação e habilitação para 27 
agentes socioeducativos que 
participam do certame.   

A seleção interna para 
habilitação da função de su-
pervisor de plantão da Fundac 
teve início no dia 8 de outubro, 
com a publicação do Edital 
01/2021, e disponibiliza 32 
vagas para a função, sendo 14 
para vagas imediatas e as de-
mais para cadastro de reserva.

 Segundo Waleska Ra-
malho, presidente da Fundac, 
o curso de formação para ha-
bilitação de supervisores das 
unidades socioeducativas é 
uma proposta democrática 
e participativa, cujo edital 
foi aberto para os agentes 
socioeducativos que desejam 
seguir a carreira de super-
visor. 

“A formação é fundamen-
tal para o aperfeiçoamento da 
função de supervisor, e visa à 
qualificação do atendimento e 
organização dos processos de 
rotina e fluxos nas unidades. 
Esperamos que os agentes 
socioeducativos que irão as-
sumir as vagas exerçam seu 
trabalho com zelo, compro-
misso e ética, e que possamos 

garantir a dignidade humana 
de todos os socioeducandos 
em cumprimento de medida 
socioeducativa na Fundac”, 
disse Waleska.

Débora Raquel, diretora 
técnica da Fundac, acredita 
que o curso é um grande passo 
para os futuros supervisores, 
pois contribui para o desen-
volvimento e evolução de suas 
competências e habilidades. 
“A Formação Continuada é es-
sencial para o favorecimento 
de um serviço de qualidade”, 
enfatizou.

De acordo com o coorde-

nador de Segurança da Fun-
dac, o capitão Jamerson Abílio 
de Souza, o curso teve duração 
de 32 horas divididas em dez 
disciplinas práticas e teóricas 
direcionadas para o exercício 
da função de supervisor, para 
a promoção da segurança in-
terna e para o bom andamento 
das rotinas das unidades so-
cioeducativas.  

“O curso de segurança é 
uma fase importante no pro-
cesso seletivo interno, con-
siderando que essa etapa é 
classificatória para os agentes 

socioeducativos selecionados 
nas etapas iniciais”, explicou 
o coordenador de Segurança 
da Fundac. 

As aulas, que tiveram iní-
cio na última segunda-feira 
(25) e encerraram na tarde de 
ontem, contaram com pales-
tras e ciclos de debates sobre: 
A Política da Socioeducação 
(Carmem Dolores - Gerência 
Sinase-PB), Direitos Huma-
nos e Socioeducação (Olímpio 
Rocha - Conselho Estadual de 
Direitos Humanos), Conheci-
mentos Pedagógicos e Ope-
rativos Escolares (professora 
Cassiana Sousa e professor 
Adeilson Morais), e Conhe-
cimento Administrativo de 
Sindicância (Alyson Filgueira). 

Na parte prática da 
formação, os agentes so-
cioeducativos da Fundac, 
convocados para o curso, 
aprenderam sobre: técnicas 
de defesa e imobilizações, 
trajes esportivos, procedi-
mentos de abordagem e as-
pectos legais, e equipamen-
tos de segurança.

A programação do curso 
capacitou ainda quanto aos 
procedimentos preventivos 
de segurança nas unidades 
socioeducativas, funções e 
operacionalização da rotina 
e fluxos, telecomunicações e 
videomonitoramento e pre-
servação de local de infração, 
além de noções sobre geren-
ciamento de crises e práticas 
restaurativas, operações de 
segurança e equipamentos de 
revista (Bodyscan e Bagscan). 

Foto: Secom-PB

Esta é a quarta fase do processo seletivo, iniciado no começo do mês, e vai habilitar 27 agentes socioeducativos

 A formação é 
fundamental para o 
aperfeiçoamento da 

função de 
supervisor, e visa à 

qualificação do 
atendimento e 

organização dos 
processos de rotina 

e fluxos nas 
unidades 

Waleska Ramalho
Presidente da Fundac

A seleção interna para 
habilitação da função de 

supervisor de plantão 
da Fundac teve início 
no dia 8 de outubro

PMJP encaminha PL que cria 
‘Programa Guarda Subsidiada’

O Município de João Pes-
soa deu um passo importan-
te na proteção de crianças e 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade. Após diálogo 
com o Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB), o prefeito Cícero 
Lucena assinou, na quinta-feira 
(28), o Projeto de Lei Ordinária 
que cria o Programa Guarda 
Subsidiada para que seja apre-
ciado em regime de urgência 
na Câmara de Vereadores. Se 
aprovado, o município poderá 
ser o primeiro do Estado a ter 
esse tipo de programa, numa 
perspectiva de aperfeiçoar a 
sistemática de garantia do di-
reito à convivência familiar e 
comunitária.

Participaram do ato de as-
sinatura, o prefeito Cícero Luce-
na, o 31º promotor de Justiça 
de João Pessoa, Alley Borges 
Escorel (que atua na defesa da 
criança e do adolescente), o 
vice-prefeito da capital, Leo Be-
zerra, os secretários municipais 
dos Direitos Humanos, João 
Corujinha; da Comunicação, 
Marcos Vinícius; seu executivo, 
Janildo Silva; e o procurar-geral 
do município, Bruno Nóbrega.

Alley Borges Escorel falou 
sobre a importância do PL para 
a proteção do público infanto-
juvenil. Segundo ele, muitas 
crianças e adolescentes aca-

bam sendo encaminhados para 
serviços de acolhimento (ins-
titucional/familiar), quando 
poderiam permanecer com a 
família extensa/ampliada, não 
fossem as limitações de ordem 
material/financeira e as dificul-
dades delas decorrentes.

Com a aprovação da lei, 
será possível ao detentor ou de-
tentora da guarda, consideran-
do os critérios estabelecidos, 
receber um salário mínimo por 
criança/adolescente. No caso 
de grupos de irmãos com mais 
de duas crianças/adolescentes, 
o PL prevê que seja acrescido 
um valor de ½ salário mínimo 
por irmão.

Avanço
Para o promotor de Justi-

ça, a aprovação da lei represen-
tará um grande avanço. “Hoje é 
um dia muito importante para 
o Ministério Público e para to-
dos os órgãos que integram a 
rede de proteção de crianças e 
adolescentes no município. O 
Programa de Guarda Subsidia-
da é um anseio e reivindicação 
de muito tempo e o encaminha-
mento do projeto de lei pelo 
Poder Executivo à Câmara de 
Vereadores é um grande avan-
ço, um verdadeiro presente do 
Dia das Crianças, comemorado 
no mês de outubro. Esse pro-

grama pode contribuir tanto 
para evitar o acolhimento - so-
bretudo institucional -, como 
para oportunizar o retorno de 
muitas crianças e adolescentes 
à família extensa e/ou amplia-
da, tendo em vista o desenvol-
vimento integral de crianças 
e adolescentes, a prevalência 
da família, em sintonia com o 
ECA/1990”, disse.

O promotor de Justiça 
também destacou o papel im-
portante desempenhado pelo 
Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adoles-
cente (CMDCA) para viabilizar 
esse programa, uma vez que 
parte dos recursos financei-
ros que serão usados para o 
custeio será proveniente do 
Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(FMDCA-JP).

Saiba mais
O Projeto de Lei Ordinária 

encaminhado pelo Município 
de João Pessoa à Câmara de 
Vereadores dispõe sobre o Pro-
grama de Guarda Subsidiada 
para crianças e adolescentes 
em situação de risco social, na 
forma do artigo 227 da Cons-
tituição Federal e dos artigos 
4, 5, 25, 87 e 101 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA).



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00030/2021, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa ou profissionais na área 
de saúde, cuja abertura será no dia 16.11.2021 às 08:00 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-
-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3499 – 1180 ou www.aguiar.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Aguiar-PB, 29 de Outubro de 2021.
Maria de Fátima Matias de Caldas Alves

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00010/2021, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente 
para locação de um caminhão compactador, cuja abertura será no dia 16.11.2021 às 09:30 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital 
e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180, www.tce.pb.gov.br ou www.
aguiar.pb.gov.br.    

Aguiar-PB, 29 de Outubro de 2021.
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021 - : CT Nº 00095/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI-

ÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE 
MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2021. ADITAMENTO: Ajuste no 
quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa 
Nova e: CT Nº 00095/2021 - Adriano Herculano da Silva 07920915740 - 1º Aditivo - acréscimo de 
R$ 3.750,00. ASSINATURA: 28.10.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da 

Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa 
Nova, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na mo-
dalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00049/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTE MUNICIPIO. DATA DA ABERTURA: 12 de Novembro de 2021, às 09h00min (HORÁRIO 
LOCAL). Informações: no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
pmanlicita@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB,29 de Outubro de 2021.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de uniformes escolares, visando atender os alunos da rede 

municipal de ensino do Município de Araçagi. A Pregoeira convoca o comparecimento dos par-
ticipantes: AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA, ATOMOS COMERCIAL LTDA, COMERCIAL 
MASTER EIRELI, COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, FAM INDUSTRIA, COMERCIO E 
CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, GUERRA E DANTAS SERVICOS E COMERCIO DE VESTU-
ARIO LTDA, JANAINA RODRIGUES DE MACEDO 01208000470, JOAO ERIELSON CLEMENTI-
NO GOMES 70205583482, MARTINHO DA SILVA – ME, JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA, 
LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407, LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES 
LTDA, M. L. GRAFICA LTDA, MALHARIA ATLANTICO LTDA, MANOEL JANUARIO DOS SANTOS 
FILHO 18039634415, MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA, MARIA L CAMINHA DA SILVA, META 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA, REGIS UNIFORMES 
E COMERCIO EIRELI, UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA, VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CONFECCOES LTDA, VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA, para continuidade dos tra-
balhos, que será realizado no dia 03 de novembro de 2021 às 15:00 horas. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licita-
caoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 29 de Outubro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições Parceladas de Materias de Expediente, Materiais Escolares, Materiais Des-
tinados para as diversas secretárias e para Formação dos Kits Escolares. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00043/2021. DOTAÇÃO: 01.00 GABINETE DO PREFEITO 04.121.2001.2003 
MANTER ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO 001.000001 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO 4.122.2002.2004 MANTER 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001.000001 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 03.00 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.2023.2008 MANTER ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 001.000001 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 05.00 SEC. EDUCAÇAO E CULTURA 12.361.2008.2014 MANTER ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000001 Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto 
– Educação 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2008.2015 MANTER ATIVIDADES DO 
ENSINO–SALÁRIO EDUCAÇÃO 120.000001 Transferências do Salário–Educação 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2008.2053 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – FUNDEB 113.000001 Transferências do FUNDEB 40% 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 06.00 FUNDO MUN DE SAUDE – FMS 10.301.2005.2025 MANTER PROGRAMA 
DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – PAB FIXO 214.000001 Transferência de Recursos do SUS 
para Atenção Básica 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2020.2021 MANUTENÇÃO 
DE OUTROS PROGRAMAS – RECURSOS FUNDO A FUNDO FNS 214.000001 Transferência de 
Recursos do SUS para Atenção Básica 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2020.2029 
MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 211.000001 Receitas de 
Impostos e de Transferência de Imposto – Saúde 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 07.00 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS 8.243.2004.2039 MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FA 311.000001 Transferência de 
Recursos do Funco Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
08.244.2004.2031 MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO – FNAS 
311.000001 Transferência de Recursos do Funco Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2004.2037 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO 
SOCIAL 001.000001 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara 
e: CT Nº 00097/2021 - 29.10.21 - MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 42.938,50; CT Nº 
00098/2021 - 29.10.21 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 
66.601,10; CT Nº 00099/2021 - 29.10.21 - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 92.961,45.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 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 realização 
de exames laboratoriais, em atendimento às necessidades do Fundo Municipal de Saúde 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 Federal nº 
3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: 
www.aroeiras.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 29 de outubro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
1ª HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS

E OU EMPRESA CLINICAS MEDICAS.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005/2021

A Prefeitura Municipal de Barra de Santana, depois de acolhida a prévia apreciação documental 
vem, por meio deste ato, homologar o credenciamento dos seguintes profissionais médicos e ou 
empresa clinicas medicas: BRAULIO QUEIROZ DE ANDRADE - CPF nº 007.823.134-50, em sede 
do Chamamento Público Nº. 005/2021, Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, 
COM COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDIMENTO AMBU-
LATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE PLANTÕES, JUNTO A POLICLINICA 
MUNICIPAL E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE BARRA 
DE SANTANA, por estarem revestidos da legalidade exigida pelo Edital do certame, para atuarem 
junto a Prefeitura Municipal de Barra de Santana.

Barra de Santana, 28 de outubro de 2021.
Cacilda Farias Lopes de Andrade

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00012/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPRO-
VAÇÃO DE EXPERIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE 
FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE PLANTÕES, JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL E 
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, nas 
especialidades de: Clínica Médica Geral; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: BRAULIO QUEIROZ DE ANDRADE - R$ 20.220,00.

Barra de Santana - PB, 29 de Outubro de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPROVAÇÃO DE EXPE-
RIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLE-
MENTAR, EM REGIME DE PLANTÕES, JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, nas especialidades 
de: Clínica Médica Geral. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.050 Secretaria Municipal 
de Saúde – 10 301 2002 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde – 33.90.36 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica – 02.060 Fundo Municipal de Saúde – 10 301 1004 2033 Bloco de Manutenção das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – 10 302 1004 2034 Bloco de Manutenção das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada – 10 301 1004 2040 Bloco de Ma-
nutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária – Recursos Próprios – 10 
302 1004 2041 Bloco de Manutenção dos Serviços Publicos de Saúde da Atenção Especializada– 
Recursos Próprios – 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – 33.90.39 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.. VIGÊNCIA: até 29/10/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 06701/2021 - 29.10.21 - BRAULIO QUEIROZ 
DE ANDRADE - R$ 20.220,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

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

lizar Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, modo de disputa 
aberto, com início do acolhimento das propostas a partir no dia 04/11/2021 e encerramento do 
envio das propostas no dia 16/11/2021 às 12:59, e abertura da fase de lances prevista às 13:10hs 
(horário de Brasília/DF), do dia 16 de Novembro de 2021, objetivando o  REGISTRO DE PREÇOS 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE SAÚDE 
AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB. A sessão pública será realizada através do 
Site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos no 
Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Boa Ventura (http://boaventura.pb.gov.br/), ou 
em último caso por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 29 de Outubro de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

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

Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, modo de disputa aberto, 
com início do acolhimento das propostas a partir no dia 04/11/2021 e encerramento do envio das 
propostas no dia 17/11/2021 às 08:59, e abertura da fase de lances prevista às 09:10hs (horário de 
Brasília/DF), do dia 17 de Novembro de 2021, objetivando o  REGISTRO DE PREÇOS CONSIG-
NADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MESAS, 
CADEIRAS E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE BOA 
VENTURA/PB. A sessão pública será realizada através do Site: www.portaldecompraspublicas.com.
br. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal da Transparência da Prefeitura 
Municipal de Boa Ventura (http://boaventura.pb.gov.br/), ou em último caso por e-mail (licitacaopm-
boaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 29 de Outubro de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

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

Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, modo de disputa aberto, 
com início do acolhimento das propostas a partir no dia 04/11/2021 e encerramento do envio das 
propostas no dia 17/11/2021 às 10:59, e abertura da fase de lances prevista às 11:10hs (horário de 
Brasília/DF), do dia 17 de Novembro de 2021, objetivando o  REGISTRO DE PREÇOS CONSIG-
NADO EM ATA PARA EVENTUAL  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CON-
FECÇÕES DE FARDAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO 
DE BOA VENTURA/PB. A sessão pública será realizada através do Site: www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal da Transparência da 
Prefeitura Municipal de Boa Ventura (http://boaventura.pb.gov.br/), ou em último caso por e-mail 
(licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 29 de Outubro de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

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

Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, modo de disputa aberto, 
com início do acolhimento das propostas a partir no dia 04/11/2021 e encerramento do envio das 
propostas no dia 17/11/2021 às 12:59, e abertura da fase de lances prevista às 13:10hs (horário 
de Brasília/DF), do dia 17 de Novembro de 2021, objetivando o  REGISTRO DE PREÇOS CON-
SIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL  AQUISIÇÃO DE KIT DE LANCHES DIVERSOS PARA SER 
FORNECIDO POR OCASIÃO DO PROJETO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/
PB. A sessão pública será realizada através do Site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Cópia 
do Edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de 
Boa Ventura (http://boaventura.pb.gov.br/), ou em último caso por e-mail (licitacaopmboaventura2@
gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 29 de Outubro de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0030/2021 – PMBV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0098/2021 – PMBV

O Município de Boa Ventura/PB, através da sua Pregoeira Oficial, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 08:30hs (horário local) 
do dia 16 de novembro de 2021, objetivando a realização de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, 
PARA MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE BOA 
VENTURA/PB. A sessão pública será realizada na sala de reuniões no anexo do Prédio da Prefeitura 
de Boa Ventura, localizada a Rua Emília Leite, nº 05, Centro, Boa Ventura - PB. Cópia do Edital 
e seus anexos poderão ser adquirido exclusivamente e gratuitamente pelo site www.boaventura.
pb.gov.br ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 29 de outubro de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.012/2021

INSTRUMENTO: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.012/2021– PMBV
OBJETIVO: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO E ACRÉSCIMO 

NOS QUANTITIATIVOS
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS 

E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021 – PMBV
VALOR DO CONTRATO: Fica alterada a CLÁUSULA PRIMEIRA, que trata do valor unitário do 

contrato nº 01.012/2021, vinculado ao Pregão Presencial nº 0001/2021, que sofrerá a revisão do 
preço dos itens 01, 02 e 03 do contrato original, razão pela qual o valor do item 01 do contrato pas-
sará de R$ 5,91 para R$ 6,18 (seis reais e dezoito centavos), referente a manutenção do equilíbrio 
econômico financeiro, que sofrerá uma revisão no item de 4,56%, o item 02 do contrato passará 
de R$ 4,90 para R$ 5,18 (cinco reais e dezoito centavos), referente a manutenção do equilíbrio 
econômico financeiro, que sofrerá uma revisão no item de 5,71% e o item 03 do contrato passará 
de R$ 4,60 para R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos), referente a manutenção do 
equilíbrio econômico financeiro, que sofrerá uma revisão de 8,47%.

DO ACÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS: O aditamento requerido trará um acréscimo de 25% 
nos quantitativos do item 02, referente a 3.750 litros para o item óleo diesel S10. Com o acréscimo 
no item 02 os quantitativos passam de 15.000 para 18.750 litros referente ao óleo diesel S10.

VALOR DO CONTRATO: Fica alterada a CLÁUSULA SEGUNDA, que trata do valor total do 
contrato nº 01.012/2021 para acrescer o montante de R$ 23.954,84 (vinte e três mil novecentos 
e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), passando o contrato atualizado de R$ 
580.328,28 (quinhentos e oitenta mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) para R$ 
604.283,12 (novecentos e quarenta e oito mil oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), referen-
te a revisão dos preços e o acréscimo nos quantitativos, conforme Cláusulas terceira e quarta acima

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, CNPJ/MF nº 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA CNPJ sob o n° 35.419.936/0001-36

PREFEITURA DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
ADITAMENTO DE VALOR

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB E MULT DIESEL AUTO PECAS E SER-
VICOS LTDA -  CNPJ nº 09.005.279/0001-70. Ref. PP 00044/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 
PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR PERCENTUAL 
DE DESCONTO. Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00158/2021, com a empresa 
acima mencionada, correspondente ao ADITAMENTO DE VALOR R$ 11.250,00 (ONZE MIL, 
DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) serão pagas através da seguinte dotação orçamentária: 
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA 
DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 212.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2008.2203 
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – RECURSOS DO PNATE 111.000000 RECEITAS 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 322.3.3.90.30.00 MATE-
RIAL DE CONSUMO 123.000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE FERENTES 
AO PROGRAMA NACIONAL GOVERNO FEDERAL 323.3.3.90.30.00 MATERIAL DE COSNUMO 
12.361.2008.2206 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – RECURSOS GOVERNO DO 
ESTADO 125.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE 
VINCULADOS A 329.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02.08 SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.1011.2086 MANUTENÇÃO 
DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 001.000000 RECUROSOS ORDINÁRIOS 764.3.3.90.30.00 
MATERIAL DE CONSUMO 15.451.2012.2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA¬ 
001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 734.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02.10 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.2014.2116 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 001.000000 RECUR-
SOS ORDINÁRIOS 917.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE BELEM 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
BELEM 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – SAU-
DE565.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.1007.2159 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO 
MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – SAMU 192 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 615.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 
214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO 
GOVERNO FEDERAL 616.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.91 FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 788.3.3.90.30.00 
MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2011.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 
TUTELAR 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 805.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. 
Assinaturas da prorrogação contratual em: 29/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00007/2021
A Prefeitura Municipal e Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão Perma-

nente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, 
às 09:00 horas do dia 06 de Dezembro de 2021, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor 
preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO 
DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB. Recursos: PRÓPRIOS. 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 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 29 de Outubro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00028/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00028/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviço de recuperação de pórticos dos 
semáforos com reposição dos perfis em ‘’ U” 4’’ x 1/8, solda e pintura em duas demãos em esmalte 
sintético com retirada e montagem de abrigo; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJU-
DICO o seu objeto a: Alicerce Construções e Montagens – Eirelli - R$ 16.000,00.

Campina Grande - PB, 28 de Outubro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site http://www.com-
prasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de implantação e manutenção de equipamentos eletrônicos 
de fiscalização, gestão de trânsito, leitura de placas OCR/LAP e com Leitura Automática de Placas, 
sistemas para controle, gerenciamento, apoio, segurança e modernização ao controle de trânsito 
em vias públicas do Município, seguindo a resolução nº 396 do CONTRAN. Abertura da sessão 
pública: 14:00 horas do dia 19 de Novembro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 4.422/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.
br; http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. 

Campina Grande - PB, 21 de Setembro de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de recuperação de pórticos dos 

semáforos com reposição dos perfis em ‘’ U” 4’’ x 1/8, solda e pintura em duas demãos em esmalte 
sintético com retirada e montagem de abrigo. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00028/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Supe-
rintendência de Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1025.2091 – Ações de melhoria no sistema 
de trânsito 33.90.39.99 – 1001 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 
29/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de 
Campina Grande e: CT Nº 00152/2021 - 29.10.21 - Alicerce Construções e Montagens - Eirelli - 
R$ 16.000,00.

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, para 

atender demandas da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00008/2021 
- Ata de Registro de Preços nº 054/2021, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Eletrônico nº 040/2021, realizado pelo SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE 
CAMPINA GRANDE. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – 
Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 04.122.2001.2092 – Ações administrativas 
da STTP 44.90.52 99 – Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 
de Campina Grande e: CT Nº 00153/2021 - 28.10.21 - CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E 
SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - R$ 7.000,00; CT Nº 00154/2021 - 28.10.21 - ARQUIMEDES 
AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA - R$ 59.440,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:00 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: AQUISIÇÃO DE BOMBAS 
D’ÁGUA E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. 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 001/18; 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) 3307–1175. 
E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 29 de Outubro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 10:30 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: SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO DE BOMBAS D’ÁGUA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; 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) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 29 de Outubro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 14:00 horas do dia 12 de Novem-
bro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS DE INFORMÁTICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; 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) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 29 de Outubro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CENTRO 
ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL – CENEP LTDA - R$ 247.140,00; 
MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 411.601,50; 
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 117.900,00.Conde - PB, 28 
de Outubro de 2021. VANESSA MEIRA CINTRA - Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ALIMEN-
TOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.2053 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.01 – MATERIAL 
DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00027/2021 - 28.10.21 - CENTRO 
ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA - R$ 77.140,00; CT Nº 
00028/2021 - 28.10.21 - MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE 
LTDA - R$ 131.601,50; CT Nº 00029/2021 - 28.10.21 - TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 37.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 08:30 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: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS DE INFORMÁTICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 29 de Outubro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
EDITAL DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2021.

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021 
QUE TRATA DO CRONOGRAMA PARA O CREDENCIAMENTO DE PROPOSTAS REFERENTES 
ÀS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CONLTURAL CONFORME LEI FEDERAL 
Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 14.150 DE 12 DE 
MAIO DE 2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO – PB, pessoa jurídica de direito público, com sede à 
Av. Senador Ruy Carneiro, S/N, Centro, Congo – PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.870.164/0001-
81, representado neste ato pelo Sr. Prefeito, ROMUALDO ANTÔNIO QUIRINO DE SOUSA, 
no uso de suas prerrogativas legais, e em consonância com a Medida Provisória nº 986/2020, 
complementar a Lei Federal nº 14.017 de 2020, alterada pela Lei Federal nº 14.150 de 12 de maio 
de 2021, denominada Lei Aldir Blanc, e com o Decreto nº 40.134, de 21 de março de 2020, que 
institui Estado de Calamidade Pública na Paraíba, com base no Estado de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional - ESPIN, decretado pelo Ministério da Saúde, e a declaração da 
condição de transmissão pandêmica, sustentada da infecção humana pelo COVID-19, anunciada 
pela Organização Mundial de Saúde - OMS,

RESOLVE:
Prorrogar até dia 10 de novembro de 2021 o período para as inscrições das propostas previsto 

no item 12 do Edital de Chamamento Público nº 004/2021;
Alterar o item 12 do referido edital, conforme apresentado abaixo:

Publicação do Edital 04/10/2021

Inscrições das propostas 04/10/2021 a 10/11/2021

Análise das propostas 11 a 12/11/2021

Divulgação do resultado preliminar de habilitação 16/11/2021

Prazo para recurso 17 e 18/11/2021

Divulgação do resultado definitivo de habilitação 19/11/2021

Seleção das propostas 22 a 23/11/2021

Divulgação do resultado final 24/11/2021

Contratação 29 a 02/12/2021

Pagamentos 13 a 20/12/2021

Ficam convalidadas as demais cláusulas do Edital de Chamamento Público nº 004 de 04 de 
outubro de 2021.

Este edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Congo – PB, 22 de outubro de 2021.

ROMUALDO ANTÔNIO QUIRINO DE SOUSA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10015/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - 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 
ODONTOLÓGICOS. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 18 de Novembro de 2021. 
Início da fase de lances: 08:35 horas do dia 18 de Novembro de 2021. Referência: horário de Bra-
sília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacao@congo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Congo - PB, 29 de Outubro de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021
O Prefeito do Município de Cuité comunica que HOMOLOGOU e ADJUDICOU nesta data a o 

objeto desta licitação, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS 
ANICETO PEREIRA DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO, em favor da empresa MATRIX CONSTRU-
TORA EIRELI CNPJ 18.920.924/0001-71 com o valor total de R$ 290.931,07. Em consequência, 
fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, 
caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 desta lei

Cuité/PB, 29 de outubro de 2021.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 30 de outubro de 2021         26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução dos serviços de conclusão de Passagem Molhada no Sítio Malhada, Zona 
Rural de Cuitegi, conf. CONTRATO DE REPASSE com a UNIÃO FEDERAL, por intermédio do 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, representado pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, de nº 850567 / 2017 / 
MAPA/CAIXA. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 02.2021. REGIMENTO: lei Federal 8.666/93. DOTAÇÃO: 20.400 – 
20.608.0005.1013 – 449051 – obras e instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 02 (dois) meses. PRAZO 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04 (quatro) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE CUITEGI/PB e QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 26.183.729/0001-34 - CT Nº 
117/2021 – 28.10.2021 – R$ 181.734,49 – Cento e oitenta e um mil setecentos e trinta e quatro 
reais e quarenta e nove centavos.

GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Aquisição parcelada de material elétrico para manutenção da iluminação pública e 
atender as necessidades da Secretaria de Obras deste Municipio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00005/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00088/2021 - Evangelista 
Batista de Luna - ME - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 39.780.75. ASSINATURA: 14.10.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Aquisição parcelada de Materiais de Construção para Manutenção de Bens Imóveis 
para atender à demanda da Secretaria de Obras deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00006/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00074/2021 - Evangelista 
Batista de Luna - ME - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 144.762,58. ASSINATURA: 17.10.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 03103/2021. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GADO BRAVO e a empresa M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI – ME 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO Constitui 
objeto do presente Termo Aditivo a Acréscimo, o valor de R$ 31.409,75 (Trinta e Um mil e Quatro-
centos e Nove reais e Setenta e Cinco centavos) representado em percentual de aproximadamente 
25% de acréscimo do valor total do contrato, ficando, portanto, o valor de R$ 157.048,75 (Cento e 
Cinquenta e Sete mil e Quarenta e Oito reais e Setenta e Cinco centavos), a partir da assinatura 
do presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Oitava do Contato 
Inicial e em conformidade com o Art. 65, §1º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. ASSINATURA: 20.10.21

Gado Bravo – PB, 20 de Outubro de 2021.
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 03203/2021. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GADO BRAVO e a empresa M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI – ME 
objeto: CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS LEVES, MEDIAS E PESADAS CONFORME O 
TERMO DE REFERENCIA Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Acréscimo, o valor de R$ 
4.050,00 (Quatro mil e Cinquenta reais) representado em percentual de aproximadamente 25% de 
acréscimo do valor total do contrato, ficando, portanto, o valor de R$ 20.250,00 (Vinte mil e Duzentos 
e Cinquenta reais), a partir da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, 
com base na Cláusula Oitava do Contato Inicial e em conformidade com o Art. 65, §1º, inciso I, da 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. ASSINATURA: 20.10.21

Gado Bravo – PB, 20 de Outubro de 2021.
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 17 de novembro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de 
engenharia para executar obra civil pública de conclusão da revitalização da Praça Central do 
município de Gurinhém – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções 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, 21 de Outubro de 2021
DIOGO FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00029/2021 com o seu objeto a aquisição de peças para os veículos, 
pertencentes ao município, aos locados ou a disposição, do município de Ibiara-PB, conforme edital. 
Com os licitantes classificadas em todas as fases deste certame,  a empresa JOSÉ REGINALDO 
DE SOUSA MORAES, cadastrada no CNPJ n° 09.096.700/0001-04, declarada vencedora de vários 
itens com o valor global de R$ 512.624,66 (quinhentos e dose mil seiscentos e vinte e quatro reais 
e sessenta e seis centavos) e a empresa GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA, cadastrada no CNPJ n° 
35.588.102/0001-54, declarada vencedora de vários itens com o valor global de R$ 303.377,31 
(trezentos e três mil trezentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos).

Ibiara - PB, 28 de Outubro de 2021.
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contratação de empresa para Elaboração de projetos e levantamento topo-
gráfico para construção de campo SOCIETY, 02 (dois) portais e pavimentação 710m nas ruas: 
Antônio Ferreira de Ramalho, Rua Acioneda Ramalho e Rua João Nunes no Município de Ibiara, 
dispensa de licitação 00003/2021. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO, CADASTRADA NO CNPJ Nº 

14.313.179/0001-41
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projetos e levantamento topográfico para 

construção de campo SOCIETY, 02 (dois) portais e pavimentação 710m nas ruas: Antônio Ferreira 
de Ramalho, Rua Acioneda Ramalho e Rua João Nunes no Município de Ibiara.

VALOR GLOBAL R$: 16.000,00 (dezesseis mil reais).   
PRAZO: 31.12.2021.

Ibiara - PB, em 22 de Outubro de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através do pregoeiro e sua equipe de apoio, convoca a empresa: 

R&R AGENCIA DE VIAJENS E TURISMO LTDA, cadastrada no CNPJ n° 13.111.807/0001-43, para 
abertura do envelope de HABILITAÇÃO. Para o dia 09.11.2021 às 09:00 Horas. O  não compareci-
mento de nenhum  representante da empresa convocada será facultada a abertura pelo pregoeiro 
e equipe de apoio e publicado o resultado na imprensa oficial.

Ibiara-PB, 29 de Outubro de 2021.
Sebastião Batista Palitó

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021

A Prefeitura Municipal de Itatuba/PB, no uso de suas atribuições legais, faz saber que será reali-
zado um Processo Seletivo para vagas temporárias para o quadro pessoal da Prefeitura de Itatuba. 
O Processo Seletivo contará com entrevistas para todos os cargos, prova Prática para os cargos 
de Nível Fundamental e Provas de Títulos para o nível Superior. O Edital e seus anexos estarão 
disponíveis a partir do dia 03 de novembro de 2021 no rol da Prefeitura Municipal, que passará a 
vigorar como único regulamento do Processo Seletivo que será realizado sob a responsabilidade 
técnica e operacional da Ápice Consultoria conforme contrato estabelecido. 

Torna público ainda que as inscrições para o respectivo Processo Seletivo estarão abertas pre-
sencialmente no Auditório Salvador Gonçalves Borba, localizado na Praça Andrade Lima, Centro 
- Itatuba/PB das 09:00h às 13:00h nos dias 03 e 04 de novembro de 2021.   

Itatuba - PB, 29 de Outubro de 2021
JOSMAR LACERDA MARTINS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para EXECUÇÃO SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES, COM CONSTRUÇÃO 
DE RESERVATÓRIO NA EMEF FREI AFONSO, LOCALIZADA NO BAIRRO ROGER EM JOÃO 
PESSOA/ PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAVE CGM: 7L96-M5TF-6JCJ-J5ZS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09035/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/080355
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 899503
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de PROJETORES MULTIMÍDIA INTERATI-

VOS, para atender as demandas das Unidades Educacionais - Escolas, Centro de Capacitação dos 
Professores e Centro Educacional Integrado (CEI) - da rede Municipal de Ensino de João Pessoa.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como nos Decretos 
Municipais nº. 7.884/2013 e nº 9.280/2019e Art. 4º, inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, ACOLHO 
o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CSL/SEDEC e HOMOLOGO o Pregão acima identi-
ficado, em favor da empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA EPP, inscrita no 
CNPJ sob o nº10.793.812/0001-95,a qual foi vencedora dos: ITEM 01 (PROJETOR MULTIMÍDEA 
INTERATIVO), com valor unitário de R$ 16.255,40(dezesseis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais 
e quarenta centavos), perfazendo o valor total de R$1.576.773,80 (um milhão, quinhentos e setenta 
e seis mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta centavos); ITEM 02 (PROJETOR MULTIMÍDEA 
INTERATIVO), com valor unitário de R$ 16.255,40(dezesseis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais 
e quarenta centavos), perfazendo o valor total de R$390.129,60 (trezentos e noventa mil, cento e 
vinte e nove reais e sessenta centavos); O valor total dos itens é de R$ 1.966.903,40 (um milhão, 
novecentos e sessenta e seis mil, novecentos e três reais e quarenta centavos).

O valor global dos itens é de R$ 1.966.903,40 (um milhão, novecentos e sessenta e seis mil, 
novecentos e três reais e quarenta centavos).Em consequência, fica convocado o proponente para 
a assinatura da Ata de Registro de Preço, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 29 de outubro de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE DISTRATO AMIGÁVEL

DO CONTRATO Nº. 90.010/2018
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.024/2018/SEPLAN

CONTRATANTE: Município de João Pessoa 
CONTRATADA: CONSTRUTORA ECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., 

CNPJ 01.275.877/0001-58
OBJETO: Reforma da Praça do Carro Antigo em Manaira em João Pessoa-PB.
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão AMIGÁVEL contratual em questão encontra amparo 

no dispositivo do art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
DISPOSIÇÕES FINAIS: De comum acordo fica rescindido o Contrato nº 90.010/2018 a partir 

de 28/10/2021, para não mais executar a obra mencionada no objeto, passando este Termo a ter 
eficácia após publicação, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do art. 109, da 
Lei Federal nº 8.666/93.

João Pessoa, 28 de outubro de 2021
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO
DO PREGÃO ELETRÕNICO Nº 07.006/2021/SEINFRA              

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.017/2021 – Prestação de Forma Contínua dos Serviços de 
Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Material e Equipes de Mão de Obra de 
Iluminação Pública e Fontes Luminosas do Município de João Pessoa. 

CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: GERATRIX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA CNPJ 

Nº 07.223.818/0001-12
OBJETO: É objeto do presente termo aditivo o Acréscimo de Serviços ao Contrato em referência, 

alterando o seu valor contratual, com fundamento no art. 57 e 65, c/c art. 58 da Lei nº 8.666/93. 
Valor acrescido R$ 767.283,67  

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sr. Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. Rafael Salsa da Nóbrega 

Cardoso/ GERATRIX
Data da Assinatura: 21/10/2021

João Pessoa, 21 de outubro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE DISTRATO AMIGÁVEL

DO CONTRATO Nº. 07.017/2020
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0328/2019/SEINFRA/CE

CONTRATANTE: Municipio de Joao Pessoa 
CONTRATADA: EMKO CONSTRUTORA EIRELI., CNPJ 24.233.779/0001-53 
OBJETO: Execução dos Serviços de Recuperação e Manutenção de Mercados Públicos, Ce-

mitérios Públicos e Calçadas/Canteiros Centrais de João Pessoa-PB.
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão AMIGÁVEL contratual em questão encontra amparo 

no dispositivo do art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
DISPOSIÇÕES FINAIS: De comum acordo fica rescindido o Contrato nº 07.017/2020 a partir 

de 28/10/2021, para não mais executar a obra mencionada no objeto, passando este Termo a ter 
eficácia após publicação, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do art. 109, da 
Lei Federal nº 8.666/93.

João Pessoa, 28 de outubro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00026/2021

O Prefeito Municipal de Juarez Távora, Estado da Paraíba, usando as atribuições que lhe confere 
a Lei, considerando que os preços ofertados pelas empresas participantes são inexequíveis, confor-
me informações e documentos constantes no processo, resolve REVOGAR a licitação modalidade 
Pregão Presencial n.º 00026/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento e 
manutenção de internet via cabo e via fibra óptica, para atender as necessidades das diversas 
secretarias do Município de Juarez Távora. 

Juarez Távora(PB), 27 de outubro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: Reforma e melhoria de escolas. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 

valor total da contratação: JOSE IVANILDO DE SOUSA - Valor: R$ 383.396,77. 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, Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: www.licitajuncodoserido1@gmail.com. 

Junco do Seridó - PB, 28 de Outubro de 2021
THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.063/2021

Chave CGM: 12Q5-DVFQ-8QHU-07WP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRO-

TEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS 
DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/105706.
Data da sessão: 16/11/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes.
João Pessoa, 29 de Outubro de 2021.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 14:30 horas do dia 18 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de veículos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: www.licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 28 de Outubro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 09:30 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 pessoa(s) física(s) ou 
jurídica(s) para locação de veículos, com motorista, para atender as necessidades do Fundo Muni-
cipal de Saúde de Lagoa de Dentro. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: licitacao@lagoadedentro.
pb.gov.br. Edital: https://lagoadedentro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 29 de Outubro de 2021
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para o fornecimento de carteiras escolares (CJA–03; CJA–04; CJA–06) e conjuntos professor 
(CJP–01) destinados à Rede Municipal de Ensino. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 
12 de Novembro de 2021. Início da fase de lances: 10:31 horas do dia 12 de novembro de 2021. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: licitacao@lagoadedentro.pb.gov.br. Edital: https://lagoadedentro.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 29 de outubro de 2021
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021
OBJETO: Executar obra civil pública de modernização do Campo de Futebol do município de 

Mari/PB. 
CONVOCAMOS os interessados para comparecer à reunião de abertura das Propostas de Preço 

do processo acima citado, que ocorrerá no dia 04/11/2021 às 09:00hs na sala da COPELI no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Mari. Maiores informações através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.
com ou no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 29 de outubro de 2021.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE LEILÃO

BENS MÓVEIS Nº 0001/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de 
bens móveis inservíveis nº 01/2021 do tipo maior lance, que será realizado pela Leiloeira Oficial, 
Sra. Samara Barbosa Araújo JUCEP N.º 023/2019. O leilão será realizado no dia 09/11/2021 às 
14h00min, no Sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Presidente João Pessoa, 182 - Centro, 
Mulungu-PB. Maiores informações, disponíveis na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizado na Rua Presidente João Pessoa, 182, Centro, nesta cidade, e-mail: esic@mulungu.
pb.gov.br (83) 3288-1026 ou com a Leiloeira Oficial (83) 98804-6631 / (83) 2182-6281 ou no site: 
www.colossoleiloes.com.br. 

Mulungu - PB, 21 de Outubro de 2021. 
MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2021
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 00042/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 10:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  12/11/2021, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  a aquisição de materiais de construção 
para conclusão da obra da Unidade de Acolhimento Infanto-juvenil (UAI) do município de Piancó-PB. 
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, 29 de Outubro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00043/2021, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

    Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor 
da empresa MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA – ME - CNPJ nº 43.509.513/0001-35, 
com o Valor Mensal Estipulado de R$ 16.749,61 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e nove reais 
e sessenta e um centavos) e o Valor Global Estipulado de R$ 200.995,32 (duzentos mil, novecentos 
e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), com o objeto a Contratação para prestação de 
serviços especializados na área de saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, 
PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, atendendo as necessidades do Município 
de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2021.

Piancó – PB, em 29 de outubro de 2021. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADE N° 00043/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA – ME - CNPJ nº 43.509.513/0001-

35. 
OBJETIVO: Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2021.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 16.749,61 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e nove 
reais e sessenta e um centavos). 

VALOR GLOBAL ESTIPULADO: R$ 200.995,32 (duzentos mil, novecentos e noventa e cinco 
reais e trinta e dois centavos).

Piancó – PB, em 29 de outubro de 2021. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00099/2021, em 16.07.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E 

SERVICOS EIRELI – EPP
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equi-

pamentos de informática para atender as necessidades de todas as secretarias do Município de 
Piancó-PB.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 29 de Outubro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
RESULTADO DO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. 002/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL 

PÚBLICA NA REVITALIZAÇÃO   E REURBANIZAÇÃO DA ORLA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE 
PITIMBU.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PITIMBU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO À POPULAÇÃO E A 
QUEM INTERESSAR POSSA QUE APÓS ANÁLISES DAS DOCUMENTAÇÕES  DE HABILITAÇÃO, 
FORAM  INABILITADAS AS EMPRESAS D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI   
CNPJ: 32.666.677/0001-50   , GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 
12.350.951/0001-70, B&F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA – CNPJ 29.842.086/0001-81, PLAN-
FORTE CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-EPP – CNPJ 15.610.424/0001-45, 
CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI-ME – CNPJ 15.233.791/0001-77, FORTE BRASIL 
CONSTRUTORA – CNPJ 23.407.509/0001-59, GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EI-
RELLI – EPP – CNPJ 22.594.155/0001-36, POR ESTÁ EM DESCONFORMIDADE, E AINDA FORAM 
CONSIDERADAS   HABILITADAS AS EMPRESAS: CLN CONSTRUTORA – CNPJ:18.715.796/0001-
24, CTM CONSTRUTORA – CNPJ 35.590.090/0001-00, L&L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
– CNPJ 18.833.963/0001-31, CONSTRUTORA F&COSTA EIRELI-ME -CNPJ 07.360.005/0001-74 
E  MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME. CNPJ: 18.127.470/0001-86,  
POR ESTAREM EM CONFORMIDADE COM O ITEM 5 E 6 DO PRESENTE EDITAL FICAM FRAN-
QUEADAS VISTAS AO PROCESSO  E  ABRINDO-SE O PRAZO RECURSAL NA FORMA DA LEI.

PITIMBU-PB, 29 DE OUTUBRO DE 2021.
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2021
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº. 005/2021, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a MODERNIZA-
ÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL O RODRIGÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ-PB 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE: 1071251-34. Data de abertura: 18/11/2021 às 10h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no site www.
tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã através do E-mail: cml.puxinana@
gmail.com, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 29 de outubro de 2021
Gisley Morais Souto

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada 
de Preços nº. 006/2021, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO DE 
RUAS LOCALIZADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ – PB 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1070543-22/2020. Data de abertura: 19/11/2021 às 
10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã através do E-mail: 
cml.puxinana@gmail.com, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 29 de outubro de 2021
Gisley Morais Souto

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de utencílios domésticos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. .

Pocinhos - PB, 29 de Outubro de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 08:30 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: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS DE INFORMÁTICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 29 de Outubro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2021
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 10:00 horas do dia 11 de novembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE, PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E 
SHORTS. 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. In-
formações: 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, 29 de outubro de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 035/2021
PREGÃO PRESENCIAL N°: 010/2021 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520/02, 
por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa, que fará no dia 17 
de Novembro de 2021, às 10h00min (Dez Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.          

 OBJETO: Aquisição de Veículo 0KM tipo Sedan, destinado a Secretaria de Educação do 
Município de Salgadinho-PB.

 INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante 
do Ministério Público do Estado da Paraíba.        

Salgadinho-PB, 29 de Outubro de 2021. 
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 17 de novembro de 2021, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,  
para REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRÁFOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB.  
Edital disponível: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br /categoria/editais;  www.tce.pb.gov.br;  www.
portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB, 29 de outubro de 2021.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DI-
VERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 060/2021, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRE-
TARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a:

- LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA
CNPJ: 33.932.061/0001-46
Valor R$: 6.888,00
- R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA
CNPJ: 22.226.670/0001-63
Valor R$: 9.200,00

Santa Rita - PB, 29 de outubro de 2021.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VI-
SANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal 
n° 10.024 de 20 de setembro de 2019,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 055/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER 
A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- ANDERTON CAVALCANTE SOUTO
CNPJ: 32.056.101/0001-70
Valor R$: 280.900,00
- COMERCIAL ATITUDE EIRELI
CNPJ: 19.705.786/0001-70
Valor R$: 298.540,00
- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
CNPJ: 40.876.269/0001-50
Valor R$: 10.305,00
- HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ: 20.873.342/0001-23
Valor R$: 423.836,00
- M. G. COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 10.467.477/0001-35
Valor R$: 822.000,00

Santa Rita - PB, 29 de outubro de 2021.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - 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: Contratação 
de empresa para fornecimento de forma parcelada de material de expediente para atender a neces-
sidade das secretarias do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça PB. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 16 de Novembro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 
16 de Novembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 00023/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. 
E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 29 de Outubro de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licita-
ção modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais elétricos e de 
iluminação, destinados a atender as necessidades das secretarias municipais. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 18 de Novembro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. 
Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 28 de Outubro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 10/2021

Registro CGE Nº 21-01577-5
COMUNICADO

ERRATA
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica ao(s) participante(s) da TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 (Obras de Pavimentação 
Asfáltica do Acesso Viário a 6ª CIRETRAN no Município de Cajazeiras/PB.), nas publicaçõs do dia 
28/10/2021 nos jornais A União  e Diário Oficial do Estado, Onde se lê “João Pessoa, 27 de junho 
de 2021”, leia-se “João Pessoa, 27 de outubro de 2021”  

.João Pessoa, 29 de outubro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2021
PROCESSO Nº 22.208.000051.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL OSTENSIVA E ARMADA, destinado à  FUNDA-
ÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - FUNAD, conforme 
Edital e Anexos.

DATA E HORÁRIO: 16/11/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://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: gelic07@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 21-02080-8
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 184/2021
PROCESSO Nº 22.000.013437.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEVISORES, TIPO SMART TV E 
SUPORTE PARA TELEVISÃO, destinados à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SEECT/PB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 10/11/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, da Lei nº 14.217, de 2021, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, realizará a licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02026-3
João Pessoa, 29 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 201/2021
PROCESSO Nº 19.000.029877.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
EXPEDIENTE, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
- SEECT, conforme Edital e Anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/11/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://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://compras.
gov.br/, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@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 21-02097-5
João Pessoa, 29 de outubro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR

QUARTEL DO COMANDO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021

A Polícia Militar do Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação para obras 
e serviços de engenharia da PMPB, constituída pela Portaria nº 049/2021/GCG-CG, publicada no 
DOE de 23 de fevereiro de 2021, torna público que fará realizar a licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 016/2021, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo Menor Preço, a 
ser realizada no dia 16 de novembro de 2021, às 10:00 horas, em sessão pública, no Auditório do 
Centro de Educação da Polícia Militar, rua Cel Francisco de Assis Veloso, s/n, Mangabeira VII, João 
Pessoa – PB. Objeto: Construção do muro da área de expansão do Centro de Educação, reforma 
da recepção e empraçamento do Colégio da Polícia Militar da Paraíba, em João Pessoa-PB. O 
edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou obtidos, de forma gratuita, no órgão licitante, na sala da 
CPL/Obras – 3º andar do Quartel do Comando Geral da PMPB, situado na Praça Pedro Américo, 
s/n, centro, João Pessoa - PB, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 13:00 horas; ou solicitados 
através do email: cpl.obraspmpb@gmail.com. Maiores informações pelo telefone (83) 99838 4133.

João Pessoa-PB, 29 de outubro de 2021
LUCIANO ADONIAS BARBOSA- MAJ PM

Presidente da CPL - Obras

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR

QUARTEL DO COMANDO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2021

A Polícia Militar do Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação para obras 
e serviços de engenharia da PMPB, constituída pela Portaria nº 049/2021/GCG-CG, publicada no 
DOE de 23 de fevereiro de 2021, torna público que fará realizar a licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 017/2021, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo Menor Preço, a 
ser realizada no dia 16 de novembro de 2021, às 14:30 horas, em sessão pública, no Auditório do 
Centro de Educação da Polícia Militar, rua Cel Francisco de Assis Veloso, s/n, Mangabeira VII, João 
Pessoa – PB. Objeto: Reforma e adequação para acessibilidade às dependências do Ginásio de 
Esportes da PMPB, em João Pessoa-PB. O edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou obtidos, 
de forma gratuita, no órgão licitante, na sala da CPL/Obras – 3º andar do Quartel do Comando 
Geral da PMPB, situado na Praça Pedro Américo, s/n, centro, João Pessoa - PB, nos dias úteis, 
no horário das 08:00 às 13:00 horas; ou solicitados através do email: cpl.obraspmpb@gmail.com. 
Maiores informações pelo telefone (83) 99838 4133.

João Pessoa-PB, 29 de outubro de 2021
LUCIANO ADONIAS BARBOSA- MAJ PM

Presidente da CPL - Obras

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 060/2021

REGISTRO Nº 21-02107-0
OBJETO: REFORMA DO MERCADO MULTIUSO JÚLIO RAFAEL, EM JOÃO PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 19 de novembro de 2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 29 de outubro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

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)

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. 

PROCESSO:0821295-87.2017.8.15.2001 ORGÃO:1ª Vara Cível da Capital DATA DE DISPO-
NIBILIZAÇÃO: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 LACER-
DA 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 execu-
tado 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 COMUNICAÇÃO:11066595 ADVOGADOS  

PROCESSO:0069368-02.2012.8.15.2001 ORGÃO:1ª Vara Cível da Capital DATA DE DISPO-
NIBILIZAÇÃO:2021-10-21 TIPO DE COMUNICAÇÃO:Edital MEIO:Plataforma Nacional de Editais 
TRIBUNAL:TJPB Edital CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TEXTO:ESTADO DA PARAÍBA PODER 
JUDICIÁRIO DA PARAÍBA 1ª Vara Cível da Capital EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 
(VINTE) DIAS O(A) Juiz(a) de Direito Dr(a). JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA Do(a) 1ª Vara Cível 
da Capital Do Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos 
o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Cartório da 1ª Vara 
Cível processam-se os autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo n° 0069368-
02.2012.8.15.2001, movida por  BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra FRANCISCO FÁBIO 
SANTOS DE MELO – ME, CNPJ: 10.948.263/0001-80. E como não foi possível encontrar a parte 
promovida por estar em local incerto e não sabido, é o presente para INTIMAÇÃO do executado 
FRANCISCO FÁBIO SANTOS DE MELO – ME, CNPJ: 10.948.263/0001-80, para, no prazo de 15 
dias, pagar o débito acrescido de custas (CPC/2015, art. 523). A quantia objeto da ação corresponde 
ao valor de R  94.241,92 (Noventa e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e dois cen-
tavos), nos termos do artigo 523 do NCPC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir 
o presente, que será publicado no DJEN (Diário da Justiça Eletrônico). CUMPRA-SE NA FORMA DA 
LEI. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, aos 20/10/2021. PARTES NOME:FRANCISCO 
FABIO SANTOS DE MELO - ME POLO:P ID COMUNICAÇÃO:11026757 ADVOGADOS  

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, LO = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = IT:18.706,48 = AC: 1303,00M 
= L/ATV: LOTEAMENTO JARDIM VALENTINA, MUNICÍPIO JOÃO PESSOA/PB. Processo: 2021-
008419/TEC/LO-3122.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, LO = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = IT: 404.139,83 = AC: 2.142,00 
= L/ATV: MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. Processo: 2021-008454/TEC/LO-3136.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LO = SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = IT: 1.222.967,17 = AC: 
1.827,00 M = L/ATV: MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE. Processo: 2021-008456/TEC/LO-3138.

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPA - ELEIÇÕES SINDICAIS a  Comissão Eleitoral, do 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PESADA, 
MONTAGEM E DO MOBILIÁRIO DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, no uso de suas atribuições, 
conforme lhe faculta o Artigo 35 do Estatuto Social, informa que foi registrada a chapa denominada 
“RESISTENCIA”, composta pelos seguintes nomes e cargos: DIREÇÃO EXECUTIVA: Francisco 
Demontier H. dos Santos- Presidente; Edmilson da Silva Souza– Vice Presidente; Jéssica Santos 
de Andrade- Secretária Geral; Janaina de Oliveira Luís- 1ª Secretária; Antonio José de Araújo-  2º 
Secretário; Paulo Marcelo de Lima- Tesoureiro; José Laurentino da Silva- 2º Tesoureiro; SUPLEN-
TES DA DIRETORIA: Waldemir da Paz Souza1º Suplente; Antonio Simião Primo- 2º Suplente; 
Adailton Matias Rodrigues- 3º Suplente; Severino Feliciano Tavares- 4º Suplente; Sebastião Santos 
de Souza- 5º Suplente; CONSELHO FISCAL:Pedro Ferreira de Lima; José Santana, SUPLENTE 
DO CONSELHO FISCAL:Sebastião Santos de Souza. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias para 
qualquer impugnação sobre o registro. João Pessoa, 28 de outubro de 2021.

Da: COMISSÃO ELEITORAL DO SINTRICOM. À empresa: GBM ENGENHARIA LTDA. CO-
MUNICADO FAZ. Senhores Diretores. Vimos através do presente comunicar que, em data de 22 
de outubro deste ano de 2021, a empregada desta conceituada empresa, Sra. JÉSSICA SANTOS 
DE ANDRADE, portadora da CTPS nº 2695598 série 002-0-Pb, registrou chapa para concorrer às 
eleições para direção do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL, PESADA, MONTAGEM E DO MOBILIÁRIO DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, cujo pleito 
ocorrerá nos dias 11 e 12 de novembro do ano vigente, para o quadriênio 2021/2025. Outrossim, 
diante do registro da candidatura à cargo eletivo sindical, a referida empregada passa a gozar 
da estabilidade prevista no Artigo 543 da CLT e súmula 369 do TST.COMISSÃO ELEITORAL: 
Gilberto Paulino de Oliveira; Rogério Braz de Oliveira; Jeane Silva de Souza.

JRA CONSTRUTORA LTDA, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – SECRETARIA 
DE MEIO AMBIENTE MUNUCIPAL, A LICENÇA PRÉVIA, PARA UMA CONSTRUÇÃO MULTIFA-
MILIAR SITUADA Á RUA ALBERTO DE BRITO, S/Nº, JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PARAÍBA.

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional da Paraíba, autarquia federal em regime especial, 
inscrita no CNPJ: 08.865.164/0001-93, com domicílio na Rua Rodrigues de Aquino, 37, Centro, 
João Pessoa-PB, vem requerer junto a Secretaria de Meio Ambiente-SEMAM de João Pessoa 
a licença ambiental prévia do empreendimento da sua Sede Social -Seccional Paraíba, situado 
Avenida João Cirilo da Silva, s/n.  Bairro Portal do Sol.

O Unimed Dia a Dia, inscrito no CNPJ 08.680.639/0005-09, torna público que requereu à SEMAM, 
Secretaria de meio ambiente municipal, a licença ambiental, tipo licença de operação, para o exer-
cício da atividade de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio.
A unidade é localizada a Av. General Bento da Gama, 396, sala 02, João Pessoa Pb.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 2114/2021 prazo 730 dias em João 
Pessoa, em 19 de outubro de 2021. Para a atividade de: Revitalização da praça João Pessoa no 
município de Rio Tinto/PB. Processo nº 2021-006781/TEC/LP-3504.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de instalação 1874/2021 prazo 240 dias em João Pessoa, 
em 20 de setembro de 2021. Para a atividade de: Construção do complexo educacional e sistema 
de esgotamento sanitário no município de Manaíra/PB. Processo nº 2021-005373/TEC/LI-7940.
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