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Reajustes acima da inflação na conta de energia, no preço do gás de cozinha, nos combustível e alimentos têm comprometido, e muito, a renda do consumidor. Página 17

Como a carestia tem impactado a vida do paraibano
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Revogada a Lei de 
Segurança Nacional, 
vigente desde 1983
Artigos que criminalizavam a disseminação de notícias falsas, e que estavam atreladas à 
revogação, foram vetados pelo presidente, que é investigado por “fake news”. Página 15

Colunas
A adolescente, com roupas rotas e cabelos 

desgrenhados, se mostra gentil e, encenando a 
vida de privações, apela para a caridade como 
alternativa de sobrevivência.  Página 2

Mariana Moreira

Foto: Reprodução

Últimas

‘Live’ Ao lado de Marcelo Queiroga (E), Bolsonaro (D) 
desmente boato sobre saída do ministro paraibano. Página 4

Paraíba

Políticas

Esportes

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

434.170

20.830.712

218.852.313

9.199

582.004

4.548.553
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

3.473.812

196.603.396

5.382.754.733
Zé Lins Prima grava, no Engenho Corredor, videoclipe para 
música inédita que celebra escritor paraibano. Página 4
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O grande ‘boom’ da venda on-line com 
certeza aconteceu no ano passado. Treze milhões 

de brasileiros fizeram a primeira compra 
pela internet em 2020.  Página 17

Fabrício Feitosa

Câmara instala, dia 8, CPI para 
investigar internet na capital

Grito dos Excluídos prepara 
ação para o dia 7 de setembro

IR sobre lucros e dividendos é 
aprovado na Câmara Federal

Federação argentina de futebol 
feminino cancela jogos na PB

Brasil disputa medalha de 
ouro no futebol de 5 e goalball

Vereadores querem discutir a qualidade prestada pelas 
empresas que oferecem banda larga em João Pessoa e, 
para isso, irão contar com apoio da UFPB. Página 13

Movimento que reúne 26 entidades e que, este ano, terá 
como tema ‘Vida em Primeiro Lugar’ vai se concentrar, 
em João Pessoa, na Praça das Muriçocas, às 9h. Página 6

Deputados reduziram de 20% para 15% a alíquota do 
Imposto de Renda sobre o valor distribuído a acionistas de 
empresas; texto segue para votação no Senado.  Página 18

Decisão foi tomada após Estado não permitir presença 
de público nas partidas, que estavam programadas para 
este mês nos estádios Almeidão e Amigão.  Página 3

Com paraibanos integrando equipes do masculino 
nas duas modalidades, seleção brasileira encara a 
China, hoje, e a Argentina, amanhã.  Página 21

Economia

Cultura
Foto: Thercles Silva/Funesc

Com transmissão pela internet Festival de Música da PB tem início, 
nesta sexta-feira, com 30 composições inéditas no páreo e voto do público. Página 9

Wills Leal Jornalista será patrono do Museu da Imprensa, que 
vai ser inaugurado hoje na sede da API, em João Pessoa. Página 12
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Sempre foi evidente a afeição do governo Bolsonaro à disseminação de 
falsas notícias, inclusive com a existência do que se denominou de gabinete do 
ódio dentro do próprio Palácio do Planalto. A confissão, no entanto, veio esta 
semana com os vetos do presidente à Lei 14.197, que trata da punição a crimes 
contra o Estado Democrático de Direito.

Se não é uma confissão do gosto pela indústria das fake news é, no míni-
mo, uma licença e um salvo-conduto aos que as praticam.

O artigo 359, vetado por Bolsonaro, prevê reclusão de um a cinco anos e 
multa a quem “promover ou financiar campanha ou iniciativa para disseminar 
fatos que sabe inverídicos capazes de comprometer o processo eleitoral”.

Ora, ao cidadão cabe indagar: a quem interessa o veto? Por que não pena-
lizar pessoas que disseminam propositadamente falsas informações?

É importante lembrar a campanha difamatória contra o sistema elei-
toral brasileiro encampada pessoalmente pelo presidente da República e 
replicada incansavelmente por seus apoiadores nas redes sociais. E ainda 
mais: o próprio Bolsonaro é um dos investigados no inquérito das fake news 
que tramita no Supremo Tribunal Federal por difusão de falsas informações 
sobre as urnas eletrônicas.

O presidente vetou, ainda, outro trecho do mesmo artigo que permite a 
um partido político recorrer à Justiça contra o disseminador de falsas notí-
cias caso o Ministério Público mostre-se omisso.

Tudo o que Bolsonaro não deseja, claro.
Outros dois vetos revelam a essência bélica e ditatorial do pensamen-

to bolsonarista. O presidente se opôs ao artigo 359, que prevê punição “a 
quem tentar impedir, mediante violência ou grave ameaça, o livre e pacífi-
co exercício de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais, 
de sindicatos, de órgãos de classes ou de demais grupos políticos, associa-
tivos, étnicos, culturais ou religiosos”.

E vetou, por fim, trecho que aumenta a pena, no caso acima, se o crime 
for cometido com violência, ameaça ou uso de arma de fogo, por servidor 
público ou militar.

Os vetos, portanto, são reflexo flagrante daquilo que Bolsonaro não dese-
ja por interesse pessoal ou para proteger os seus apoiadores.

Em tempo: a Lei 14.197, aprovada pelo Congresso Nacional e san-
cionada pelo presidente – com os vetos – na última quinta-feira, extin-
gue a Lei de Segurança Nacional, editada durante a Ditadura Militar, e 
define os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que passam 
a compor o Código Penal.

Vetos reveladores A Independência de uns únicos 
A proximidade do Dia da Independência 

carrega consigo os mais diversos convites 
para suas mais variadas finalidades, inclusi-
ve a de tornar tais festividades num caráter 
partidário ou numa estritamente ordem per-
sonalística. Contudo, nunca vi alguém taxá-lo 
de “Dia de Dom Pedro”, de “Getúlio Vargas” 
ou de “Juscelino Kubistchek”, tivessem eles 
prestígio ou não, em elevação ou em declí-
nio, durante a chamada Semana da Pátria. O 
7 de setembro é uma data cívica para come-
moração nacional. Respeitosamente com a 
Bandeira Brasileira, empunhada por todos e 
todas, porque ela pertence aos brasileiros, in-
dependentemente de cor, religião, ideologia 
ou tendência partidária. Estranho o convite 
que assume o caráter do proselitismo par-
tidário, com insinuações nazi-isolacionistas 
e inclusive incitantes ao ódio 
e não à confraternização da 
Pátria. Nesse sentido, dizem 
horrores, expressões como 
aquelas de 1930 a 1950... 

Ontem mesmo, li nas re-
des sociais esses assuntos, 
anunciando apropriar-se do 
que é de todos: “No dia 7, va-
mos tomar a Paulista”... E con-
tinuava a esclarecer que “tomar” é não dei-
xar que praças e logradouros públicos sejam 
nossos. Como não, no Dia da Independência? 
Preferencialmente, que a marcha seja uma 
só, mas o que fazer, se diferenciados são os 
sentimentos, pretendendo caminhar em sen-
tidos antagônicos, em direções contrárias e 
subcontrárias? Mas em termos de indepen-
dência, que o sentimento seja uno. 

O grito de independência ou morte pa-
rece nos colocar num dilema: morrer ou ficar 
livre. Morrendo ou ficando livre, não se evita 
sofrimento ou sacrifício. Os tempos muda-
ram e continuarão mudando, como mudam 
e até desaparecem as águas dos rios, dos ria-
chos. As do Riacho do Ipiranga  como serão 
hoje, onde Dom Pedro I, “simbolicamente”, 
declarou a Independência do Brasil, esta que 

estamos a comemorar? Segundo os manuais 
escolares, desde então, “às margens do ria-
cho Ipiranga, consideraram-se independen-
tes de Portugal”. Ocorreu o grito, sem resis-
tência do colonizador, ecoando e valendo, em 
todo o Brasil, do Chuí ao Oiapoque, levado 
pelos quatro ventos. Dizia-me a bela profes-
sora Francinete, do Grupo Escolar de Pilar: 
“Os laços e símbolos portugueses foram reti-
rados do peito, como pintou o paraibano Pe-
dro Américo”. Foi fácil, só faltava o grito que 
se empacava, tartamudo. 

Mas, em relação às nossas condições 
econômicas ao capital estrangeiro, muito 
distante do além-mar, ainda somos depen-
dentes... Não somente nós, mas também 
loshermanossul-americanos, nas mesmas 
florestas, nas mesmas montanhas, mares e 

verde natureza. Dessa cons-
cientização, elegeremos uma 
independência mais consis-
tente e promissora. Uma in-
dependência que difere, em 
extensão e compreensão, da 
liberdade; mais real, maior 
resposta adequada às nossas 
questões socioeconômicas. 
São questões e causas so-

ciais que sempre li, desde Alberto Tôrres. 
Nesse sentido, o mundo moderno insinua 
e propõe, com imposições artificiais e alie-
nígenas à nossa cultura, o que se constitui, 
desde seu esboço, uma crise social contem-
porânea. Desde nosso dia 7 de setembro de 
1822, nossa história política sofreu muitos 
transtornos quanto ao trato com nossos fa-
tores de ordem econômica. Longe de qual-
quer otimismo sem visão, a independência 
que atualmente desfrutamos deve ser obje-
to, em suas qualidades e em seus defeitos, 
merecedor de muita análise e de desejo de 
que a independência alcance maior justiça, 
melhor distribuição social de saúde, segu-
rança, habitação e educação. Ontem, era se 
libertar de Portugal, hoje, de qual jugo ou de 
quais jugos devemos nos libertar? 

Quais vidas?
A adolescente na calçada do supermer-

cado divide o espaço com outros parceiros e 
os transeuntes que, apressados nos finais de 
tarde, buscam suas casas para o repouso da 
jornada. 

A adolescente, com roupas rotas e cabelos 
desgrenhados, se mostra gentil e, encenando a 
vida de privações, apela para a caridade como 
alternativa de sobrevivência. Ou como a derra-
deira alternativa na qual se agarra como tábua 
de salvação para escapar da fome atroz que, 
nos últimos tempos, tem sido a mais presente 
companhia no singelo casebre 
que abriga sua família na peri-
feria da cidade.

E na manhã seguinte, a 
adolescente já está a postos na 
calçada do supermercado, di-
vidindo com os iguais o espaço 
e a minguada caridade dos que 
se desprendem de dois reais, 
ou de algumas moedas de centavos. Nos olhos 
a inexpressividade da vida agreste rouba qual-
quer brilho de esperançar.

Em céleres momentos, a lembrança de 
uma escola frequentada em tempos idos. Esco-
la que lhe foi ensinada não como direito, mas 
apenas como possibilidade de progressão e 
promoção social. Ou seja, escola e educação 
como alavancas para a mudança de vida. Por-
tanto, facilmente abandonadas quando a pers-
pectiva de amanhã se dissipa nas exigências e 
urgências do hoje.

O hoje que, numa conjuntura de pande-
mia e de total ausência de políticas e progra-

mas governamentais capazes de possibilitar 
segurança e proteção as populações mais vul-
neráveis socialmente, se faz concreto no ronco 
da barriga, na ausência dos equipamentos e 
ferramentas técnicas e humanas para a ativi-
dade escolar remota.

E a adolescente segue na dureza do 
aprendizado da vida na calçada do supermer-
cado. Quando o cansaço enfraquece as pernas 
um batente acolhe o corpo por algum tempo. 
Tempo para atualizar os valores de moedas e 
cédulas recebidas e, sorrateiramente, sonhar 

com uma roupa elegante que 
a vitrine da loja ostenta, ou 
com o celular que a tela da TV 
no interior do supermercado 
oferece como passaporte para 
um mundo mágico de belezas, 
farturas e felicidades. 

Mas, a realidade da vida 
lhe despertar para a calçada 

do supermercado lhes ensinando que o sonho 
é perigoso e subversivo porque nos mostra 
possibilidades que transgridem as regras e 
preceitos definidos para a convivência nesta 
sociedade. Regras e preceitos estabelecidos 
por aqueles que, vencedores, determinam e 
traduzem como naturais esses roteiros que 
escancaram os pedintes na calçada do super-
mercado.

E a protuberância da barriga da adoles-
cente revela uma gravidez em primeiros está-
gios.

E a vida continua.
Mas, que vida?

 Ontem, era se 
libertar de Portugal, 

hoje, de qual jugo ou de 
quais jugos devemos 

nos libertar?   

 Em céleres momentos, 
a lembrança de uma 

escola frequentada em 
tempos idos   

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

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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Decisão afeta partidas da Seleção Brasileira de Futebol Feminino contra a Argentina que aconteceriam nos dias 18 e 21 

O governador da Paraí-
ba, João Azevêdo, descartou a 
possibilidade de presença de 
público nos jogos da Seleção 
Brasileira de Futebol Feminino 
que aconteceriam na Paraíba 
nos dias 18 e 21 de setembro. 
Após a confirmação dos jogos 
na segunda-feira, 30, contra 
a Argentina, gestores de João 
Pessoa e Campina Grande, que 
sediariam as partidas, foi ini-
ciada uma organização na ten-
tativa de liberar o público.

Em entrevista ao blog do 
Maurílio Júnior e confirmado 
pela assessoria do chefe do 
Executivo, a negativa do gover-
nador leva em consideração o 
exemplo da partida entre Atlé-
tico-MG e River Plate-ARG, que 
aconteceu em Belo Horizon-
te-MG no dia 18 de agosto. Na 
ocasião, o prefeito Alexandre 
Kalil tentou colocar um plano 
sanitário para a retomada da 
torcida aos estádios, mas o pro-
tocolo não foi cumprido pelos 
próprios torcedores. Nas ar-
quibancadas, o distanciamento 
social, aglomeração e uso de 
máscaras não foram respeita-
dos, bem como no entorno do 
estádio.

“O exemplo mostrado em 
Minas mostra que os proto-
colos ficam apenas no papel”, 
ressaltou o governador. Não 
sendo, portanto, intenção do 
Governo do Estado de promo-
ver a liberação neste momento.

Os jogos foram confirma-
dos pela Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) e pela 
Federação Paraibana de Fute-
bol (FPF) para o Estádio Almei-
dão, em João Pessoa, e Estádio 
Amigão, em Campina Grande. 
A partir da divulgação das da-
tas, os secretários municipais 
de Saúde e Esporte dos dois 
municípios, sinalizaram a pos-
sibilidade de usar os jogos para 
servir de evento teste para a 
retomada dos torcedores nos 
estádios. 

Vale lembrar ainda que a 
Paraíba confirmou o primeiro 
óbito, 25 casos e a transmissão 
comunitária da variante Delta, 
mais transmissível e potencial-
mente mais letal que outras 
variantes do vírus da covid-19. 

Em vigência, o Decreto Es-
tadual com medidas preventi-
vas contra o novo coronavírus, 
não permite a presença de tor-
cedores nas praças esportivas 
geridas pelo Governo do Esta-
do, como é o caso de Almeidão 
e Amigão, para onde os jogos 
foram marcados.

Argentina cancela 
Ainda na tarde de ontem, 

a seleção argentina comuni-
cou, em nota, que não poderá 
vir ao Estado da Paraíba para 
as partidas amistosas e prepa-
ratórias em virtude de limita-
ções de voos devido à pande-
mia também no país.

“As várias restrições apli-
cadas aos voos da Argentina 
devido à pandemia, somadas 
à nula disponibilidade de luga-
res para as datas programadas, 
obrigaram esta decisão a ser 
tomada apesar da disponibili-
dade de ambas as equipes para 
os jogos amigáveis. As condi-
ções superam esta associação, 
que tem feito todas as medidas 
possíveis para tornar a viagem 
possível”, afirmou em nota.

Até o momento do fecha-
mento da matéria, a assessoria 
de imprensa da Seleção Brasi-
leira de Futebol Feminino não 
confirmou se haverá uma re-
posição de adversários.

Governo descarta presença de 
público nos jogos em estádios

A coluna provocou o depu-
tado federal Frei Anastácio, 
aliado de Anísio Maia, para 
que ele se posicionasse sobre 
o julgamento do parlamen-
tar no Conselho de Ética. Por 
meio de sua assessoria, ele 
disse que “não se pronun-
ciaria sobre isso, agora”. O 
‘agora’ deixou implícito que, 
após a reunião, ele comenta-
ria o fato. 

“Não se proNuNciaria” 
Na reunião do Conselho 
de Ética do PT, que definirá 
eventuais sanções ou me-
didas disciplinares contra 
o deputado Anísio Maia, o 
deputado fará a própria de-
fesa, na reunião remota. O 
presidente estadual do par-
tido, Jackson Macedo, e a 
presidente nacional, Gleisi 
Hoffmann, deverão partici-
par das deliberações.    

Ex-presidente estadual do PT, o 
pré-candidato a senador do parti-
do, Charliton Machado, comunga 
da ideia de que não haverá puni-
ção severa a Anísio Maia. Nem à 
ex-presidente do diretório de João 
Pessoa, Giucélia Figueiredo. “Está 
totalmente fora de cogitação. No 
máximo haverá uma advertên-
cia”, previu.     

“Fora de cogitação” 

JulgameNto hoJe: comissão de Ética do pt  
Não deverá puNir aNísio maia com severidade 

em sua própria deFesa 

O tema voltou à baila. Muitos até já haviam esquecido essa pauta: o julgamento do deputado Anísio 
Maia (foto), pela Comissão de Ética do PT, hoje, por suposta violação à disciplina e à fidelidade 
partidária. O processo diz respeito ao processo eleitoral de 2020, em que o parlamentar decidiu 
manter sua candidatura a prefeito de João Pessoa à revelia da Executiva Nacional. O Art. 228, 
do Estatuto do PT, estabelece sanções leves, podemos assim dizer, e graves: advertência reser-
vada ou pública; censura pública; suspensão do direito de voto em deliberações de órgãos ou 
instâncias partidárias por tempo determinado; suspensão das atividades partidárias por tempo 

determinado; destituição de dirigente de cargo ou função em órgão partidário; desligamento de 
cargo comissionado; desligamento da bancada parlamentar; negativa de legenda para disputa 

em cargo eletivo; expulsão, com cancelamento da filiação partidária; perda do mandato. Não 
acredito que o parlamentar receberá sanção rigorosa, até porque o parágrafo 10º do 

mesmo artigo afirma que “A pena de suspensão ou expulsão poderá, também, ser 
aplicada ao infrator ou infratora reincidente reiterado”. Outro regramento também só 
considera a possibilidade de expulsão “quando a infração ética for grave e considerada 
como de elevado potencial danoso ao partido”. Não me parece o caso do deputado.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Após participar do lançamento do programa 
‘Remédio em Casa’, da Prefeitura de João Pes-
soa, Aguinaldo Ribeiro voltou a criticar pré-can-
didatos que querem a antecipação da forma-
ção da chapa majoritária: “Não é momento de 
antecipação. Estamos a mais de 12 meses da 
eleição, mas tem gente pensando que as con-
venções serão domingo”.

aguiNaldo sobre deFiNição  
de chapa: “Não É momeNto” 

“Não deve passar” 

FraNcameNte coNtrária 

A senadora Nilda Gondim (MDB) não acre-
dita que a proposta para o retorno das coli-
gações partidárias seja aprovada no Senado. 
“Acho que será difícil. Pelo que estou sen-
tindo no Senado, não deve passar”, disse. A 
posição dela? “Irei ouvir o partido, que terá 
uma grande reunião para isso ser ajustado. 
Vou esperar essa definição”, respondeu. 

Um dos empecilhos para a proposta de retorno das 
coligações passar no Senado é a posição francamen-
te contrária do presidente da Casa, Rodrigo Pache-
co (DEM), para quem a volta dessa regra “seria um 
retrocesso”. A proposta, porém, divide opiniões. Os 
pequenos partidos lutam, com unhas e dentes, pelo 
retorno. Por motivos óbvios.    
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Foto: Secom-PBProcesso Seletivo

Programa Primeira Chance oferta 
20 vagas em Campina Grande

A Secretaria de Es-
tado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia 
(SEECT-PB) publicou no 
Diário Oficial do Estado 
de ontem o Edital de Pro-
cesso Seletivo do Progra-
ma Primeira Chance com 
20 vagas para egressos 
da Rede Estadual de En-
sino no Centro Integrado 
de Operações da Paraíba 
(Ciop) de Campina Gran-
de. Os selecionados rece-
berão bolsa no valor de 
R$ 1.000,00. As inscrições 
começam hoje e prosse-
guem até o dia 10.

 O processo seletivo 
se destina a jovens que te-
nham entre 18 e 24 anos, 
e que foram estudantes da 
Rede Estadual de Ensino 
entre os anos de 2016 e 
2020. Todas as ativida-

des serão presenciais na 
sede do Ciop, em Campina 
Grande, obedecendo ao 
regime de plantão, com 
seis horas de atividades e 
36 horas de descanso.

 
Inscrições
O cadastro para este 

processo seletivo será 
realizado por meio do for-
mulário eletrônico dispo-
nível no site do Governo 
no endereço eletrônico 
http://primeirachance.
seect.pb.gov.br/. Para 
efetivar a inscrição, é ne-
cessário anexar ao formu-
lário o Certificado de Con-
clusão do Ensino Médio 
em Escola Estadual, His-
tórico Escolar com notas, 
além de certificados de 
cursos técnicos ou pro-
fissionalizantes. Também 

será necessário apresen-
tar documentos pessoais 
como CPF, RG e compro-
vante de residência.

 
Seleção
A seleção dos jovens 

será feita a partir do de-
sempenho escolar dos es-
tudantes nas disciplinas 
de Português e Matemáti-
ca, e da avaliação dos cer-
tificados de cursos profis-
sionalizantes. Além disso, 
os candidatos ainda pas-
sarão por uma entrevista 
profissional. 

Antes do início das 
atividades, os jovens que 
forem selecionados irão 
participar de um curso de 
formação com carga ho-
rária de 160 horas. A re-
lação final dos candidatos 
classificados para o curso 

será divulgada no dia 21 
deste mês. As atividades 
do curso de formação es-
tão previstas para inicia-
rem no dia 4 de outubro.

Programa 
O Programa Primei-

ra Chance foi criado pelo 
Governo do Estado em 
2019 visando ao incenti-
vo à concessão de estágio, 
aprendizagem, atividades 
de iniciação à prática pro-
fissional em instituições 
de ensino e primeira ex-
periência profissional. O 
programa tem por objeti-
vo estimular a integração 
do estudante no mercado 
de trabalho, considerando 
a indissociabilidade entre 
teoria e prática no proces-
so formativo educacional 
e profissional.

O Programa Primeira Chance foi criado pelo Governo do Estado em 2019 visando ao incentivo à concessão de estágio e primeira experiência profissional

Secretários municipais 
sinalizaram a possibilidade 

de usar os jogos para 
servir de evento teste para 
a retomada dos torcedores 

nos estádios

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br
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Ministro Luiz Fux declarou que o exercício da cidadania pressupõe respeito à integridade das instituições e de seus membros 

STF não vai tolerar ataques à 
democracia no 7 de Setembro 

Weslley Galzo
Agência Estado

Na abertura da sessão de 
julgamento da tese "marco 
temporal" das terras indíge-
nas, o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luiz 
Fux, fez um duro discurso 
sobre as manifestações bol-
sonaristas convocadas para 
o feriado de 7 de setembro, 
quando se comemora o ani-
versário da Independência 
do Brasil. O ministro enfati-
zou que a Corte está vigilante 
aos movimentos, e não vai 
tolerar atos atentatórios à 
democracia.

"Num ambiente demo-
crático, manifestações públi-
cas são pacíficas; por sua vez, 
a liberdade de expressão não 
comporta violências e amea-
ças. O exercício de nossa ci-
dadania pressupõe respeito 
à integridade das instituições 
democráticas e de seus mem-
bros", afirmou o ministro.

O ato desperta receio 
nas autoridades e está no 
foco das agências de inte-
ligência diante da possi-
bilidade de manifestantes 
armados, muitos deles po-
liciais, serem insuflados a 
invadir o Congresso Nacio-
nal e o STF. Oficiais das Po-
lícias Militares de diversos 
estados atuam ativamente 
nas redes sociais na convo-
cação de parceiros de cor-

poração para participarem 
dos eventos. O governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
chegou a exonerar o chefe do 
Comando de Policiamento do 
Interior-7 da Polícia Militar de 
São Paulo, coronel Aleksan-
der Lacerda, por indisciplina 
ao convocar "amigos" oficiais 
para as manifestações do 
dia 7 de setembro e realizar 
ataques a autoridades, como 
o presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG) e o 
secretário Rodrigo Maia (sem 
partido).

Na terça-feira, 31, o Su-
premo divulgou nota sobre a 
estrutura de segurança pre-
parada para o dia 7 de setem-
bro. A Corte afirmou que es-
tão sendo adotadas medidas 
preventivas para "a mitigação 
de riscos, com o dimensiona-
mento de recursos humanos 
e materiais".

"O STF também está em 
interlocução com outras insti-
tuições, como Câmara e Sena-
do, e contará com o apoio das 
forças de Segurança Pública 
do GDF para o reforço na se-
gurança do prédio", disse a 
Corte em nota. "Será implan-
tado ponto facultativo no STF 
no dia 6 de setembro para 
facilitar os preparativos de 
segurança".

Sem citar Bolsonaro, 
Fux afirmou no discurso de 
ontem que críticas destruti-
vas abalam "Indevidamen-

te a confiança do povo nas 
instituições do país". Em 
cerimônia da Marinha no 
Rio de Janeiro, o presidente 
ameaçou: "Se você quer paz, 
se prepare para a guerra". 
Ao convocar integrantes do 
governo e apoiadores para 
ocuparem as ruas, Bolsonaro 
garantiu que o movimento 
do dia 7 de setembro será um 
"contragolpe" aos inquéritos 
do Supremo contra ele por 
possíveis crimes de ataques 
às instituições e disseminação 
de notícias falsas com o intui-
to de atacar ministros.

"Somos testemunhas 
oculares de que o caminho 
para a estabilidade da demo-
cracia brasileira não foi fácil 
nem imediato. Por essa ra-
zão, é voz corrente nas ruas 
que, na quadra atual, o povo 
brasileiro jamais aceitaria re-
trocessos!’, afirmou Fux. "Seja 
nos momentos de tormenta, 
seja nos momentos de calma-
ria, o bem do país se garante 
com o estrito cumprimento 
da Constituição".

"Por isso mesmo, esta 
Suprema Corte - guardiã 
maior da Constituição e ár-
bitra da Federação - confia 
que os cidadãos agirão em 
suas manifestações com sen-
so de responsabilidade cívica 
e respeito institucional, inde-
pendentemente da posição 
político-ideológica que osten-
tam", completou.

Em Pilar

Música que homenageia 
Zé Lins tem vídeo gravado

O jardim da casa onde 
nasceu o romancista José 
Lins do Rego, no município 
de Pilar (Brejo da Paraíba), 
foi ontem, palco da gravação 
do vídeo da música “Menino 
de Engenho”, ainda inédita, 
que homenageia o Ano Cul-
tural do escritor e seus 120 
anos de nascimento. A músi-
ca de autoria do arranjador 
musical do Prima (Progra-
ma de Inclusão Através da 
Música e das Artes), Uirá de 
Carvalho Garcia, será lan-
çada oficialmente às 19h, 
do dia 30 de outubro, em 
uma live que será transmi-
tida pelo canal do Prima, no 
YouTube. O lançamento con-
ta com o apoio da Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(Jornal A União e Rádio Ta-
bajara).

Uirá disse que para 
compor a música fez uma 
extensa pesquisa sobre o ho-
menageado, assistiu o filme, 
e leu e releu diversas vezes 
o livro Menino de Engenho, 
para entender bem a men-
sagem do escritor e compor 
a obra.  “A música narra toda 
a trajetória de José Lins do 
Rego no Engenho Corredor, 
iniciando pela tragédia da 
morte de sua mãe, seguindo 
todo o contexto de ambien-
tação do livro”, relatou.

O arranjador do Prima 
contou que pela orientação 
que recebeu do secretário 
executivo de Estado da Cul-
tura e gestor do Prima, Mil-
ton Dornellas, para compor 
a música tinha que ter um 
contexto orquestral e ao 
mesmo tempo uma lingua-
gem para o mundo. “Foi por 
isso que a compus, com um 
espaço para que nela pudes-
se ser encaixado o som da 
música eletrônica. Claro que 
a orquestração é o centro 
dessa música. Porém, junto 
a isso, ela terá uma parte vol-
tada para a música eletrôni-
ca e alguns bits, principal-
mente na parte percussiva 
com o som dos zabumbas, 
que eu batizei de zabumbit”, 
explicou o compositor. 

No Engenho Corredor, 
em Pilar, berço e ambiente 

inspirador do escritor José 
Lins do Rego, foi feita a cap-
tação das imagens, ou seja, 
a gravação da execução da 
música pelos professores do 
Prima. Os alunos, não foram 
convocados para o evento 
porque só os professores do 
programa estão vacinados 
contra a covid-19. Uirá expli-
cou que essa gravação não 
vai mostrar a música em sua 
totalidade, ela terá uma fu-
são de outros instrumentos 
sintetizados e de percussão 
que não foram trazidos para 
essa gravação. 

“A música que compus 
em homenagem a José Lins, 
tem raízes brasileira e nor-
destina”, disse Uirá revelan-
do que passou pouco mais 
de um mês para realizar 
esse desafio. “Na verdade, 
esse foi um processo de 
imersão. Eu dormia e acor-
dava pensando nessa músi-
ca. Até enquanto passeava 
com meu cachorro eu ficava 
colocando ideias na cabeça 
sobre onde se encaixava o 
contrabaixo, a flauta ou o 
violino”. Uirá está há prati-
camente dois anos no Prima 
como arranjador e revelou 
que recebeu total autono-
mia para lançar e concluir 
a música e comemorou o 
resultado.

O maestro e diretor 
artístico do Prima, Rainere 
Travassos, disse que a gra-
vação da música em home-
nagem a José Lins foi uma 
experiência única e especial, 
principalmente diante de 
toda essa situação pandêmi-
ca que estamos passando. “A 
música está contida no con-
texto do livro Menino de En-
genho e é tão atual quanto o 
tempo que ele viveu nesta 
casa”, afirmou ele comple-
mentando que a obra tem 
uma estética muito atual, 
apesar de ser mergulhada 
num passado bem distante.

No Engenho Corredor, 
onde está a casa que José 
Lins do Rego nasceu em 3 de 
junho de 1901, os músicos 
do Prima foram acolhidos 
pelos proprietários do am-
biente. São eles: Alba Regina 
Vieira Soares, que se intitula 
a guardiã da história de José 
Lins, e seu esposo Joaquim 

Gilberto Soares, que man-
tém a casa que é tombada, e 
totalmente restaurada com 
seus móveis e pinturas ori-
ginais. A gravação foi feita 
em homenagem ao ‘Ano Cul-
tural José Lins do Rego’, em 
alusão aos seus 120 anos de 
nascimento e aos 90 anos da 
obra ‘Menino de Engenho’. 
José Lins era apaixonado 
pelo Flamengo. 

10 anos
Segundo o secretário e 

gestor do programa, Milton 
Dornellas, o Prima estará 
comemorando em 2022, 
10 anos de existência. No 
início o programa tinha 10 
polos e com o tempo foi am-
pliado. Atualmente são 23 
polos em 15 municípios do 
Estado da Paraíba. O pro-
grama envolve cerca de 130 
pessoas, sendo a grande 
maioria professores. O foco 
é o trabalho com música de 
concertos e música popular 
que atende alunos da rede 
estadual de ensino. O pro-
grama tem capacidade para 
atender 1.500 alunos. 

Para ele, não existiria 
local melhor para a gravação 
dessa música, do que o En-
genho Corredor. “O local tem 
tudo a ver com a história do 
romancista paraibano e fala 
por si só de sua literatura nos 
anos 30. Aqui a gente respira 
história e a música composta 
por Uirá Garcia, chega como 
uma homenagem mais do 
que justa para o Ano Cultural 
de José Lins”, pontuou.

Ainda segundo Dornel-
las, dentro desse processo 
a vida de muitos jovens e 
adolescentes foram trans-
formadas. “O Prima, com 
dois meses de avaliação, 
entrega um instrumento ao 
aluno que fica com ele todo 
o tempo que ele permane-
cer no programa, ou seja, 
desde o estudo no Ensino 
Fundamental até a univer-
sidade. Diversos alunos que 
passaram pelo Prima já são 
atualmente universitários e 
músicos profissionais”, dis-
se, informando que mesmo 
na pandemia, o programa 
não parou e continuou en-
sinando os alunos com aulas 
remotas.  

Foto: Roberto Guedes

Captação das imagens, com presença dos professores do Prima, foi feita no Engenho Corredor, onde José Lins do Rego nasceu

José Alves
zavieira2@gmail.com

Presidente ironiza os boatos da 
demissão de Marcelo Queiroga

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) iniciou on-
tem, a transmissão semanal 
ao vivo ao lado do ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, iro-
nizando os boatos da demis-
são do chefe da pasta. “O novo 
demitido”, disse Bolsonaro. 
“Isso aqui é mais um fake 

news, pô. Mais uma mentira. 
Eles tentam desestabilizar o 
governo o tempo todo”, disse 
Bolsonaro.

Mais cedo, ao Broadcast 
Político, Queiroga havia des-
mentido os boatos de sua de-
missão. “Eu nem pedi demis-
são, nem vou pedir demissão. 
Estarei aqui no Ministério da 
Saúde até o dia que o presiden-

te da República entender que 
sou útil à nação brasileira”, afir-
mou em áudio encaminhado.

Durante a transmissão ao 
vivo, Queiroga comentou me-
didas de combate à covid-19 
no país e anunciou que em bre-
ve o Brasil deve ultrapassar os 
Estados Unidos em proporção 
de brasileiros que cumpriram 
o calendário vacinal.

Agência Estado

Doria é internado e passará 
por cirurgia de hérnia hoje

Bolsonaro sugere estar imune ao 
coronavírus sem tomar vacina

O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), foi 
internado ontem, no Hospital 
Albert Einstein, em São Paulo, 
para realização de procedi-

mentos preparatórios para 
uma cirurgia de correção de 
hérnia inguinal, marcada para 
hoje. A informação foi confir-
mada ao Broadcast Político 
pela assessoria de imprensa 
do tucano.

O procedimento já esta-

va programado e será reali-
zado pelo cirurgião Sidney 
Klajner e sua equipe.

De acordo com a asses-
soria, antes de seguir para o 
hospital, Doria participou de 
reunião no Palácio dos Ban-
deirantes.

Contrariando o enten-
dimento de especialistas, o 
presidente Jair Bolsonaro 
sugeriu ontem, que estaria 
imune ao coronavírus por já 
ter contraído a doença. Em 
cerimônia no Palácio do Pla-
nalto, Bolsonaro justificou a 

ideia no fato de ter feito um 
exame IGG, que mede a taxa 
de anticorpos no sangue.

Cientistas, porém, afir-
mam que pessoas que já ti-
veram covid-19 apresentam 
IGG positivo, mas que isso 
não garante a imunidade 
contra a doença, já que o 
teste não consegue medir 
se os anticorpos estão fun-
cionais nem a capacidade 

de neutralizar a entrada do 
vírus nas células. De acordo 
com os especialistas, a me-
lhor forma de se proteger 
da doença é se vacinando - o 
que Bolsonaro, aos 66 anos, 
se recusa a fazer. “Ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
te mostrei meu IGG hoje, né? 
991, não vou entrar em deta-
lhes; obrigado Osmar Terra”, 
disse Bolsonaro.

Eduardo Gayer
Agência Estado

Lorenna Rodrigues
Gustavo Côrtes
Agência Estado
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Modificações ocorreram em trechos de ruas na entrada do Conjunto Ernesto Geisel que dão acesso à BR-230

Semob-JP altera trânsito no 
entorno do Viaduto do Geisel

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 3 de setembro de 2021     |     A UNIÃO        5Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Ulisses Demétrio

No primeiro dia de inter-
venções do trânsito na entrada 
do Viaduto do Geisel e adjacên-
cias, as mudanças já foram sen-
tidas pelos condutores que tran-
sitam pela área. A alteração foi 
realizada pela Superintendência 
Executiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) que implantou mo-
dificações nos trechos das Ruas 
Motorista Aldrovandro Amâncio 
(próximo à Central de Polícia) 
e a Manoel Rufino (em frente à 
Codisa), que passou a ter sentido 
duplo em toda extensão.

 Para o superintendente da 
mobilidade, George Morais, a in-

tervenção no Viaduto do Geisel 
vai facilitar a mobilidade e dar 
mais opção aos motoristas que 
também utilizam Avenida Valde-
mar Galdino Naziazeno, um dos 
principais corredores da zona 
sul. “Nosso objetivo é promover 
mais mobilidade aos morado-
res e motoristas dos bairros do 
Conjunto Ernesto Geisel, Cristo 
Redentor, Esplanada, João Paulo 
II, Ernani Sátiro, Costa e Silva, 
Funcionários II, III e IV, Novo Gei-
sel, Gramame e Cuiá, garantido a 
fluidez e a segurança de todos”, 
declarou.

 O presidente da Associação 

do João Paulo II, Mailton José da 
Costa, disse que as alterações são 
muito importantes para quem 
utiliza essas vias, principalmen-
te a Avenida Valdemar Galdino 
Naziazeno, que tem um fluxo in-
tenso e também a saída do bairro 
do Esplanada. 

 
Orientação
 Nos primeiros dias, a Se-

mob-JP, por meio da Divisão 
de Educação para o Trânsito 
(Died), vai distribuir panfletos 
explicando as alterações e equi-
pes de agentes de mobilidade 
estarão em pontos estratégicos 

orientando os condutores que 
transitam nas vias.

 “Além disso, vamos mo-
nitorar a intervenção com um 
drone e também por meio da 
câmera, localizada no Viaduto 
do Geisel, do Centro Operacional 
de Trânsito e Transporte (Cott). 
Nosso objetivo é verificar a ope-
racionalidade e o cumprimento 
da sinalização, promovendo a 
segurança viária de todos que 
circulam na área”, explicou o di-
retor de operações da Semob-JP, 
Sanderson Cesário.

Para realizar as interven-
ções no Viaduto do Geisel, a 

Secretaria de Infraestrutura 
(Seinfra) executou obras para 
aumentar as faixas de rolamento, 
calçou e passou malha asfáltica 
nos dois trechos. Foram implan-
tadas placas, faixas, eixos e ta-
chões, tornando mais seguro a 
mobilidade no local.

 
Como ficou
 Quem segue pela Rua Mo-

torista Aldrovandro Amâncio, no 
sentido Água Fria/Geisel, ao che-
gar na Central de Polícia, agora se-
guir em frente até o cruzamento 
com a Avenida Valdemar Galdino 
Naziazeno e acessa a direita por 

baixo do viaduto. Já quem segue 
no sentido Cristo/Geisel, por bai-
xo do viaduto, agora pode dobrar 
a direita na Rua Manoel Rufino 
da Silva e seguir até a entrada do 
bairro Esplanada. Quem segue 
pela BR-230, sentido Bayeux/
João Pessoa, pode seguir ao Es-
planada com um novo acesso que 
foi implantado e quem vier pela 
Rua Manoel Rufino da Silva, senti-
do João Pessoa/Bayeux, também 
pode acessar a BR-230, nos dois 
casos, não será mais necessário 
que os condutores transitem pelo 
viaduto ou pela Avenida Valde-
mar Galdino Naziazeno.

Alterações forma nas ruas Motorista 
Aldrovandro Amâncio (próxima
à Central de Polícia) e Manoel 
Rufino (em frente à Codisa)

Foto: Secom-JP

Venda de veículos

Detran-PB implanta mais um 
serviço on-line para usuários

O Departamento Estadual 
de Trânsito da Paraíba (Detran
-PB) disponibiliza mais um 
serviço on-line, com o intuito 
de oferecer mais comodidade 
e agilidade ao usuário. Trata-se 
da solicitação da Comunica-
ção de Venda do veículo, cujo 
requerimento deverá ser feito 
por meio do site www.detran.
pb.gov.br.

 A Comunicação de Venda 
tem como finalidade informar 
ao Detran sobre a transferência 
de propriedade do veículo, a 
fim de isentar o antigo proprie-
tário (vendedor) de qualquer 
responsabilidade civil ou cri-
minal sobre ocorrências futu-

ras, a exemplo de acidentes e 
infrações de trânsito.

O vendedor deve comuni-
car a venda do veículo dentro 
de um prazo de 60 dias. Caso 
seja comunicada após esse 
prazo, ele será responsável 
solidário pelas penalidades 
impostas e suas reincidências, 
desde a data da venda até a data 
da comunicação.

Procedimentos
Acesse o Portal de Ser-

viços do Detran-PB, e siga os 
passos para realizar o cadastro 
(se não possuir), colocando o 
número do CPF e e-mail válido. 
Receberá um código por e-mail 

para validar seu cadastro e criar 
senha de acesso. Depois aces-
se o portal com CPF e senha; 
em seguida selecione a opção 
‘Veículos’ (menu lateral), de-
pois ‘Comunicação de Venda’ e 
preencha os dados solicitados.

Após esse requerimento, 
é necessário aguardar a aná-
lise da solicitação, quando o 
usuário receberá por e-mail 
o resultado da avaliação: se o 
requerimento for ‘Deferido’, a 
comunicação de venda será 
registrada no sistema; se for 
‘Indeferido’, será encaminhado 
e-mail indicando os motivos do 
indeferimento e orientando o 
usuário como proceder.

STTP denuncia furto de peças 
de sinalização em Campina

A Prefeitura de Campina 
Grande, por meio da Superin-
tendência de Trânsito e Trans-
portes Públicos (STTP), de-
nuncia aumento no número de 
furtos de equipamentos indis-
pensáveis para o funcionamen-
to dos semáforos de trânsito. 
Também cresceram os furtos de 
peças utilizadas na sinalização 
do trânsito.

A ação criminosa causa 
prejuízo aos cofres públicos e 
também aumenta o risco de 
acidentes de trânsito. Os crimi-
nosos utilizam o material rou-
bado (fiação, postes de metal e 
controladores danificados) para 
vender de forma clandestina.

O último caso de furto 
aconteceu com as caixas que 
abrigam as botoeiras. Esse 
equipamento é utilizado pelos 

pedestres para fazer a travessia 
com segurança na Rua Venâncio 
Neiva, esquina com a Cardoso 
Vieira, no Centro da cidade.

Também são recorren-
tes os roubos de tubos que 
dão suportes às placas de si-
nalização da cidade. O caso 
mais recente aconteceu na 
Rua Agamenon Magalhães, 
também na área central.

Pichações
Outro problema são as 

pichações, depredações e a 
quebra de piquetes e abrigos 
instalados para as pessoas que 
esperam pelo transporte pú-
blico nas ruas e avenidas do 
município. Os bairros onde o 
número de ocorrências é maior 
são José Pinheiro, Monte Cas-
telo e Malvinas.

O superintendente da 
STTP, Carlos Dunga Júnior, in-
forma que vai entrar em conta-
to com a polícia para que ações 
efetivas, de combate a esse tipo 
de crime, sejam intensificadas.

“Os furtos desses equipa-
mentos significam grande pre-
juízo ao erário público. Toda vez 
que vamos repor esses mate-
riais temos aumento de gasto 
com insumos e pessoal. Nesse 
meio tempo, entre o crime e a 
reposição, a sinalização fica pre-
judicada”, alertou Dunga.

A STTP solicita à popula-
ção que, em caso de flagrante 
de roubo ou vandalismo nos 
equipamentos de trânsito, de-
nuncie pelo número 190 (polí-
cia) ou pelo fone 3341.1517, no 
WhatsApp Mobilidade (pode 
ser por ligação ou mensagem).
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Mobilização na capital acontecerá na próxima terça-feira, dia 7 de setembro, a partir das 9h, na Praça das Muriçocas

Grito dos Excluídos terá como 
tema ‘Vida em Primeiro Lugar’

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Já está tudo pronto para 
que aconteça no dia 7 de se-
tembro, em João Pessoa, a 27ª 
edição do Grito dos Excluídos. 
O movimento vai reunir cerca 
de 26 entidades de movimentos 
populares, religiosos, sindicais, 
estudantis e políticos. A concen-
trarão terá início às 9h, na Praça 
das Muriçocas, no bairro de Mi-
ramar, e de lá, os manifestantes 
sairão em caminhada, puxados 
por três trios elétricos, pela 
Avenida Epitácio Pessoa até o 
Largo de Tambaú. Segundo os 
organizadores a chegada a orla 
está prevista para às 11h. 

Este ano, o tema será “Vida 
em primeiro Lugar”, repetindo 
um dos primeiros temas do Gri-
to dos Excluídos que foi as ruas 
pela primeira vez em 1995, com 

participação do Arcebispo da Pa-
raíba, Dom José Maria Pires. No 
evento deste ano, a estimativa é 
que mais de 500 pessoas parti-
cipem, incluindo trabalhadores 
da construção civil, sindicalistas, 
professores, estudantes, pesso-
as dos movimentos populares 
pró moradia, artistas, pessoas do 
movimento LGBTQ+ e políticos.

Segundo um dos organiza-
dores e animadores do movi-
mento, o diácono da Arquidio-
cese, Josinaldo Dantas da Silva, 
o movimento também tem um 
lema. ‘Na Luta por Participação 
Popular’. “Ou seja, será um mo-
vimento que tem como objetivo 
a luta pela vida, pela saúde, por 
moradia e por trabalho e renda 
já”, explicou ele, antecipando que 
esse movimento é mais pela vida 
do que um protesto contra o atu-
al governo. “Mas dentro das di-
versas alas algumas pessoas vão 

soltar o grito ‘Fora Bolsonaro’, 
pelo fim do desmonte da Ama-
zônia, pelo fim das privatizações, 
contra o machismo, o racismo e 
a homofobia e por mais políticas 
públicas e vacina para todos”. 

Como or-
ganizador e 
animador do 
movimento , 
Josinaldo Silva, 
informou que 
já solicitou ao 
comando da 
Polícia Militar, 
apoio e prote-
ção para que 
a caminhada 
do Grito dos 
Excluídos aconteça de forma 
pacífica. “Afinal o que queremos 
com esse evento é fazer dele um 
evento democrático pela paz, 
dando um basta na miséria, 
no preconceito e na repressão. 

Queremos Trabalho, Terra, Teto 
e Participação”, pontuou.

Participam do Grito dos Ex-
cluídos os seguintes movimento: 
Frente Brasil Popular Paraíba, a 
Frente Povo Sem Medo, a Cen-

tral Única dos 
Trabalhado-
res (CUT), o 
Comitê UFPB 
em Defesa da 
Democracia, 
o Movimento 
dos Traba-
lhadores Sem 
Teto (MTST), 
o Movimento 
dos Trabalha-
dores Rurais 

Sem Terra (MST), as tribos in-
dígenas dos povos Tabajaras e 
Potiguaras, a Marcha Mundial 
das Mulheres, o Movimento do 
Espírito Lilás (MEL), o Grupo 
De Mulheres Maria Quitéria, 

o Levante Popular da Juven-
tude, a Consulta Popular, além 
de partidos políticos e outros 
movimentos sindicais, sociais e 
estudantis. Para o encerramen-
to está previsto uma benção a 
todos os participantes e mora-
dores de João Pessoa.

Segurança
O comandante-geral da 

Polícia Militar da Paraíba, co-
ronel Euller Chaves, já afirmou 
através de redes sociais que a 
corporação vai estar presente 
nos eventos que acontecerão no 
dia 7 de setembro. “Marcaremos 
presença com policiais a pé, com 
policiamento motorizado, inclu-
sive utilizando drones e se ne-
cessário solicitaremos apoio do 
comando tático aéreo”, informou. 

“Estaremos com a base 
móvel de monitoramento dan-
do segurança total a todos os 

participantes dos movimen-
tos. Nossa meta é manter a 
paz, caso ocorra um encontro 
dos participantes do Grito dos 
Excluídos com os seguidores 
do presidente Jair Bolsonaro, 
que também pretendem sair 
as ruas neste 7 de setembro”, 
enfatizou o coronel Euller. 

O coronel disse ainda, que a 
Polícia Militar é uma instituição 
pautada pela Constituição Fede-
ral e subordinada ao Governo 
do Estado. “É uma instituição 
que sempre vai buscar cumprir 
a lei e a ordem com bom senso 
e equilíbrio. E se for necessário, 
com a força e a energia legal que 
a Lei nos permite. Aqueles que 
quiserem infringir a base da le-
galidade, quebrando a ordem 
pública, providências cabíveis 
serão tomadas e os infratores 
serão encaminhados para as 
delegacias”, alertou. 

Será a 27ª edição 
do Grito dos Excluídos 

que sairà às 11h e 
seguirá pela Avenida 
Epitácio Pessoa até o 

Largo de Tambaú

SES inicia 
ação de 
prevenção 
ao suicídio

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) abriu, nesta 
quinta-feira (2), a campa-
nha Setembro Amarelo de 
prevenção e cuidado ao ris-
co de suicídio. Com o tema 
“Ocupar Espaços, Construir 
Afetos, Promover Saúde”, 
a programação teve início 
às 14h30, de forma virtual, 
com transmissão pelo canal 
do YouTube da SES (https://
www.youtube.com/c/Sau-
depbgovSES).   

A gerente operacional 
de Atenção Psicossocial da 
SES, Iaciara Mendes, desta-
ca que este ano a progra-
mação segue variada com 
promoção de debates sobre 
as vulnerabilidades sociais 
que agridem a autoestima, 
fragilizam os vínculos e a 
rede de proteção e cuidado. 

“Em tempos de covid-19, 
destacamos a importância 
dos nossos serviços da Rede 
de Atenção Psicossocial orga-
nizarem suas agendas para 
a promoção e divulgação de 
ações que acontecem o ano 
inteiro. Precisamos criar es-
paços de escuta que mapeiem 
e potencializem coletivos de 
apoio e cuidado. Lembramos 
que não somente no mês de 
setembro, mas durante todo 
o ano, nossos serviços devem 
assumir esta promoção e cui-
dado em saúde mental nos 
territórios”, pontua.

Entre os temas aborda-
dos na programação, que irá 
ocorrer semanalmente du-
rante todo o mês de setem-
bro, estão: Atenção e Cuida-
do na Infância e Juventude; 
Sobre não ser Desejado(a); 
A solidão da mulher negra 
e a invisibilidade; Cultura 
de cancelamento e ódio nas 
Redes Sociais. As lives irão 
ocorrer nos dias 9, 15 e 23 
de setembro e 1º de outu-
bro, sempre às 14h30. 

A campanha “Ocupar 
Espaços, Construir Afetos, 
Promover Saúde” é uma re-
alização da Gerência Opera-
cional de Atenção Psicosso-
cial da SES em parceria com 
a Residência Multiprofissio-
nal em Saúde Mental – Res-
men/UFPB. 

Setembro Verde

Campanha incentiva a doação de órgãos
Um ato voluntário que 

pode salvar vidas e trans-
formar a dor em recomeço. 
Assim é a doação de órgãos, 
tema debatido pela cam-
panha “Setembro Verde”, 
como forma de sensibilizar 
a população.

Na Paraíba, a propos-
ta da Central Estadual de 
Transplantes é promover 
ações com o objetivo de es-
clarecer e sensibilizar pro-
fissionais de saúde e a po-
pulação quanto ao processo 
de doação e transplante de 
órgãos.

De acordo com a en-
fermeira e chefe do Núcleo 
de Ações Estratégicas da 

Central, Rafaela Carvalho, 
é importante manifestar em 
vida o desejo de ser doador. 
“O transplante de órgãos 
pode ser única esperança 
de vida ou a oportunidade 
de um recomeço para pes-
soas que precisam de doa-
ção, e para ser um doador, 
basta conversar com sua 
família sobre o seu desejo 
de ser doador e deixar claro 
que eles, seus familiares, 
devem autorizar a doação 
de órgãos”, explicou.

As doações ocorrem 
quando há morte cerebral e 
perda irreversível das fun-
ções vitais que mantêm a 
vida, como a perda da cons-

ciência e da capacidade de 
respirar. As pessoas  podem 
ser potenciais  doadoras de 
córneas, rins, fígado, cora-
ção, pulmão e pâncreas, 
entre outros órgãos e te-
cidos, que são retirados e 
utilizados para transplante. 
Ou seja: um único doador 
pode salvar cerca de oito 
vidas. Também é possível 
ser doador em vida, sem 
comprometer a saúde. Nes-
ses casos, a pessoa doa te-
cidos, rim e medula óssea. 
Ocasionalmente, também é 
possível doar parte do fíga-
do ou do pulmão.

A autorização para 
doação de órgãos, de acor-

do com a legislação brasi-
leira, deve ser realizada por 
um parente de primeiro ou 
segundo grau, sendo pai ou 
mãe, filhos, avós, netos ou 
cônjuges.

 Segundo a coordena-
dora de enfermagem do Nú-
cleo de Captação de Órgãos 
de Campina Grande, Juliana 
Alves,  a negativa familiar 
ainda é o principal motivo 
para não doação. “Muitos 
declinam do processo por 
crenças em informações 
desencontradas ou mes-
mo pela falta de informa-
ção adequada”, diz.  Para 
ela, o principal objetivo do 
“Setembro Verde” é esclare-

cer e incentivar as pessoas 
a manifestarem para seus 
familiares a intenção de ser 
doador.

 
Em números 
De janeiro a agosto de 

2021, foram realizados 156 
transplantes de órgãos e te-
cidos na Paraíba, sendo 137 
transplantes de córneas, 
dois de coração, nove de 
rins e oito de fígado. 

A fila de espera tem 
334 pessoas aguardando 
por uma córnea, quatro es-
perando por um coração, 
oito aguardam um fígado e 
181 pessoas esperam um 
transplante renal.

De janeiro a agosto deste ano foram realizados 156 transplantes na Paraíba, sendo 137 deles de córneas, dois do coração, nove de rins e oito de fígado; mas centenas de pessoas ainda aguardam por uma doação

Foto: Secom-PB
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Polícia Militar utilizou uma moto BMW, adquirida pelo Governo do Estado, para perseguir um Ford Fusion
Uma perseguição inicia-

da próximo à entrada para a 
cidade de Conde, na BR-101, 
terminou na apreensão de 
45 quilos de maconha que 
estavam sendo transporta-
dos no porta-malas de um 
carro  Ford Fusion na noite 
da quarta-feira (1º). O mo-
torista de 30 anos, de identi-
dade não revelada, foi preso 
e levado para a Central de 
Flagrante, em João Pessoa. A 
droga vinha de Pernambuco 
e, segundo o preso, seria en-
tregue a uma pessoa no Lito-
ral Sul da Paraíba. 

O veículo foi intercepta-
do na BR-101, no município 
de Conde, onde começou 
uma perseguição que só ter-
minou no bairro Costa e Sil-
va, na capital da Paraíba. 

O responsável pelo 
transporte do entorpecen-
te revelou que foi pago para 
trazer o entorpecente do mu-
nicípio de Jaboatão de Gua-
rarapes (PE) até João Pessoa. 
Ao tentar fugir das equipes 
do Batalhão Especializado 
em Policiamento com Moto-

Perseguição em BR termina em 
prisão e apreensão de drogas

Homem é morto e 
criança fica ferida

A polícia ainda não tem infor-
mações sobre a motivação e 
autoria do assassinato de José 
Wellington Nunes de Lima, de 
27 anos, e ferimentos contra 
um bebê de seis meses. O 
caso aconteceu na noite de 
quarta-feira (10) na cidade de 
Paulista, no Sertão do Estado. 
Segundo informações, Wel-
lington estava na frente da 
casa quando foi atingo pelos 
disparos. A vítima estava com 
a criança nos braços que tam-
bém foi atingido pelos dispa-
ros . O bebê foi socorrido para 
o Hospital de Patos e o estado 
de saúde não foi divulgado.

Homem usa foice 
para matar o pai

Na cidade de Olho D’água, no 
Sertão da Paraíba, um ho-
mem de 41 anos matou com 
um golpe de foice o próprio 
pai de 75 anos, identificado 
por Damião Araújo da Silva. 
O crime aconteceu na ma-
drugada dessa quinta-feira 
(2). Junto a familiares da ví-
tima e do acusado, o autor 
do assassinato é dependente 
químico e possui transtornos 
mentais. O homem foi preso 
pela Polícia Militar quando 
estava no quarto ao lado com 
a arma supostamente usada 
no crime. Ele foi conduzido à 
Delegacia de Polícia Civil de 
Itaporanga.

Invadiu delegacia 
para furtar arma

Daniel Costa da Silva foi preso 
na cidade de Boa Ventura, no 
Vale do Piancó, após tentar 
furtar uma arma do destaca-
mento da Polícia Militar. Se-
gundo informações da polícia, 
Daniel é natural de Pocinhos, 
mas fugiu para Itaporanga, 
pois na sua cidade de origem 
era procurado. Ele foi acolhi-
do na cidade sertaneja, mas 
esta semana desconhecidos 
tentaram matá-lo, então fu-
giu para Boa Ventura, onde 
ficou escondido. Nessa quar-
ta-feira (10) ele tentou furtar 
a arma no destacamento da 
PM, foi preso e na casa onde 
estava os policiais encontra-
ram munições.

Procurada por 
roubo é presa

A Polícia Militar prendeu, na 
manhã dessa quinta-feira (2), 
uma mulher de 34 anos que 
estava com um mandado de 
prisão em aberto pelo crime de 
roubo, decretado pela Justiça 
paraibana. Ela foi localizada 
por uma equipe do Batalhão 
Especializado em Policiamento 
Turístico (BEPTur), no bairro 
de Manaíra, na orla de João 
Pessoa. A suspeita era procu-
rada desde setembro do ano 
passado. A prisão fez parte 
do reforço do policiamento na 
área, principalmente no bairro 
de Manaíra.

Curtas

cicletas, o suspeito fugiu em 
alta velocidade e ainda bateu 
outro carro, na entrada da ca-
pital.

Segundo o major Luiz 
Antônio, comandante da 
BEPMotos, informou que os 

policiais realizavam rondas 
na região da cidade de Con-
de e quando retornavam pela 
rodovia federal percebeu ati-
tude estranha do motorista 
do Fusion e ao tentar abordar 
o veículo saiu em alta veloci-

dade. “Usamos uma moto de 
alta potência na perseguição 
e obtivemos êxito”, disse o 
major. A moto utilizada pela 
polícia foi uma BMW adqui-
rida pelo Governo do Estado.

Na perseguição, o veícu-

lo Ford Fusion colidiu com 
outro carro dirigido por uma 
mulher, que sofreu apenas 
ferimentos leves. O preso 
foi apresentado com a droga 
na Central de Flagrantes, no 
Geisel.

Os quase 50 quilos de entorpecente estavam escondidos dentro do Fusion que havia saído de Recife e deixaria a droga para ser distribuída na Paraíba

Foto: Ascom/PMPB

Clube de tiro é suspeito de 
funcionar de forma irregular

A Polícia Civil, através de 
efetivos da Seccional Maman-
guape e o Exército Brasileiro 
realizaram uma operação em 
um Clube de Tiro, localizado 
no município de Itapororoca, 
onde constataram irregulari-
dades do prédio e o não aten-
dimento às normas técnicas 
da legislação. Na ocasião, 
foram apreendidas armas e 
munições e conduzidas três 
pessoas a Delegacia de Ma-
manguape. 

Segundo o delegado Syl-
vio Rabelo, a investigação foi 
aberta pela Polícia Civil após 
denúncias da existência de 
armas clandestinas em seu 
interior e desrespeito à le-
gislação. Ele informou que a 
ação visa minimizar a atua-
ção de grupos criminosos na 
região e que estavam fazendo 
do clube de tiro, depósito e 
guarda de armas de fogo. 

O delegado revelou que 
os responsáveis pelo clube 
de tiro, segundo as investiga-
ções, foram investidos cerca 
de R$ 400 mil reais para a 
implantação do investimen-
to. Três pessoas, que se iden-

tificaram como sócios da casa 
foram conduzidos para a de-
legacia.  

Sylvio Rabelo disse que 
as investigações seguem 
pela Polícia Civil, com o ob-
jetivo de descobrir a origem 
do dinheiro empregado na 
“construção de um clube de 

tiro, numa cidade pequena. 
A Polícia Civil ainda aguarda 
as diligências administrativas 
do Exército Brasileiro. 

O delegado frisou ainda 
ser de suma importância a in-
tegração com o Exército, onde 
o setor competente fica no es-
tado do Rio Grande do Norte.

Armas, munições e documentos foram apreendidos no clube de tiro

Dois homicídios fo-
ram registrados, no es-
paço de quatro horas na 
comunidade Salinas Ri-
bamar, em Cabedelo. As 
vítimas foram executadas 
a tiros, sendo que uma 
delas sofreu 16 disparos, 
segundo a perícia, e foi 
encontrado pela polícia 
em cima de uma cama, 
dentro da casa onde mo-
rava. O delegado Paulo 
Josafá esteve nos locais 
dos dois crimes que se-
rão investigados pelo 
Núcleo de Homicídios da 
Delegacia Seccional de 
Cabedelo.

O primeiro crime 
aconteceu por volta das 
20h e a vítima foi identifi-
cada por Ivan Igor Fernan-
des de Lima, 18 anos. Ele 
foi morto por três dispa-
ros quando se encontrava 
em um bar, naquela comu-
nidade. 

A companheira da ví-
tima disse para o delegado 
Paulo Josafá que o casal 
residia no bairro Alto do 

Mateus, em João Pessoa, 
mas que decidiu sair e 
morar em outra localida-
de, há cerca de dois meses. 
Ela revelou que Ivan já 
respondia processo pela 
Lei Maria da Penha por 
ter agredido a sua compa-
nheira.

Na madrugada
O outro assassina-

to, na mesma localidade, 
aconteceu por volta de 
1h30 dessa quinta-feira 
(2). Desconhecidos inva-
diram a casa de Vilmar 
Andrade da Costa, 25 que 
foi morto sobre a cama e a 
perícia constatou 16 per-
furações no corpo.

Paulo Josafá disse que 
no local reina a lei do si-
lêncio “pois ninguém quer 
se comprometer. Existe 
evidências de outras pes-
soas residindo na casa, 
pois no local foram encon-
tradas mais duas camas.

O delegado não des-
carta também conexão en-
tre os dois crimes.

Homicídios ocorrem 
em comunidade de JP

Operação combate o tráfico 
de drogas na região de Patos

Uma operação realiza-
da, nessa quarta-feira (1º) 
envolvendo as Polícias Civil, 
Militar e o Corpo de Bombei-
ros de Patos, prendeu oito 
suspeitos de envolvimento 
com o tráfico de drogas na re-
gião de Teixeira, no Sertão do 
Estado e aprendeu armas e 
drogas. As investigações for-
ma iniciadas após denúncias 
através do 197.

Segundo o delegado Cris-
tiano Jacques, a ação da força 
tarefa foi a Teixeira com o 
objetivo de cumprir 22 man-

dados de busca e de prisões. 
Ele esclareceu que, através 
do Disque Denúncia a Polí-
cia Civil recebeu informações 
de envolvimento de pessoas 
com o tráfico de drogas nas 
regiões de Teixeira, Desterro 
e Cacimbas. “Foi realizada 
investigação e diante desse 
levantamento foi representa-
do junto ao Poder Judiciário 
pelos mandados que foram 
expedidos pela Justiça de Pa-
tos”.

Cristiano disse que as 
investigações irão ter conti-

nuidade para coibir o tráfico 
de entorpecentes em toda 
região polarizada por Pa-
tos. “Está sendo importante 
a participação da popula-
ção com denúncias através 
do 197, pois não precisa de 
identificar e o sigilo é garan-
tido”, garantiu.

O delegado Cristiano Ja-
cques informou que o com-
bate ao tráfico de drogas na-
quela região de Patos é uma 
das prioridades das forças de 
segurança para inibir a crimi-
nalidade.

A Polícia Civil ainda 
não tem informações sobre 
a autoria e motivação para 
o assassinato do empre-
sário Sebastião Carlos de 
Lima, de 58 anos. “Tião de 
João de Carlos” foi encon-
trado morto nessa quarta-
feira (1º) em uma estrada 
vicinal, no Sítio Mucambo, 
que dá acesso ao município 
de Tavares.

“Tião de João de Car-
los” foi encontrado dentro 
de seu carro apresentando 
marcas de tiros pelo corpo. 
As primeiras informações 

da polícia é de o empresá-
rio foi vítima de uma em-
boscada.

O empresário foi can-
didato ao cargo de prefei-
to do município de Nova 
Olinda, região do Vale do 
Piancó nas eleições de 
2016 pelo PSB, mas ficou 
em terceiro lugar.

De acordo com le-
vantamento da polícia, 
o empersário não tinha 
inimigos, mesmo assim 
não descarta a hipótese 
de vingança ou crime po-
lítico.

Empresário é achado 
morto dentro de carro
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Foram aplicadas, no total, 3.473.812 doses na Paraíba, sendo que 1.003.136 pessoas finalizaram o esquema vacinal

Com 3.473.812 doses de 
vacinas contra a covid-19 já 
aplicadas, a Paraíba ultrapas-
sou a marca de um milhão de 
pessoas com o ciclo de imu-
nização encerrados. Ao todo, 
2.470.676 pessoas foram va-
cinadas com a primeira dose 
e 1.003.136 completaram 
os esquemas vacinais, onde 
940.745 tomaram as duas 
doses e 62.391 utilizaram 
imunizante de dose única. Até 
a tarde desta quinta-feira, a 
Paraíba distribuiu um total 
de 4.026.990 doses de vacina 
aos municípios. 

A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) divul-
gou a confirmação de novos 
441 casos de contaminação 
pela doença, destes, apenas 
2,27%, o equivalente a dez ca-
sos, foram considerados mo-
derados ou graves, com ne-
cessidade de hospitalização. 
Também foram registrados 
nove óbitos em decorrência 
do agravamento da doença, 
sendo oito ocorridos entre a 
quarta-feira e ontem. Com os 
números, o Estado chegou a 
434.170 casos totais de casos 
confirmados, 9.199 faleci-
mentos e 322.082 pacientes 
considerados recuperados.

Todas as mortes foram 
confirmadas para pacientes 
em internação de leitos pú-

blicos de saúde. Além dos 
falecimentos registrados no 
intervalo de 24h, o nono caso 
aconteceu no dia 29 de agos-
to. Outros 37 óbitos ocorridos 
durante os meses de pande-
mia, estão em investigação 
pela SES. As vítimas tinham 
faixa etária de 48 a 85 anos, 
sendo cinco mulheres e qua-
tro homens, onde dois não 
possuíam comorbidades, e os 
demais apresentavam cardio-
patia como fator de risco. Os 
pacientes residiam em Cam-
pina Grande (4), João Pessoa, 
Areia, Boqueirão, Cacimba de 
Dentro e Patos (com um caso 
cada).

Cinco cidades concen-
tram 241 novos casos, cor-
respondendo a 54,65% dos 
casos registrados: Campina 
Grande teve novos 105 casos; 
João Pessoa confirmou 45; 
Queimadas aparece em se-
guida com 38; Sousa teve 30; 
e Santa Luzia encerra a lista 
com 23 casos.

Com 1.169.272 testes 
para o diagnóstico da doença, 
o Estado confirma casos em 
todas as cidades, sendo 77 
delas com mais de mil casos 
de covid-19. As maiores con-
centrações de casos ocorrem 
em: João Pessoa (104.501), 
Campina Grande (43.480), 
Patos (13.895), Guarabira 
(10.061), Cajazeiras (9.852), 
Cabedelo (9.660), Santa Rita 
(9.464), Bayeux (8.186), Sou-
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Festival

Soledade

Voos

JarDinEira Flor Da Trilha

Se você é daqueles que gosta de forró, prepare a sua blusa xadrez e seu chapéu de palha 
e embarque em um incrível passeio pelo litoral e pontos turísticos da Paraíba na Jardineira 
Flor da Trilha. O evento, que é intitulado “Pé de Serra a Bordo da Jardineira”, vai contar com 
muito forró para recordar o São João, passando pelo Bosque dos Sonhos, Dick de Cabedelo, 
Forte Santa Catarina, encerrando o percurso com a contemplação do belo pôr do Sol do 
Jacaré. O passeio será realizado no feriado do dia 7 de setembro, com saída prevista para 
as 7h30, no posto Frewey, retornando após o pôr do Sol do Jacaré. 

 Turismo rural

Soledade terá neste mês de setembro o 1º Festival de Queijo. O evento faz parte das comemora-
ções de 136 anos de emancipação do município e integra o projeto de capacitação dos trabalhadores 
e requalificação da BR-230, que se tornará ‘vitrine’ das potencialidades da cidade, localizada no Cariri 
paraibano. No evento, que começa dia 8 de setembro e vai até o dia 18, haverá capacitação para venda e 
divulgação do queijo, festival gastronômico temático e ainda competição entre os produtores do laticínio. 
Durante a programação, artesãos e pequenos empreendedores também vão poder vender os produtos, 
que vão de confecção de bonecas a artigos de couros, bordado e esculturas.

Devido à pandemia de covid-19, o 4° Festival de Música da Paraíba será, assim como na edição 
passada, transmitido de forma totalmente virtual, direto do Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural, 
em João Pessoa, ao vivo, pelos canais oficiais no YouTube da Rádio Tabajara e da Funesc e também pelas 
rádios Tabajara FM 105,5 e AM 1.110. Por medidas de segurança e prevenção, a organização do festival 
não permitirá a presença física do público e, portanto, o acesso ao local será restrito aos concorrentes, 
músicos da banda e equipes de produção. A quarta edição do Festival de Música da Paraíba acontece, a 
partir das 20h, nos dias 3, 4 e 10 de setembro. O Festival de Música da Paraíba é realizado pelo Governo 
do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Comunicação Institucional (Secom), Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC) e Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc).

A Azul Linhas Aéreas anunciou o início 
de dois voos extras dedicados (fretamento) 
a partir do dia 26 de dezembro para João 
Pessoa. Os voos sairão dos aeroportos de 
Confins e Uberlândia, em Minas Gerais, sem-
pre aos domingos, durante toda a temporada 
de alta estação. De acordo com a presidente 
da PBTur, Ruth Avelino, a chegada desses 
voos dedicados é resultado das ações que a 
estatal de turismo tem mantido com a Azul no 
processo de divulgação do Destino Paraíba 
no mercado brasileiro.

A Paraíba foi o destino escolhido para receber o Benchmarking Minas/Paraíba, que inclui 
visitas técnicas em João Pessoa, Areia e Campina Grande, bem como para sediar o I Encontro 
de Turismo Rural e Criativo entre Paraíba e Minas, que acontecerão no período de (20) a (28) 
de novembro de 2021. O objetivo do Benchmarking e do Encontro é provocar e fazer surgir 
novas ideias e posturas nos negócios da atividade do turismo, melhorando assim, a oferta 
turística nos seus destinos. Foi pensando no destaque nacional que a Paraíba, e notadamente 
o município de Areia vem ganhando no Turismo, que a Flanar Turismo, que é membro da 
Rede Turismo Rural Consciente e a Associação de Turismo Rural e Cultural de Areia (Atura), 
se uniram para fazer esse intercâmbio de saberes e fazeres entre Paraíba e Minas.

Foto: Tereza Duarte

sa (7.227), Pombal (5.869), 
São Bento (5.851) e Esperan-
ça (5.462).

O índice de ocupação em 
leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico) é de 20% 
e 18% nas enfermarias para 
adultos. Nas Macrorregiões de 
saúde,  a Região Metropolita-
na de João Pessoa, tem uma 
taxa de ocupação de 15% em 
UTI e 21% em leitos de en-
fermaria. Já Campina Grande 
possui a maior ocupação em 

leitos de UTI com 30% e 18% 
em enfermarias. O Sertão apa-
rece em seguida com 25% de 
ocupação em UTI e 16% em 
enfermarias. Todos os dados 
são referentes aos casos de 
adultos.

Entre quarta-feira e on-
tem, 16 pacientes foram inter-
nados em hospitais públicos 
do estado para o tratamento 
da covid-19, totalizando 189 
pessoas em tratamento nos 
leitos exclusivos.

940.745 pessoas tomaram as duas doses de vacinas contra a covid-19, enquanto 62.931 receberam o imunizante de dose única

Foto: Marcus Antonius

A cidade de Campina 
Grande aplicou o total de 
6.751 segundas doses da 
vacina contra covid e, com 
isso, o Município atingiu 
mais de 100 mil pessoas 
imunizadas com duas do-
ses. No total, 105.834 cam-
pinenses estão com o es-
quema vacinal completo.

Este número repre-
senta mais de um terço da 
população adulta da cidade. 
Cerca de 260 mil pessoas já 
receberam a primeira dose, 
o que significa que 87% dos 
adultos já iniciaram o pro-
cesso de vacinação e mais 
de 6 mil campinenses to-
maram a dose única.

“A vacinação tem sur-
tido um resultado muito 
positivo e ficamos muito fe-
lizes com o avanço do pro-
cesso de imunização. Mas, 
ressaltamos que apenas a 
vacina não é suficiente para 
impedir a infecção, sendo 
necessário continuar com 
o uso de máscara, evitando 
aglomeração e higienizan-
do as mãos”, disse o secre-
tário municipal de Saúde, 
Filipe Reul.

CG atinge 
100 mil 
pessoas 
vacinadas

Boletim epidemiológico 
divulgado ontem 

pela SES confirmou 
mais 441 casos de 
contaminação pelo 

coronavírus na 
Paraíba, além de 
mais nove mortes

Foto: Tereza Duarte

Foto: Tereza Duarte
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Museu da Imprensa
Hoje, em João Pessoa, a Associação Paraibana de Imprensa (API) 
inaugura o Arquivo e Museu da Imprensa, que terá como patrono 
o jornalista e produtor cultural Wills Leal. Página 12
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Pode ser conhecido a par-
tir de hoje um novo sucesso 
da música popular paraibana. 
É que tem início a primeira 
eliminatória da 4ª edição do 
Festival de Música da Paraíba. 
Hoje e amanhã, serão 30 can-
didatos subindo ao palco de 
Teatro Paulo Pontes, em João 
Pessoa, e apresentando suas 
canções depois de as inscri-
ções atingirem o recorde de 
362 composições autorais ins-
critas por artistas paraibanos 
de 58 municípios, do Litoral 
ao Sertão. 

Uma novidade da edição 
deste ano – que homenageia 
o compositor Genival Macêdo 
(1921-2008) no seu centená-
rio de nascimento – é a cate-
goria de Melhor Canção pelo 
voto popular. Para isso, o pú-
blico poderá acompanhar as 
apresentações que começam 
sempre às 20h pelos canais 
da Funesc e da Rádio Tabajara 
no YouTube, como também 
sintonizar na FM 105,5 ou 
AM 1.110 da Tabajara. A TV 
Assembleia também fará a 
transmissão ao vivo do even-
to, que segue em sua segunda 
eliminatória amanhã e grande 
final no próximo dia 10.

O Festival de Música da 
Paraíba é realizado pelo Go-

verno do Estado por meio da 
Empresa Paraibana de Comu-
nicação (EPC), Secretaria de 
Comunicação Institucional 
(Secom) e Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba.

“A questão da disputa 
subjaz à grande relevância do 
evento, servindo de vitrine 
para a música produzida no 
Estado de forma global”, des-
taca o gerente de jornalismo 
da Rádio Tabajara, Marcos 
Thomaz. “A gente reenergisa 
o desejo de produção artística, 
cria um elo entre os composi-
tores e, de uma forma ou de 
outra, isso fomenta o circuito 
de uma forma geral. A gente 
evidencia a marca da música 
paraibana”, complementa.

A edição oferecerá o valor 
de R$ 10 mil ao grande vence-
dor ou vencedora. Ao 2º lugar, 
R$ 7 mil e ao 3º ficará, R$ 5 mil. 
Já o Melhor Intérprete garante 
R$ 3 mil e a Melhor Canção 
pelo voto popular terá direito 
ao crédito de R$ 3 mil reais 
para aquisição de equipamen-
to ou instrumento musical.

Com o aprimoramento a 
cada ano na realização do Fes-
tival, os músicos e composito-
res veem no evento ainda uma 
possibilidade de aumentar a 
visibilidade de seus trabalhos. 
Isso porque a Rádio Tabaja-
ra passa um ano tocando as 
músicas que são selecionadas, 

mesmo que o artista não seja 
campeã: os autores têm na 
rádio uma possibilidade de ter 
sua música ser reconhecida. 
“A rádio chega a tocar 50% 
de canções paraibanas. Essa 
é a ideia, muito mais que um 
ou dois sucessos radiofônicos 
imediatos, a gente traz solidez 
estrutural para o que é produ-
zido na Paraíba seja tocado e 
a música paraibana comece a 
se tornar hábito de consumo 
para além do Estado”, garante 
Thomaz.

Antes de subirem ao 
palco para defenderem suas 
canções, os 15 concorrentes 
da eliminatória de hoje par-
ticipam nesta manhã de um 
último ensaio geral, com tes-
tes de câmera e com os apre-
sentadores Jãmarrí Nogueira 
e Amanda Falcão. O clima é de 
expectativa a animação entre 
os candidatos. “Tem cantores 
que estão participando pela 
primeira vez e se nota um ner-
vosismo neles. Mas é um even-
to que demonstra a qualidade 
das composições da Paraíba”, 
confessa o diretor musical 
do Festival, Sérgio Gallo, que 
trabalha nos ensaios da banda 
desde o dia 15 de agosto.

“Tem uns que dizem: ‘Fi-
cou lindo a roupagem dada 
para minha canção’, tem ou-
tros que se preocupam mais 
com o andamento”, diz Sergio 

Gallo, que geralmente recebe 
apenas uma gravação master 
em voz e violão das músicas 
selecionadas para desenvol-
ver os novos arranjos. “A mú-
sica dá uma crescida muito 
grande quando tem uma or-
questra tocando”.

O clima é mais tranquilo 
entre os integrantes da banda, 
formada por músicos expe-
rientes e profissionais com lon-
ga atuação na Paraíba. “Aqui, 
temos professores, que já toca-
ram em orquestras. Mas claro 
que tem a emoção de estar 
acompanhando todo mundo, 
de estar participando desse 
grande evento”, destaca Sérgio 
Gallo. A banda é formada por 
oito instrumentistas, além dos 
vocais de Manu Lima e Pedro 
Índio. O diretor musical do Fes-
tival também estará no palco 
com seu baixo, ao lado de Leo 
Torres na guitarra, Glauco An-
dreza na bateria, Uaná Barreto 
nos teclados e Otacílio Feitosa 
na percussão. Já nos metais, a 
banda traz o saxofone de Ari-
mateia Formiga, o trombone 
Gilvando Azeitona e o trompe-
te de Emanoel Barros.

Um dos desafios enfren-
tados pela produção, que en-
volve mais de 100 pessoas 
de forma direta ou indireta, 
é manter a qualidade do es-
petáculo e respeitar todas as 
regras de biossegurança. A 

organização do Festival não 
permitirá a presença física do 
público. O acesso ao local será 
restrito aos concorrentes, mú-
sicos da banda e equipes de 
produção, mas a interferên-
cia da audiência será inédita 
justamente em seu formato 
virtual com a criação da cate-
goria pelo voto popular.  

“Foi uma percepção sobre 
a necessidade de incluir mais 
a participação do público, e é 
também um pleito dele. Toda 
escolha que tenha um caráter 
subjetivo causa uma polêmica. 
Então, a gente permite que 
o público seja agente desse 
evento”, frisa Marcos Thomaz, 
que aproveita para convidar o 
público a conhecer e participar 
do Festival. “É um grande mo-
mento para a gente perceber 
o que está sendo produzido 
na Paraíba e ver a riqueza e 
fertilidade que o Estado sem-
pre teve nessa verve artística, 
a linguagem do nosso povo 
poetizada e transformada em 
versos musicados”.

Genival Macêdo
O homenageado deste 

ano é Genival Macêdo, que 
teria completado 100 anos 
no último dia 28 de março 
e teve forte contribuição na 
música paraibana. O autor é 
mais conhecido pela música 
‘Meu Sublime Torrão’, que 

se tornou, em 1972 o “hino 
popular de João Pessoa”, mas 
ele possui quase 100 compo-
sições em diversos ritmos. O 
Festival da Música da Paraíba 
é um evento cultural que 
tem resgatado a obra e his-
tória de artistas locais como 
Zabé da Loca (1924-2017), 
Jackson do Pandeiro (1919-
1982), Sivuca (1930-2006) e, 
agora, Macêdo.

Além da relevância de sua 
obra, o compositor foi deci-
sivo para abrir espaço para 
tantos outros artistas locais 
nos grandes centros do país. 
Quando Genival Macêdo se 
tornou representante de uma 
gravadora no Rio de Janeiro, 
ele levou muitos paraibanos 
para lá, inclusive Jackson do 
Pandeiro, que cantou e inter-
pretou várias canções dele. Sua 
obra vai desde frevo e forró até 
as baladas românticas.

Festival de Música da PB 
realiza as eliminatórias

Quarta edição do evento reúne 30 canções inéditas de 
artistas do Estado e terá, também, o voto do público

No palco do Teatro Paulo Pontes, na 
capital, festival que homenageia o 
compositor Genival Macêdo (1921-
2008) será transmitido ao vivo

Músicos veteranos são os responsáveis pelos ensaios gerais e pelo desenvolvimento dos arranjos e “roupagens” sonoras de todas as composições selecionadas, com base em gravações “master” de voz e violão dos autores e intérpretes

Fotos: Thercles Silva/Funesc

1ª ElIMInatórIa (SEXta-FEIra, DIa 3): 
1 – ‘Se Prestar Eu Vou Postar’ (Aldeni Marques de Carvalho)
2 – ‘Encomenda’ (Willames Diniz da Silva e José Pedro da Cunha Mota Junior)
3 – ‘A Pergunta Que Não Quer Calar’ (Hugo César Costa de Moura Luz e Lucas Barreto de Moura)
4 – ‘Ar, É Ar’ (Pedro Paulo Almeida Cavalcanti Melo)
5 – ‘Fruto Coragem’ (Isis Queiroga de Oliveira Costa e Naomi Barroso Soares)
6 – ‘Concretão’ (Tiago Sorrentino Moura de Lima)
7 – ‘Lama Negra’ (Sandra Daniela Xavier Soares e Bruno Kohl)
8 – ‘Paraíba Sou Sim’ (Elon da Silva Barbosa Damasceno)
9 – ‘Menino Pé No Chão’ (Caio Cesar Fernandes Aquino e Bertrand Barbosa Morais)
10 – ‘Abastecimento’ (David Lucas Máximo Pereira)
11 – ‘Você Viu’ (João Carlos do Nascimento Junior)
12 – ‘Águas de Mãe (Iyá Omi)’ (Heloísa Isidoro Uehara e Nathália Kelly Belarmino Gomes)
13 – ‘A Maré’ (Larissa Sousa Mendes)
14 – ‘Rir Pra Não Chorar’ (Gabriel Lucas Fernandes da Silva)
15 – ‘Nosso Mar’ (Lucas Dantas Gaião)

2ª ElIMInatórIa (SÁBaDO, DIa 4): 
1 – ‘Mar Doce’ (Priscilla Romualdo Cler dos Reis)
2 – ‘Coco Saudade’ (Jéssica Maria de Melo Almeida)
3 – ‘Quiçá Ou Manifesto Afroindígena’ (Yuri Agostinho de Lima)
4 – ‘Terra do Acais’ (Laís de Almeida Lacerda)
5 – ‘Feliz Dia dos Pais’ (Iremar de Oliveira Lira)
6 – ‘Desgoverno’ (Antonio Luiz Drumond Miranda)
7 – ‘Mestre do Coco’ (Cristiano Alixandrino da Conceição)
8 – ‘Caboclo da Jurema’ (Francisco Xavier de Souza Neto)
9 – ‘Pássaro’ (Samir Borges Cesareti)
10 – ‘Pelas Calçadas’ (Tiago José Santos da Silva)
11 – ‘Coco Aperreado’ (Larry Brasil da Silveira Júnior)
12 – ‘Pincel Encantado’ (Artur Pereira Neto)
13 – ‘Extremo’ (Victor Marques Borges Calazans)
14 – ‘Bandeira’ (Alcides Prazeres Filho)
15 – ‘Pega o Beco’ (Carlos Antonio Bezerra da Silva)

    COnFIra OS SElECIOnaDOS Para aS DUaS ElIMInatórIaS DEStE anO:  

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

YouTube da Funesc

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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Prof. Sandro

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

Uma vez, dando supervisão a grupo de psicotera-
peutas, uma aluna me disse:

– Acho que não sou bem-sucedida na minha profis-
são, porque não tive a bênção dos meus pais, na minha 
escolha...

É muito comum nesse trabalho, o reencontro com 
nossas próprias histórias. Por isso é recomendável que 
estejamos em dia com nosso próprio processo terapêu-
tico. Quando minha supervisionanda trouxe esse tema, 
foi o que aconteceu. Pensei no meu trajeto. Os meus pais 
também não abençoaram a minha escolha. Entretanto 
eu me tornei um profissional bem sucedido. Vivo feliz 
do ofício que abracei.

Lembrei disso esses dias, quando a saudade me vi-
sitou de maneira dolorosa. E gostaria de pedir licença 
para compartilhar com vocês.

Quando me formei, participei da organização das pe-
quenas cerimônias, mas fui apenas à colação de grau. A 
nossa placa de formatura teve minha colaboração na cria-
ção. É toda diferentona, feita em cerâmica por uma artista 
local e o convite foi idealizado por mim mesmo, a partir 
de um desenho de Ziraldo. O tema era um protesto contra 
o desmatamento. Ê, meu amigo, mudamos pouco... Mas 
eu mandei fazer apenas cinco para mim. Dois deles para 
meus pais, a quem dei costrangido, pois aquele não era o 
convite que eles gostariam de receber; um para guardar de 
lembrança; e os outros dois para as pessoas que, por terem 
abençoado minha escolha, fizeram toda a diferença.

Uma delas partiu essa semana.
É tão engraçado quando alguém sabe de você... Vá-

rias situações vividas com esse querido professor me vie-
ram à cabeça. Uma delas eu até comentei recentemente, 
numa conversa rápida de Facebook, com o poeta amigo 
Sérgio de Castro Pinto.

– Nelson, você é um ótimo aluno e um péssimo es-
tudante. Isso foi dito carinhosamente, como era o jeito 
dele, e a gente deu risada juntos. Era verdade. Eu sempre 
adorei ler, aprender, ser curioso. Mas estudar nos mode-
los da academia nunca foi qualidade minha, achava cha-
to. Um dia, chegando mais cedo na faculdade:

– Eu fico impressionado como você gosta daqui.
– Só porque eu cheguei mais cedo?
– Não. Pelo jeito que você se arruma pra vir... Tam-

bém era verdade. Eu amava ir para a faculdade. As aulas 
(nem todas), os professores, os colegas, a pracinha da 
alegria. Era maravilhosa a sensação de felicidade que me 
causava aquele encontro diário, tão diferente do tempo 
que fazia medicina, embora ali também tivesse feito ami-
gos queridos, que trago até hoje.

– Você é pluri interessado. Isso vai ser  bom pra sua 
prática de consultório...

Fomos ficando mais próximos. Criamos um peque-
no movimento dentro do curso e um jornalzinho, onde 
escrevi algumas coisas. Cheguei a desenhar a capa de 
um dos seus livros. Tenho até vergonha do que fiz, por-
que penso hoje que era uma coisa bem feínha. Mas ele 
quis. E pronto.

Sandro frequentava minha casa e me levou pra den-
tro da casa dele. Moema e Mateus, seus filhos, eram pe-
queninos, as coisinhas mais lindas, que eu chamava de 
“feijõezinhos”.  E, de quebra, ganhei Carmen, com quem 
ele era casado e que virou amiga para a vida, mesmo de-
pois que nos distanciamos, porque ele era assim: vinha, 
passava um tempo nas nossas vidas, mudava, causava 
tumulto, gerava amor e ia provocar essas coisas nas vi-
das de outras pessoas.

Sábado passado, Vaz, meu colega de turma e amigo 
até hoje, me mandou mensagem:

“Sandro Meira faleceu hoje de manhã”.
Enquanto o significado daquelas palavras toma-

vam forma, lembrei de quando fui levar-lhe o convite de 
formatura, no ambiente dos professores.

– Vim deixar isso com você, mas já vou dizendo que 
não vou participar da festa. É só uma recordação. E ti-
nha, no espaço para os agradecimentos pessoais, uma 
dedicatória para ele. Não lembro o que escrevi.

– Ôche, homem. E eu mereço isso? E me deu um abraço.
Merecia. Merecia muito mais.
Fui um dos alunos que ele mais gostou, digo isso 

sem receio de estar enganado. E ele foi um dos meus 
professores mais amados.

Quando a gente se reunia lá em casa, com um grupo 
de colegas, pra fazer a revolução da psicologia, cantan-
do, discutindo textos e bebendo aquele Martini da gar-
rafa verde, ele fazia questão de lavar a louça. Depois que 
estava tudo arrumado no escorredor, colocava dentro 
da pia, para secar ali e passava o pano no balcão.

Saudade é uma coisa engraçada, né? Esse ato pro-
saico, que vi algumas vezes, me inunda de calma e afeto. 
Que privilégio ter tido esse homem na minha vida.

Obrigado, Sandro. O mundo, que anda cada vez 
mais sem graça, fica um pouco pior quando penso que 
você não está mais nele.

E obrigado, Carmem, por ter me ajudado a carregar, 
naquele dia, uma tristeza que não cabia inteira dentro 
de mim.

A “Trilha Sonora” de hoje só tem uma musica: ‘Atrás 
da Porta’, de Chico Buarque e Francis Hime. Porque ele 
gostava de me ouvir cantá-la quando a gente se reunia.

Colunista colaborador

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

Haikais aforismáticos
Faz algum tempo, uma minoria ruido-

sa de poetas resolveu decretar que poemas 
não deveriam ser recitados, mas lidos. E 
lidos em silêncio, uma vez que, investindo 
maciçamente no visual, esses poetas não 
lhes davam voz, tornando-os artefatos mu-
dos, desses cuja leitura está a exigir uma tal 
acrobacia do olhar, um tal golpe de vista, 
que o leitor, de tanto esforço despendido, 
poderia sofrer um descolamento de retina. 
E como o que não tem voz prescinde de 
emoção, eis que os poemas dessa minoria 
ruidosa vão, pouco a pouco, caindo na vala 
comum do esquecimento.

Rejane Sobreira Minato, egressa 
da Geração 59, sempre soube dar voz e 
emoção aos seus poemas. E isso desde 
Aranha de breu, livro com o qual reto-
ma e dilata um veio só aparentemente 
extinto, na medida em que, embora não 
preenchessem o branco do papel, mesmo 
assim as suas emoções se acumulavam, 
eram como que sazonadas, amadureci-
das, para romperem as comportas e de-
saguarem em três livros publicados qua-
se que simultaneamente.

O título Estação haikai encerra, pelo 
menos, uma leitura de mão dupla. Pare-
ce sugerir que o haikai estacionou no livro 
como se numa estação ou plataforma de de-
sembarque, como também que esse gênero 
japonês possui uma predileção toda espe-
cial em transformar as estações do ano em 
recorrências temáticas.

Apesar de minimalistas, os haicais de 
Rejane Sobreira Minato não deixam de ser 
recitáveis. E embora de leitura breve, o leitor 
deve se dar conta de que eles estão a exigir 
uma reflexão demorada. Essa a principal ca-
racterística de todo o haikai que se preza: o 
tempo de leitura não entra em sintonia com 
o esforço do leitor para desvelar o mundo de 
sugestões e de ambiguidades concentrado 
em apenas três versos de 5, 7 e 5 sílabas. Os 
haikais de Rejane Sobreira Minato só apa-
rentemente são contemplativos.

Com efeito, o caráter aforismático dos 
haikais já diz bem do inconformismo do eu 
lírico diante da realidade. A sua forma incisi-
va, peremptória, enfática – mas sem perder a 
ternura –, de nomear o mundo ao seu modo, 
a partir da transfiguração do real, denota a 
rebeldia do eu lírico diante da “vida inteira 
que poderia ter sido e que não foi”.  Daí, em 
Estação haikai, o olhar enviesado, inaugural, 
que enxerga ângulos novos, indevassados: “O 
carro alegórico / é casulo até o dia/ de sair 
eufórico”. Neste, como em muitos outros, o 
verbo ser cumpre a função de afirmar que 
uma coisa é outra, que isto é aquilo, de fazer 
próximo o que estava aparentemente distan-

te, como se o eu lírico existisse à imagem e 
semelhança de um demiurgo insatisfeito 
com um mundo criado à sua revelia. 

O haikai, então, longe de ser um gênero 
meramente contemplativo, gerado pela pas-
sividade do eu lírico, demonstra, pelo contrá-
rio, o quanto interfere em todas as estações 
da vida: “Mimetismo igual. / Caçador e caran-
guejo/ vestem manguezal”.

Eis os haikais de Rejane Sobreira Mina-
to. Os de Estação haikai. 
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Registro
Membro do Instituto Histórico e Geo-

gráfico da Paraíba, Flávio Ramalho de Brito é 
um pesquisador cuja disciplina põe à serviço 
da historiografia paraibana, conforme pode-
mos verificar no seu mais recente livro: Um 
Político da República Velha, Ideia Editora.

Bem documentado, de leitura praze-
rosa, esse livro de Flávio Ramalho de Brito 
toma como fio condutor de sua narrativa, o 
seu tio-avô, José Gaudêncio Correia de Quei-
roz – um político da velha república –, ao 
tempo em que lança uma visão aprofundada 
em outras personagens não menos ilustres 
que povoaram Brasil e Paraíba de então.

Flávio também é colaborador do presti-
gioso e prestigiado Espaço de Leitura Carlos 
Romero, tão bem coordenado pelo escritor 
Germano Romero, onde comparece com arti-
gos sobre temas os mais diversificados.

 Embora de leitura breve, 
o leitor deve se dar conta de 
que eles estão a exigir uma 

reflexão demorada 

Fundação 
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A Procissão dos Homens
José Romildo de Sousa

Como acontece desde 1954, portanto 
há 67 anos, toda quinta-feira da Semana 
Santa a população masculina do município 
de Patos se concentra em frente à Igreja 
de Nossa Senhora da Conceição – a 1º 
edificação da Urbes –, localizada na praça 
Edivaldo Mota para, a partir da meia-noite, 
sair dali em caminhada pelas principais 
avenidas da cidade cantando e orando e, 
assim, participando do singular evento 
religioso mais conhecido como A Procis-
são dos Homens. Apenas nos últimos dois 
anos, a procissão deixou de acontecer, em 
virtude da pandemia da covid-19.

A Procissão reúne uma grande quan-
tidade de devotos e algumas das nossas 
mais conhecidas figuras, que sempre fize-
ram a maior questão de não faltar ao com-
promisso da meia-noite da Quinta-feira 
Santa, entre eles, podemos relembrar de 
Zezinho Pintor, Beca Palmeira, Fernando 
Soares, José Gayoso, Antônio Tranca-Rua, 
Codó, Rubens Palmeira, Nego Côco, Zé 
Neves, Afonso do Posto, Zequinha, Zé do 
Motor, Eudim do Tiro de Guerra, Carreiro, 
Bacalhau, e Antônio Rafael.

Um dos fundadores da Procissão 
dos Homens, Vigolvino – o Grande – que 
por muito tempo foi também sacristão, 
revelou que no início, toda quinta-feira 
da Semana Santa, juntava-se com alguns 
adeptos do ping-pong e ficavam jogan-
do na sede da Ação Católica, instituição 
religiosa que ficava localizada ao lado da 
Igreja de Nossa Senhora da Guia. Lá pelas 
tantas, quando as pessoas se recolhiam 
para dormir e as ruas ficavam completa-
mente desertas, eles iam até à Igreja da 
Conceição, pegavam o Senhor Morto e o 
traziam para a Matriz Diocesana.

Com o passar do tempo, segundo 
Vigô o número de participantes foi au-
mentando consideravelmente a cada 
ano. Em uma determinada ocasião, a 
multidão já se tornava quase incontro-
lável. Nesta oportunidade, ocorreu que 
alguns populares resolveram ir buscar o 
Caixão do Senhor Morto mais cedo que 
o previsto. Houve então um começo de 
tumulto, que foi controlado, após muito 
diálogo. Devido esse acontecimento, a 
Igreja resolveu assumir, em definitivo, 
a Procissão. Naquela época, dirigia os 
destinos religiosos de Patos o Padre 
Francisco de Assis Sitônio, que foi vigário 
da Matriz de 1953 a 1959.

Os demais precursores da Procissão 
dos Homens foram: Valdim de Mizael, 
que era músico da Filarmônica 26 de 
Julho; Faustino Viera, que trabalhou 
em Batista Tecidos, Fernando Mocinha 
e Eduardo, este último proprietário do 
Buffet São Jorge.

A Procissão, como de costume, sai 
impreterivelmente à meia-noite da Igreja 
da Conceição. O carro batedor da polícia 
segue na frente, os fiéis atrás vão se re-
vezando no transporte do andor e acom-
panhando os cantores, que vão no carro 
de Fernando Som: “Perdão Meu Jesus / 
Perdão Deus de Amor / Perdão Deus Cle-
mente / Perdoai Senhor”. Deixando a Igreja 
da Conceição o Cortejo dobra à direita e 
pega a rua do Prado. Passando em frente 
ao antigo prédio onde funcionou o Cine 
São Francisco, a multidão dobra à esquer-
da e desce pela 26 de Julho. Na confluência 
das ruas Espinharas, Porfírio da Costa (o 
herói de Patos na Guerra do Paraguai) e a 
26 de Julho (onde morou Manduri), bem 
em frente à residência de Sebastião Soares 
e a oficina de Benildes acontece a primeira 
parada para orações e meditações.

Virando a esquina, onde se encon-
tra a bodega de João David, a Procissão 
percorre a Rua 18 do Forte. Ao atingir a 
Irineu Joffily para retornar a avenida do 
Prado ocorre a segunda parada.

Dando sequência, os fiéis ingressam 
na Leôncio Wanderley e, quando vão 
chegando ao antigo mercado, bem em 
frente à entrada do Beco do Cruzeiro, 
mais uma parada, a terceira.

No final da Leôncio Wanderley, a 
Procissão continua e passa entre a Es-
tação Ferroviária e a Praça dos Pombos 
(atual edifício do Senac). Beirando a li-
nha de ferro, chegam à rodoviária e aí se 
dá a quarta parada.

Seguindo adiante, a multidão passa 
em frente ao Posto Apolo XI e sobe a 
ladeira da Floriano Peixoto. No encontro 
desta com a Pedro Firmino, se faz a quin-
ta e última parada.

O cortejo segue e desce pela Pere-
grino Filho, até chegar a Catedral onde 
o Vigário da Diocese os espera para as 
últimas orações.

Nas primeiras procissões, lembra 
Mazinho de Zé Conrado, um dos seus 
assíduos frequentadores, existia uma 

grande concorrência entre as pessoas 
que se dispunham a sair conduzindo 
as barulhentas matracas, a fim de irem 
acordando os adeptos da caminhada 
religiosa. Neste ofício se destacavam: 
Odilon Nicácio, Martinho e Zé Gomes e 
o próprio Mazim. Com a consagração do 
evento as matracas foram aposentadas, 
não precisavam mais sair às ruas acor-
dando os homens para a Procissão.

Lembra ainda o ex-atleta do Esporte 
Clube de Patos que, naquele tempo, o mo-
tor da luz que deixava de funcionar por 
volta das 23h, na noite da Procissão ficava 
trabalhando até mais tarde, dando tempo, 
inclusive, para que os participantes do 
evento retornassem aos seus lares.

Encerrada a Procissão e feita as úl-
timas orações, o Senhor Morto é levado 
para o interior da Igreja Catedral de 
Nossa Senhora da Guia, localizada na rua 
Sólon de Lucena, onde tem início um dos 
momentos mais esperados pelos partici-
pantes da caminhada: a retirada das relí-
quias. Os devotos se comprimem em volta 
do Senhor Morto e travam uma grande 
disputa na busca de conseguir uma flor, 
uma rosa, um cravo, ou mesmo uma pe-
quenina folha de um ramo que ornamen-
tavam o caixão e que será guardado com 
muito carinho, respeito e devoção.

A Procissão dos Homens, originária 
da cidade de Patos, nasceu da necessida-
de de trazer o Caixão do Senhor Morto 
(que permanece durante todo o ano na 
Igreja da Conceição) para a Matriz de 
Nossa Senhora da Guia, de onde sai toda 
Sexta-feira Santa, a partir das 17h, acom-
panhado por uma grande quantidade de 
paroquianos que vão reverenciando a Pai-
xão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo 
na perspectiva da sua ressurreição.

Esta Procissão, a da sexta-feira, tem 
o seu encerramento na Igreja da Concei-
ção, onde o senhor morto fica exposto 
em adoração até às 21h e, em seguida, é 
por ela acolhido para ali permanecer, por 
mais um ano.

Foto: Funes/Divulgação

Populares carregam o Caixão do Senhor 
Morto partindo à meia-noite da Igreja da 
Conceição, em Patos
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Pleito

A Academia Paraibana de Letras 
(APL), com sede em João Pessoa, realiza 
eleição hoje para escolher quem vai ocu-
par a Cadeira 26, vaga com a morte, em 
março passado, do escritor e historiador 
Juarez Farias. O jornalista Helder Mou-
ra, a promotora de Justiça Andrea Nunes 
e o advogado Cleanto Gomes são os três 
candidatos que disputam o pleito, que 
será realizado das 8h às 12h, seguido da 
apuração dos votos e a divulgação do re-
sultado. Na ocasião, todas as medidas pre-
ventivas contra a covid-19, a exemplo do 
uso de máscaras e álcool em gel, vão ser 
seguidas e quem optar por votar de den-
tro do carro poderá fazê-lo.

“Toda eleição para a APL é importan-
te porque está se escolhendo a própria 
continuidade da Academia”, ressaltou a 
presidente da entidade, Ângela Bezerra 
de Castro. A Academia Paraibana de Le-
tras possui 40 sócios e só poderá votar 
quem estiver em dia com a tesouraria. O 
candidato que for eleito terá seis meses 
para agendar a data da posse, mas caso 
ninguém tiver a maioria absoluta dos vo-
tos, que é metade mais um dos sufrágios, o 
pleito irá para segundo turno com os dois 
mais votados, que, se for o caso, ocorreria 
na próxima sexta-feira (dia 10). 

Um dos candidatos, Cleanto Gomes, 
que é advogado militante há mais de qua-
tro décadas, disse que decidiu disputar a 
vaga na APL, pela primeira vez, estimu-
lado por alguns amigos acadêmicos. “Eu 
acho que não tem favorito. São candida-
tos que possuem méritos e o que corre à 
boca pequena é que os três têm condições 

de dignificar a Academia”, comentou ele, 
acrescentando ter “uma empatia muito 
grande com a Academia Paraibana de 
Letras, pois meu avô, Osias Gomes, foi 
membro, onde ocupou a Cadeira 5, e me 
estimulou muito na literatura, pois vários 
dos livros que me indicou eu li”. 

“Frequentei a APL ainda jovem. Às 
vezes, deixava de jogar futebol para ir 
com meu avô para a entidade, onde assis-
tia às sessões e conhecia muitos dos aca-
dêmicos. A Academia Paraibana de Le-
tras tem papel muito interessante que é 
o de resgatar grandes valores que nunca 
saíram da Paraíba, como os poetas Silvi-
no Olavo, Perilo de Oliveira e José Vieira. 
É a casa referencial da cultura paraibana 
e, se eleito, um dos projetos é realizar 
simpósios sobre figuras do passado para 
recrudescer esse resgate”, comentou 
Cleanto Gomes, que escreve para a Re-
vista Tribuna e lançou os livros Minhas 
Admirações (2015), reunindo aspectos 
desconhecidos das pessoas sobre gran-
des vultos, a exemplo de Pedro Américo 
e Santos Dumont, e Na Tribuna – Discur-
sos Escolhidos (2018), contendo seleção 
de 20 discursos proferidos pelo próprio 
autor, natural da cidade de João Pessoa, 
desde a juventude até os dias de hoje.

A candidata Andrea Nunes justifi-
cou disputar a vaga por entender ser im-
portante aumentar a representatividade 
feminina na APL, que considera um lu-
gar tradicional. “Percebo, no momento, o 
protagonismo das mulheres. Na Paraíba 
surgiu, em João Pessoa, o ‘Mulherio das 
Letras’, do qual faço parte, e o desafio é 
grande de resgatar o sentimento de pre-
servar a produção literária, pois todo dia 
surgem autoras. Eu me sinto empolgada 

de tentar contribuir para buscar parce-
rias, realizar debates e novas publicações 
e levar literatura para as escolas”, disse a 
pessoense, que já ocupa a Cadeira 25 da 
Academia Feminina de Letras e Artes da 
Paraíba e é autora de Jogo de Cena, o qual 
ganhou o Prêmio da Associação Brasileira 
de Escritores de Romance Policial, Sus-
pense e Terror (Aberst) como Melhor Ro-
mance Policial de 2019, e A Corte Infiltra-
da, que recebeu, no mesmo ano, o Prêmio 
Bunkyo Literatura.

O outro concorrente à vaga é cam-
pinense Helder Moura. “Ninguém é can-
didato por si próprio. Eu fui estimulado 
a disputar por amigos acadêmicos, que 
sentiram ser o momento de ser candidato. 
Eu me sinto honrado em poder disputar 
a cadeira da APL, por onde já passaram 
e ainda estão pessoas que participam da 
Academia, cuja história se confunde com 
a da Paraíba. Minha militância literária 
me conduziu a essa aproximação com a 
APL, iniciada em 2013, com a parceria do 
Grupo Sol das Letras para a realização do 
‘Por do Sol Literário’”, disse ele, que busca 
vaga pela primeira vez. 

Helder Moura publicou seu primei-
ro livro, a antologia poética Coração de 
Cedro, em 1984. Em 2012, lançou pela 
editora Chiado, de Portugal, o romance 
O Incrível Testamento de Dom Agápito, e 
está para ser lançado em quinta edição no 
Brasil pela Editora Miró. Ele informou que 
a obra já foi traduzida, lançada em alguns 
países, a exemplo dos Estados Unidos, 
México, Espanha, Itália e Argentina. Por 
isso, informou que um de seus projetos, 
caso eleito, é promover intercâmbios com 
outros países, com o intuito de permitir 
contatos entre autores.

Academia Paraibana de 
Letras promove eleição

Foto: Edson MatosFotos: Divulgação

Disputam a vaga da Cadeira 26 da APL na votação de hoje o jornalista Hélder Moura (E), a promotora de Justiça Andréa Nunes (C) e o advogado Cleanto Gomes (D)

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

EstrEias

aftEr - DEpois Do DEsEncontro (After We Fell. EUA. Dir: 
Castille Landon. Romance e Drama. 16 anos). Embora a história de 
amor entre Tessa Young (Josephine Langford) e Hardin Scott (Hero 
Fiennes-Tiffin) tenha passado por muitas complicações, desta vez o pro-
blema é mais complexo do que nunca. Agora que Tessa tomou uma das 
decisões mais importantes de sua vida, tudo mudou completamente. Os 
segredos que vêm à tona sobre suas famílias colocam em risco seu rela-
cionamento e seu futuro juntos. CINÉPOLIS MANAÍRA 4: 13h10 (leg.) - 
17h45 (leg.) - 20h15 (dub.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 13h50 
(apenas qui. e sex.) - 16h30 (apenas qui. e sex.) - 19h (apenas qui. e 
sex.) - 21h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h20 - 17h20 - 19h20; 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 16h20 - 18h20 - 20h20.

Uma noitE DE crimE: a frontEira (The Forever Purge. EUA. 
Dir: Everardo Valerio Gout. Terror. 16 anos). Adela (Ana de la Reguera) 
e seu marido Juan (Tenoch Huerta) vivem no Texas, onde Juan trabalha 
como ajudante de fazenda para a rica família Tucker. Juan impressiona 
o patriarca de Tucker, Caleb (Will Patton), mas isso alimenta a raiva e 
o ciúmes do filho de Caleb, Dylan (Josh Lucas). Na manhã seguinte ao 
expurgo, uma gangue mascarada de assassinos ataca a família Tucker, 
incluindo a esposa de Dylan (Cassidy Freeman) e sua irmã (Leven Ram-
bin), forçando as duas famílias a se unirem e lutarem enquanto o país 
se transforma em caos e os Estados Unidos começam a se desintegrar 
em torno deles. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 18h40 (dub.) - 21h10 (leg.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 17h40 - 19h40; CINE SERCLA PARTAGE 
4 (dub.): 18h40 - 20h40.

patrUlha canina: o filmE (Paw Patrol: The Movie. EUA. Dir: 
Callan Brunker. Animação. Livre). O filhote Ryder e seus amigos têm 
um grande desafio: impedir o novo prefeito da cidade, Humdinger, de 
causar muitos problemas. Juntos e equipados com muita tecnologia, a 
Patrulha Canina luta para salvar os moradores da Cidade da Aventura. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h (exceto qui. e sex.) - 15h10 (exce-
to qui. e sex.) - 17h20 (exceto qui. e sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3 (dub.): 14h15 (exceto qui. e sex.) - 16h30 (exceto qui. e sex.) - 19h 
(exceto qui. e sex.) - 21h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 13h30 (de 
sáb. a qua.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 14h30 (de sáb. a qua.).

shang-chi E a lEnDa Dos DEz anéis (Shang-Chi and the 
Legend of the Ten Rings. EUA. Dir: Destin Cretton. Ação, Aventura e 
Fantasia. 12 anos). Shang-Chi (Simu Liu) é um jovem chinês que foi 
criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em 
ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de 
entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe 
que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se 
rebelar e traçar o seu próprio caminho. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 
13h15 (apenas qui. e sex.)- 16h15 (apenas qui. e sex.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 7 (dub., 3D): 14h - 17h - 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Macro-
XE: 14h30 (dub.)- 17h30 (dub.) - 20h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 
- VIP (leg.): 13h30 - 16h30 - 19h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 
14h30 - 17h30 - 20h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 15h - 18h 
- 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 14h - 17h - 20h; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 16h30 - 19h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
14h30 - 17h - 19h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 17h30 - 20h; 
CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30.

continUaÇÃo

o EsqUaDrÃo sUiciDa (The Suicide Squad. EUA. Dir: James 
Gunn. Super-Herói, Ação, Aventura e Fantasia. 16 anos). O governo 
envia os supervilões mais perigosos do mundo para a remota ilha de 
Corto Maltese, repleta de inimigos. Armados com armas de alta tecno-
logia, eles viajam pela selva perigosa em uma missão de busca e des-
truição com o Coronel Rick Flag. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 19h20; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 18h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 
19h10; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 20h10.

frEE gUy: assUminDo o controlE (Free Guy. EUA. Dir: 
Shawn Levy. Comédia, Fantasia e Ação. 12 anos). Um caixa de banco 
(Ryan Reynolds) preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de 
cabeça para baixo quando descobre que é um personagem em um jogo 
interativo. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.) - 16h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
3 (dub.): 15h30; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 16h30.

infiltraDo (Wrath of Man. EUA. Dir: Guy Ritchie. Ação e Thriller. 16 
anos). Um misterioso homem conhecido como Harry (Jason Statham) 
trabalha para uma empresa de carros-fortes e é responsável por trans-

ferir milhões de dólares em dinheiro todos os dias pela cidade de Los 
Angeles. Um dia, quando tentam assaltar seu caminhão, o homem con-
segue se livrar do assalto utilizando habilidades impressionantes. Seus 
companheiros passam a questionar de onde ele veio e suas motivações 
para estar ali. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h20 - 18h15 - 
21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 21h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 
1 (dub.): 14h40; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 15h40.

a lEnDa DE canDyman (Candyman. EUA. Dir: Nia DaCosta. Ter-
ror. 16 anos). Em um bairro pobre de Chicago, a lenda de um espírito 
assassino conhecido como Candyman (Tony Todd) assolou a população 
anos atrás, aterrorizando os moradores do complexo habitacional de 
Cabini Green. Agora, o local foi renovado e é lar de cidadãos de alta 
classe. O artista visual Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen III) e sua 
namorada, diretora da galeria, Brianna Cartwright (Teyona Parris), se 
mudam para Cabrini, onde Anthony encontra uma nova fonte de ins-
piração. Mas quando o espírito retorna, os novos habitantes também 
serão obrigados a enfrentar a ira de Candyman. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 
(leg.): 15h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 15h50; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 1 (dub.): 17h; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 18h.

pEDro coElho 2 - o fUgitivo (Peter Rabbit 2: The Runaway. 
EUA. Dir: Will Gluck. Animação. Livre). Bea, Thomas e os coelhos cons-
truíram uma familia improvisada. Quando o coelho arteiro decide se 
aventurar para além do jardim, encontra um mundo onde não é mais o 
protagonista rebelde. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h40; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 13h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 
13h40; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 14h40.

o poDEroso chEfinho 2: nEgócios Da família (The 
Boss Baby: Family Business. EUA. Dir: Tom McGrath. Comédia e Ani-
mação. Livre). Os irmãos Tim e Ted, agora estão adultos e vivendo 
vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio 
com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou 
em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinhei-
ro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente 
do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar 
com a situação. CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h20; CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 15h20.

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]
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‘Será que Isso Presta?’ (E), de Seinfeld, e ‘Autobiografia’ (D), de Woody Allen

Literatura

Livros são divãs 
de humoristas

A vida de um humorista é a maior comédia? Dois 
dos maiores nomes americanos na arte de fazer rir 
resolveram refletir sobre suas trajetórias em dois 
livros lançados há pouco tempo no Brasil. Woody Al-
len – A autobiografia (Globo Livros) é autoexplicativo: 
trata-se do cineasta contando sua vida. Já em Será que 
Isso Presta? (Intrínseca), Jerry Seinfeld passa a limpo 
suas mais de quatro décadas no stand-up com uma 
compilação de seus melhores textos, pontuada por 
alguns pensamentos a respeito de sua carreira.

Allen e Seinfeld ergueram suas carreiras na 
comédia de palco, armados de um microfone e en-
frentando noite após noite uma plateia que podia 
jogar junto ou ser hostil. Mas a grande notorieda-
de de ambos vieram num passo seguinte: Allen 
se tornou um dos mais respeitados diretores de 
cinema do mundo, enquanto Seinfeld cocriou e 
estrelou a sitcom que levou seu nome e se tornou 
uma obra-prima do gênero.

Mas há diferenças. Woody sempre se conside-
rou, antes de tudo, um escritor – começou muito 
jovem, escrevendo piadas para outros humoristas. 
Para Jerry, o stand-up sempre foi seu lar: havia um 
espaço na série reservada para que ele apenas con-
tasse umas piadas e, depois do que o programa che-
gou ao fim, ele retornou aos palcos em vez de perse-
guir outros sucessos na televisão.

Em A Autobiografia (A Propos of Nothing, no ori-
ginal), Allen narra sua história de maneira basica-
mente linear. O que faz diferença é a verve na escri-
ta, já conhecida de seus livros como Cuca Fundida, 
Sem Plumas ou Que Loucura!. Ele escreve sobre sua 
infância (“Meus pais só concordavam sobre duas 
coisas: Hitler e meu boletim”), suas manias e neu-
roses, o que pensa do próprio trabalho, e sobre as 
mulheres de sua vida (“Fala-se muito de uma perso-
nalidade que ilumina uma sala: ela iluminava uma 
avenida”, sobre Diane Keaton).

Neste ponto, não foge do assunto mais espinho-
so de sua biografia: a acusação de ter abusado se-
xualmente de sua filha pequena, logo depois de ter 
se separado da atriz Mia Farrow – acusação da qual 
ele foi inocentado por duas investigações. A separa-
ção aconteceu porque ela descobriu que o namorado 
estava tendo um caso com Soon Yi, filha adotiva dela 
com o músico André Previn (“Ainda há pirados que 
acham que me casei com minha filha, que pensam 
que Soon-Yi era minha filha, que Mia era minha es-
posa, que creem que adotei Soon-Yi, que juram que 
Obama não é americano”).

Já em seu livro, Jerry Seinfeld dá uma amostra da 
sua carreira em textos que expõem um olhar absurdo 
sobre a vida cotidiana. Seinfeld comenta de carrinhos 
de bate-bate a banheiros químicos, passando por 
amigos chatos, pelos no nariz, morar junto (“morar 
junto com uma mulher que quer se casar é como mo-
rar na mesma casa que um assassino”), médicos ou 
o que erradicou os dinossauros (“Não conseguimos 
desvendar o assassinato do Kennedy, que foi todo fil-
mado. Imagina o do estegossauro”).

Os textos são separados por décadas, dos anos 
1970 aos anos 2010. E, na introdução de cada uma 
delas, Seinfeld comenta sua fase profissional e a re-
lação com a comédia stand-up. Sobre, por exemplo, 
como descobriu e tentou compreender essa forma 
de fazer comédia e de como, quando a série acabou, 
passou dois anos sem fazer nada e voltou aos clubes 
“com material inconsistente, noite após noite, mês 
após mês”). O título Será que Isso Presta? diz respei-
to à pergunta que todo comediante faz quando in-
venta alguma piada.

É algo que o dois continuam refletindo em seus 
livros. “Tive a sorte de ter senso de humor ou teria 
acabado em algum emprego bizarro como carpidei-
ra ou aberração de circo”, escreve Woody Allen, de 
um lado. “Eu ficaria mais do que satisfeito em ser 
um comediante mais ou menos em vez de qualquer 
outra opção que me viesse à mente”, escreve Jerry 
Seinfeld, de outro.

Renato Félix
Especial para A União



Cultura

A Associação Paraibana 
de Imprensa (API) inaugura 
hoje o Arquivo e Museu da 
Imprensa Wills Leal. A sole-
nidade terá início às 9h, em 
sua sede, localizada na Ave-
nida Visconde de Pelotas, 
149, no Centro da Cidade de 
João Pessoa. O evento para 
convidados vai seguir as me-
didas de proteção e preven-
ção contra a covid-19.

Instalado no segun-
do andar do prédio da API, 
o equipamento – que será 
aberto à visitação pública a 
partir da próxima segunda-
feira (dia 6) – tem no seu 
acervo várias peças, inclusi-
ve objetos pessoais, que per-
tenceram ao homenageado, 
o jornalista, escritor e crítico 
de cinema Wills Leal, a exem-
plo de máquina datilográfica 
e livros que publicou.

“Wills Leal foi muito 
importante para a cultura 
paraibana, pois, além de 
jornalista, atuou em outras 
áreas, como a literatura, o 
cinema e o turismo”, listou o 
presidente da API, jornalista 
João Pinto. “A inauguração 
do Arquivo e Museu é uma 
forma de homenageá-lo, 
através da preservação da 
sua memória e do trabalho 

que realizou. No local, tam-
bém há peças que vão ser-
vir para dar uma ideia, ao 
visitante, de como era pro-
duzido um jornal há vários 
anos, bem como o trabalho 
da imprensa que veio sendo 
realizado, com o passar do 
tempo. Imprensa e cultura 
andam juntas”, disse.

O jornalista João Pinto 
idealizou a criação do novo 
equipamento em parceria 
com a diretora social da en-
tidade, Messina Palmeira. O 
presidente da API informou 
ainda que o local poderá ser 
visitado de segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h. Agen-
damentos de interessados, 
a exemplo de escolas, po-
derão ser feitos através dos 
números (83) 99332-1580 
ou 99985-7714.  

Além de máquinas da-
tilográficas e livros publi-
cados por Wills Leal, no 
acervo ainda se encontram 
outros objetos que perten-
ceram ao jornalista, a exem-
plo de troféus que recebeu, 
fotografias registradas em 
eventos, arquivos e pastas 
com documentos. Outros 
exemplos são uma charge 
registrando o momento em 
que celebrou seus 80 anos 
de idade e a edição do Cor-
reio das Artes, suplemen-
to do Jornal A União, cuja 
matéria de capa refere-se a 
Wills Leal como sendo “Um 
homem de cinema”. O pre-
sidente da API, João Pinto, 
disse que parte desse mate-
rial foi doada pela família do 
patrono e outras peças são 
da própria entidade.

Na ala dedicada à im-
prensa, João Pinto infor-
mou que entre as peças 
estão um cavalete conten-
do vários jornais do Esta-

do, utilizado nas redações 
para colocar as edições do 
dia para consulta; o pri-
meiro exemplar do jornal A 
União; um quadro com a fi-
cha de José Belísio de Araú-
jo, o primeiro a se associar 
na API, em 2 de agosto de 
1933, ano em que a entida-
de foi criada; outro quadro 
com 12 fichas com fotos de 
jornalistas que fizeram par-
te da Associação Paraibana 
de Imprensa, a exemplo de 
Severino Ramos, Afonso 
Pereira e Noaldo Dantas, 
além de um computador e 
uma gaveta com chumbos 
para impressão. “Temos al-
guma coisa, pois é o ponta-
pé inicial, mas certamente 
o próximo presidente da 
API vai continuar esse tra-
balho, porque a entidade 
vai continuar aberta a rece-
ber mais doações por parte 
de quem quiser contribuir”, 
disse ele.

“O Arquivo e Museu da 
Imprensa é importante por-
que tem o objetivo de ser um 
espaço para abrigar a memó-
ria da imprensa, como tam-
bém homenagear Wills Leal, 
que atuou nas áreas do jor-
nalismo, literatura, crítica de 
cinema e turismo, tendo fun-
dado em 1986, com o apoio 
de colegas, a Associação 
Brasileira de Jornalistas de 
Turismo – Seccional Paraíba 
(Abrajet-PB), que funciona 
na API”, justificou Messina 
Palmeira.

Para ela, esse espaço 
cultural pretende, além de 
enaltecer a figura de Wills 
Leal, “abrigar documentos 
e objetos que fazem par-
te da imprensa paraibana 
e brasileira, como forma 
de preservar a memória e 
servir de pesquisa para as 

atuais e futuras gerações”, 
afirmou a jornalista.

Perfil
Paraibano da cidade 

de Alagoa Nova, Wills Leal 
nasceu no dia 18 de setem-
bro de 1936 e morreu em 7 
de maio de 2020.

Graduou-se em Filosofia 
na antiga Faculdade de Filo-
sofia de João Pessoa (Fafi) e, 
posteriormente, bacharelou-
se em Línguas Neolatinas, 
com especialização em Lín-
gua e Literatura Francesa, 
na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB).

Nos anos 1960, Wills 
fundou o Maravilha Praia 
Clube, destinado a soltei-
ros, que funcionava à beira
-mar da Praia de Tambaú, 
em João Pessoa.

Considerado um autên-
tico “jornalista do batente”, 
seguiu os passos do tio José 
Leal, quando ingressou na 
imprensa como revisor do 
extinto jornal O Norte. Como 
produtor cultural, também 
foi representante e realiza-
dor do Concurso Miss Paraí-
ba durante três anos.

Ingressou na Academia 
Paraibana de Letras (APL) 
em 1992, ocupando a Cadei-
ra de número 32. Wills Leal 
fundou a Academia Paraiba-
na de Cinema (APC) e foi um 
dos principais incentivado-
res para a cidade de Caba-
ceiras se tornar a “Roliúde 
Nordestina”. 

API inaugura, hoje, 
Museu da Imprensa

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Homenageando o paraibano Wills Leal, equipamento localizado na sede 
da associação, na capital, preservará a memória do jornalismo no Estado

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Fotos: API/Divulgação

Além de máquinas datilográficas, 
troféus e livros publicados pelo 
patrono, acervo contém outros 

objetos que pertenceram ao jor-
nalista, a exemplo de fotografias 
registradas em eventos, arquivos 

e pastas com documentos

 Esse espaço cultural 
pretende, além de 

enaltecer a figura de 
Wills Leal, abrigar 

documentos e objetos 
que fazem parte da 

imprensa paraibana e 
brasileira 

A diretora Nia DaCosta e 
os atores Yahya Abdul-Mateen 
II, Teyonah Parris e Colman 
Domingo podem ter feito uma 
refilmagem de O Mistério de 
Candyman (1992), de Ber-
nard Rose, em A Lenda de Can-
dyman, em cartaz no cinema. 
Mas não há quem os convença 
a dizer “Candyman” cinco ve-
zes na frente do espelho, o que 
basta para chamar o espírito 
assassino. “Tem uma fala no 
filme que pessoas negras não 
deveriam evocar certas coi-
sas”, disse Domingo em entre-
vista com a participação do Es-
tadão. “Porque nós já estamos 
sob sofrimento e trauma ape-
nas de viver nossos cotidianos 
neste mundo”, completou o 
ator de Fear the Walking Dead 
e A Voz Suprema do Blues.

E é de trauma que trata 
A Lenda de Candyman – não 
por acaso, a tagline do filme 
é “Diga meu nome”, que foi 
a frase usada para amplifi-
car o assassinato da jovem 
Breonna Taylor por policiais 

que invadiram sua casa. No 
original, o monstro (inter-
pretado por Tony Todd) era 
produto da violência con-
tra os homens negros. Aqui, 
essa narrativa é ainda mais 
destacada, com a história de 
Anthony McCoy (Yahya Ab-
dul-Mateen II, vencedor do 
Emmy por Watchmen), um 
artista que mora em um bair-
ro gentrificado de Chicago 
com a namorada, a curadora 
Brianna Cartwright (Teyo-
nah Parris, de WandaVision). 
Empacado na carreira, ele 
resolve pesquisar a lenda de 
Candyman na comunidade 
de Cabrini-Green, um bairro 
negro cujos moradores fo-
ram sendo forçados a aban-
donar. O único que ficou é 
William Burke (Domingo). É 
um lugar, portanto, cheio de 
fantasmas e não apenas por-
que Candyman costumava 
agir por ali.

O passado vive no pre-
sente, seja nas estruturas 
abandonadas, no trauma in-
tergeracional que assombra 
aqueles vivendo hoje ou nas 
repercussões da escravidão, 

das leis de segregação e das 
violências que afetam as pes-
soas negras sob a forma de 
racismo de múltiplas faces. 
“Infelizmente, a história por 
trás de A Lenda de Candyman 
é repetida por gerações e ain-
da acontece”, disse Teyonah 
Parris. “Estamos aqui 30 anos 
depois do filme original, e ele 
continua relevante. Por isso, 
reimaginamos essa história 
para falar de brutalidade po-
licial contra corpos negros, 
trauma, cura, como lidar com 
o trauma geracional – coisas 
de que nem temos conheci-
mento, porque aconteceram 
com nossos ancestrais, mas 
que estão em nosso DNA, no 
nosso sangue, na história.”

Por isso, Colman Domin-
go não precisou de pesquisa. 
“Sou um homem negro nos 
Estados Unidos. Só pensei em 
como o trauma contra corpos 
negros afeta sua psique. Então, 
não precisei ir muito longe.” 
Abdul-Mateen II contou até ter 
feito leituras, visto filmes, mas 
isso não é o mais importante. 
“A pesquisa não é muito dis-
tante da minha vida”, afirmou. 

“Minha própria experiência 
é a de ser um homem negro 
nos Estados Unidos vivendo 
com seus medos e traumas, 
informou o personagem. Es-
sas histórias são passadas por 
meio das gerações. É como se 
Anthony vergasse sob o peso 
de uma história inevitável. É 
uma figura trágica com desti-
no inescapável.”

Para o ator, é essencial 
que os próprios negros tomem 
o controle das narrativas so-
bre essas feridas e essas coisas 
que aconteceram e acontecem 
para quem é negro. “No origi-
nal, Candyman era um medo 
real. Aqui, os significados da 
resposta para a pergunta ‘e 
se Candyman fosse real?’ são 
completamente diferentes.”

A diretora Nia DaCos-
ta, que só fez um longa antes 
(Passando dos Limites), mas já 
foi escalada para o filme de su-
per-herói The Marvels, foi es-
colhida a dedo por Jordan Pee-
le, que é produtor e roteirista 
de A Lenda de Candyman, divi-
dindo o crédito com a cineasta 
e Win Rosenfeld. “Só depois de 
aceitar o trabalho fui me dar 

conta que ia ter de lidar com 
as expectativas de fãs do filme 
original e do cânone de Jordan 
Peele”, disse Dacosta.

Peele é o grande respon-
sável por transformar o terror 
em veículo potente para exa-
minar o racismo e a injustiça 
racial, muitas vezes visando a 
educação e tentando chamar 
a atenção da audiência bran-
ca. Para Colman Domingo, o 
gênero é perfeito, porque pes-
soas não brancas vivem esse 
terror todos os dias. “Qualquer 

minoria sente isso. Então, é 
um gênero muito sedutor. É 
alegoria, é metáfora.”

Nia DaCosta não hesi-
ta em afirmar, por isso, que 
Candyman é com certeza um 
monstro. Mas também tem 
algo de anti-herói. “Ele mostra 
como transformamos pessoas 
em ídolos e mártires, em vez 
de seres humanos de verdade. 
Queríamos desconstruir quem 
decide que ele é um monstro, 
quem lhe deu esse nome e 
como chegou até ali.”

‘Candyman’ investiga violência contra corpos negros

Foto: Divulgação

Terror protagonizado por Abdul-Mateen II faz paralelos críticos com a realidade

Mariane Morisawa
Agência Estado
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Eliza Virgínia anuncia que comissão vai começar a discutir prestação de serviços de internet em JP no próximo dia 8

A vice-presidente da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), vereadora 
Eliza Virgínia (Progressis-
tas), anunciou durante a ses-
são ordinária de ontem que 
a Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que vai inves-
tigar a prestação de serviços 
por empresas provedoras 
de internet com atuação na 
capital será instalada na pró-
xima quarta-feira, dia 8.

Autora do requerimen-
to que contou com assina-
turas de dez vereadores, a 
vereadora explicou que as 
investigações serão amplas, 
mas que se concentrarão de 
fato nas denúncias que estão 
se registrando nos Procons, 
dando conta de irregulari-
dades por parte de empresas 
prestadoras desse tipo de 
serviço.

“Existem pessoas pagan-
do por determinadas quanti-

dade de mega registrado nos 
contratos que, de fato, não 
corresponde com o oferecido 
por algumas empresas”, afir-
mou a vereadora, ao adiantar 
que nessa primeira reunião 
serão definidos os membros 
titulares e suplentes que, na 
sequência, se encarregarão 
de eleger o presidente e in-
dicar o relator. 

Eliza disse também que, 
para habilitar e facilitar o 
trabalho dos membros da 
CPI, técnicos da UFPB vão 
dar apoio à CPI, isso graças 
a acerto que manteve em re-
união com o reitor da insti-
tuição, Valdiney Gouveia. Na 
pauta da reunião, segundo 
ela, foi encaminhado um pe-
dido de cooperação técnica 
entre CMJP e UFPB.

A vereadora Eliza Vir-
gínia destacou que todos os 
órgãos e pessoas atualmente 
sofrem com os serviços que 
são prestados pelas opera-
doras de internet na Paraíba. 
“Por isso é importante buscar 
parcerias com entidades que 

têm quadros qualificados e 
entendimento técnico sobre 
o assunto, a exemplo da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba”, justificou.

Além da vereadora Eliza 
Virgínia, assinaram o pedido 
de instalação da CPI, os verea-
dores Bosquinho (PV), Bruno 
Farias(Cidadania), Chico do 
Sindicato e Dinho(ambos do 
Avante, Durval Ferreira (PL), 
Emano Santos (PV), Junio 
Leandro (PDT), Marcilio do 
HBE (Patriota) e Odon Bezer-
ra (Cidadania). 

“Pelo Regimento Inter-
no, nós precisaríamos de 
dois terços do plenário, nove, 
mas conseguimos um a mais 
e isso só foi um pouco mais 
demorado porque alguns 
vereadores estão trabalhan-
do de forma remota e não 
pudemos localizá-los no dia 
da formalização”, informou 
Eliza.

A Lei Orgânica do Muni-
cípio (Art. 26, § 4°) prevê que 
as Comissões Parlamentares 
de Inquérito “tem poderes de 

Ademilson José 
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Câmara de JP instalará CPI 
para investigar banda larga

Fim da LSN
O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a lei aprovada pelo Senado 
que revoga a Lei de Segurança Nacional, mas vetou o artigo das fake news. 
O texto foi aprovado pelos senadores no último dia 10 de agosto. Página 15
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investigação próprios das au-
toridades judiciais [...] para 
apuração de fato determina-
do e por prazo certo, sendo 
suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério 
Público, para que promova 
a responsabilidade civil ou 

criminal dos infratores”.
O Regimento Interno da 

Casa (Art. 77, § 1°) determina 
que na portaria de criação da 
comissão, conste o nome dos 
vereadores que irão compor 
a mesma – sendo no míni-
mo cinco e no máximo sete 

membros –, a finalidade e 
o prazo de funcionamento. 
A designação dos membros 
para a CPI caberá ao presi-
dente da Câmara, respeitada 
a representação proporcio-
nal, dentro do possível (Art. 
77, § 2°).

Foto: Ascom/Juliana Santos

Eliza disse que, para habilitar e facilitar o trabalho dos membros da CPI, técnicos da UFPB darão apoio à comissão

Governador João Azevêdo 
visita Tribunal de Contas hoje

O Governador João Aze-
vêdo faz uma visita oficial aos 
conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado, hoje, na sede 
do órgão fiscalizador, localiza-
da no bairro de Jaguaribe, onde 
funcionou o antigo Detran. 
João será recebido com honras 
de chefe de Estado e depois 
será conduzido até a sala onde 

haverá o encontro dele com 
todos os integrantes da Cor-
te de Contas, presidida pelo 
ex-ministro Fernando Catão. 
Haverá recepção solene, 
com a presença da Banda 
de Música da Polícia Militar 
da Paraíba, revista às tro-
pas e guarda de honra para 
o governador, que estará 

fazendo sua primeira visita 
oficial ao prédio do TCE-PB.  
Serão cumpridos rígidos pro-
tocolos de prevenção contra 
a pandemia de covid-19, in-
cluindo medidas sanitárias e 
controle de distanciamento 
social, conforme as normas 
preconizadas pela OMS (Or-
ganização Mundial de Saúde).

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

MPPB faz nova denúncia contra 
Ricardo na Operação Calvário

Wellington será relator do grupo 
sobre reforma dos cartórios

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), através do 
Grupo de Atuação Especial 
contra o Crime Organizado 
(Gaeco), protocolou, na última 
quarta-feira , mais uma de-
núncia contra o ex-governador 
Ricardo Coutinho, no âmbito 
da Operação Calvário. 

Além dele, estão sendo 
indiciados os irmãos do ex-go-
vernador, Coriolano Coutinho, 
Viviane Coutinho, Valéria Cou-

tinho, Raquel Vieira Coutinho, 
e outras três pessoas, Breno 
Dornelles Pahim Neto, Breno 
Dornelles Pahim Filho e Deni-
se Krummenauer Pahim 

Dessa vez a denúncia é 
por falsidade ideológica, cri-
mes de “lavagem” ou ocultação 
de bens, direitos ou valores. O 
Ministério Público pede pela 
perda do mandato ou cargo 
público. Além de multa no 
valor de R$ 3,3 milhões, que 
teriam sido desviados para a 
compra de imóveis na Paraíba 
e no Ceará. 

 A reportagem de A 
União tentou entrar em con-
tato com a defesa de Ricardo 
Coutinho, mas não obteve 
resposta.

Operação Calvário 
O ex-governador é acusa-

do de ter comandado um es-
quema de desvio de recursos 
da Saúde e da Educação por 
meio de fraudes a licitações e 
superfaturamento de contra-
tos firmados com organiza-
ções sociais, notadamente a 
Cruz Vermelha do Brasil.

O deputado federal Wel-
lington Roberto (PL) foi esco-
lhido como relator do Grupo de 
Trabalho (GT) para discutir a 
reforma dos cartórios. O grupo, 
instituído na última terça-feira 
(31) pela Câmara dos Deputa-
dos, tem o objetivo de investigar 
o atual sistema para melhorar 
os valores e serviços prestados. 
“Vamos ouvir, discutir, oferecer 

sugestões. Tudo isso em bene-
fício de uma melhora de atendi-
mento e de diminuir taxas que 
ocorrem de uma forma muito 
desigual de um estado para ou-
tro”, comentou Wellington Ro-
berto. De acordo com o relator, 
além das taxas desiguais, tam-
bém será discutido a evasão de 
trabalhadores concursados em 
cartórios de cidades no interior 
brasileiro. “A gente vai levar para 
discussão dentro do grupo de 
trabalho, são várias situações. 

Como, por exemplo, a questão 
dos concursos que foram feitos e 
têm determinados concursados 
que não querem assumir em 
cidades menores  e fica uma a 
vacância”, comentou. A comis-
são será subdividida em quatro 
grupos temáticos: normas gerais 
sobre custas e emolumentos; or-
ganização dos serviços e regime 
jurídico de oficiais de registro e 
tabeliães; simplificação e moder-
nização de atos; e registro civil e 
das pessoas naturais.

Todos os senadores 
da bancada paraibana vo-
taram contra a chamada  
“minirreforma trabalhista”. 
A Medida Provisória (MP) 
1.045/2021, que original-
mente criou novo programa 
de redução ou suspensão de 
salários e jornada de traba-
lho durante a pandemia de 
covid-19, foi rejeitada pelo 
Senado, na última quarta-
feira (1º), com 47 votos con-
trários, 27 votos favoráveis e 
uma abstenção. 

Daniella Ribeiro (Pro-
gressistas), Nilda Gondim 
(MDB) e Veneziano Vital do 
Rêgo (MDB) votaram con-
tra a minirreforma, que foi 
apelidada assim devido ao 
número de acréscimos que 
recebeu na Câmara dos De-
putados. 

De acordo com Daniella 
Ribeiro, ela foi contra a mi-
nirreforma para evitar uma 
precarização ainda maior 
das condições de trabalho 
dos jovens brasileiro. “Ha-
via temas polêmicos como 
o Requip e o Priore e não tí-
nhamos a segurança de que 
seriam derrubados”, disse. 

Na Câmara dos Depu-
tados, a MP foi aprovada na 

forma do PLV 17/2021. Com 
as modificações na Câmara, 
o PLV passou a instituir três 
novos programas de geração 
de emprego e qualificação 
profissional: o Programa Pri-
meira Oportunidade e Rein-
serção no Emprego (Priore), 
o Regime Especial de Tra-
balho Incentivado, Qualifi-
cação e Inclusão Produtiva 
(Requip) e o Programa Na-
cional de Prestação de Servi-
ço Social Voluntário; além de 
alterar a CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho), o Có-
digo de Processo Civil e uma 
série de outras leis.

Sobre a MP
A iniciativa trouxe me-

didas trabalhistas para o pe-
ríodo de pandemia, no intui-
to de garantir a continuidade 
das atividades empresariais, 
com permissão de redução 
de salários e suspensão de 
contratos de trabalho. O tex-
to original da MP foi editado 
pelo presidente da Repú-
blica, no final de abril, onde 
instituiu o novo Programa 
Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda. 

O programa instituiu o 
Benefício Emergencial de 
Manutenção do Emprego e 
da Renda, pago pela União 
nas hipóteses de suspensão 

ou redução da jornada de 
trabalho, independente-
mente do cumprimento de 
período aquisitivo, do tem-
po de vínculo empregatício 
ou do número de salários 
recebidos. 

No entanto, a MP tam-
bém estabeleceu a possibili-
dade de redução da jornada 
de trabalho e do salário dos 
empregados e suspensão 
temporária dos contratos de 
trabalho, juntamente com o 
pagamento do benefício, por 
até 120 dias. Todas as ações 
tomadas durante a vigência 
da MP até agora continuarão 
válidas.

Os contrários à decisão 
alegam que a MP tira direi-
tos trabalhistas, por instituir 
modalidades sem vínculo 
empregatício, férias, FGTS 
e 13º salário. Os senadores 
que votaram contra alega-
ram que a proposta não terá 
a finalidade de gerar mais 
empregos, mas de retirar 
direitos. 

Já os que votaram a 
favor, acreditam que a fal-
ta de vínculo empregatício 
facilitaria as contratações 
informais, contribuindo para 
a geração de empregos, prin-
cipalmente entre os jovens 
da faixa etária entre 18 e 29 
anos.

Paraibanos votaram contra a 
reforma trabalhista no Senado
Iluska Cavalcante
Com Agência Senado

Foto: Agência Senado

O senador 
Veneziano Vital do 
Rêgo se posicionou 
contrariamente às 
propostas previstas 
na reforma e
encaminhada pelo 
Governo Federal 
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Diante dos alertas sobre a variante Delta, presidente Marinaldo Cardoso admite suspender expediente presencial

O presidente da Câmara 
de Vereadores de Campina 
Grande, vereador Marinaldo 
Cardoso(Republicanos), con-
firmou, ontem, que em face 
da chegada da variação Del-
ta do vírus causador da co-
vid-19 no município, as ses-
sões da Casa que estão sob 
o regime presencial desde a 
metade do mês passado, po-
derão voltar exclusivamente 
ao regime remoto. 

“Torço para que não seja 
necessário, mas diante dos 
alertas de especialistas e das 
autoridades sanitárias, isso 
vem sendo possível”, afirmou 
o vereador, ao explicar que re-
conhece a importância e as fa-
cilidades dos trabalhos presen-
ciais e híbridos, mas que o mais 

importante de tudo é a saúde 
dos vereadores e também dos 
servidores que estão no apoio. 
O presidente da Casa Félix 
Araújo salientou que, “caso 
haja um decreto mais restritivo 
adotado pelo Poder Executivo, 
estará pronto para avaliar e, em 
sendo o caso, cumpri-lo ao pé 
da letra. Não somente o decreto 
em si, como também todos os 
protocolos estabelecidos pelas 
autoridades de saúde”, comple-
tou Marinaldo.

“Nós temos um inimigo 
invisível que tem se propaga-
do no mundo inteiro, e caso 
seja necessário, não podemos 
ficar debatendo e perdendo 
tempo”, afirmou o vereador, 
ao observar que já tem aler-
tado os demais membros da 
Mesa e todos os vereadores da 
Casa sobre o assunto, visando, 
com isso, ir preparando a eles 
e aos servidores sobre a nova 
realidade.

A Câmara de Vereadores 
de Campina Grande confor-
me lembrou seu presidente, 
retornou com as sessões pre-
senciais no último dia 15 de 
agosto, após um longo período 
de sessões remotas. “Tivemos 
momentos bem mais amenos, 
por isso adotamos as sessões 
presenciais desde o mês pas-
sado”, completou Marinaldo.

Presidente da Câmara de CG 
admite volta à sessão remota

Atuação parlamentar

Daniella é indicada para o 
prêmio Congresso em Foco

A senadora paraibana 
Daniella Ribeiro (Progres-
sistas), líder do Partido 
Progressistas no Senado Fe-
deral, foi indicada Prêmio 
Congresso em Foco 2021, 
que vai eleger os ‘Melhores 
do Senado’. A parlamentar 
também concorre nas cate-
gorias ‘Defesa da Educação’, 
‘Clima e sustentabilidade’ e 
‘Mulheres na política’. 

A votação teve início na 
última quarta-feira (1º)  e 
segue até o próximo dia 30 

de setembro. A escolha dos 
vencedores, que será divul-
gada na cerimônia do dia 21 
de outubro, é feita através 
de votação do público pela 
internet, de jornalistas que 
cobrem o Congresso e de um 
júri especializado.

Entre os critérios adota-
dos para escolher os concor-
rentes está uma boa atuação 
parlamentar, com destaque 
em temas como educação, 
clima e sustentabilidade. Se-
gundo Daniella Ribeiro, a sua 
indicação é reflexo do traba-
lho que vem desempenhan-
do no Senado. “Isso é reflexo 

do trabalho incansável que 
fazemos no Senado nesse 
período, das pautas impor-
tantes que levamos para o 
plenário seja como autora 
ou relatora. Fico feliz pelo 
reconhecimento”, afirmou a 
senadora. 

 Essa é a 14ª edição do 
prêmio, considerado um dos 
mais importantes da políti-
ca brasileira. O objetivo do 
prêmio é fortalecer a demo-
cracia, estimular a cidadania 
a avaliar o desempenho de 
senadores e deputados, e va-
lorizar aqueles que melhor 
representam a população.

 A Câmara de 
Campina Grande 

retornou com as sessões 
presenciais no último 

dia 15 de agosto

Foto: Facebook

Daniella também 
concorre nas 

categorias 
‘Defesa da 

Educação’, ‘Clima 
e sustentabilidade’ 

e ‘Mulheres na 
política’

Justiça Federal bloqueia bens 
de ex-prefeita de Pombal

Galego de Sousa e Edmilson 
Soares voltam à Assembleia

Por decisão do juiz fede-
ral Marcos Antônio Mendes 
de Araújo Filho, a  deputada 
estadual Pollyanna Dutra(PSB) 
teve seus bens bloqueados 
em uma ação de improbida-
de administrativa. Segundo o 
processo, quando prefeita de 
Pombal, a parlamentar teria 
praticado irregularidades na 
obra do esgotamento sanitário 
do município.

Ouvida ontem mesmo no 
começo da tarde sobre o as-
sunto, a deputada disse que 
ainda não havia sido notificada 
oficialmente sobre a decisão e 
que provará na Justiça que o 
projeto foi realizado todo ele de 
forma lícita, fazendo com que o 

benefício chegasse efetivamen-
te à população.

A decisão do juiz federal 
foi no sentido de acatar pedido 
de liminar da Prefeitura Muni-
cipal de Pombal e da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), e 
em defesa do bloqueio de mais 
de R$ 13 milhões da ex-prefeita 
e atual deputada estadual.

“Defiro a medida caute-
lar, inaudita altera pars, para 
decretar a indisponibilidade 
das contas bancárias e ativos fi-
nanceiros da requerida Yasnaia 
Pollyanna Werton Dutra me-
diante sistema Bacenjud, até 
o valor de R$ 13.055.538,83”, 
setenciou o magistrado em sua 
decisão. 

Ao detalhar comentários 
em sua defesa, a deputada disse 
que a Ação de Improbidade 

Administrativa teria sido pro-
movida por adversário político 
e com o objetivo de tentar com-
prometer a grande gestão que 
realizou na cidade de Pombal.

Ela acrescentou que o pro-
jeto de esgotamento sanitá-
rio foi realizado com recursos 
federais e através do BNDS/
FUNASA, com contrapartida do 
município, e que as obras foram 
100% realizadas, conforme 
laudo expedido por técnicos 
responsáveis pelo acompanha-
mento dos serviços.

A deputada garantiu ain-
da que, enquanto gestora, agiu 
com a mais absoluta lisura e 
transparência com a coisa pu-
blica e que apresentará docu-
mentação inclusive fotográfica 
das obras assim que for formal-
mente acionada pela justiça.

No começo desta sema-
na, mais duas alterações vol-
taram a ocorrer no plenário 
da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB). Os deputados 
Galego Souza (PP) e Edmil-
son Soares (Podemos) reas-
sumiram os seus mandatos e, 
com isso, concluiu o exercício 
temporário para os suplentes 
Cláudio Regis(PP) e Trócolli Jr 
(Podemos).

A licença de Galego DE 
Souza ocorreu por 121 dias, 
sendo 30 deles para trata-
mento de saúde e o restante 
para assuntos particulares. 
Foi a segunda vez que Cláudio 
Régis assumiu o mandato na 
Casa. Em 2019, ele substituiu 
o deputado Tovar Correia Lima 
(PSDB). Cláudio Régis também 
já foi prefeito de Remígio por 
dois mandatos.

Um mês depois de assu-
mir no lugar do deputado Jeová 
Campos (PSB), Trócolli Júnior 
se afasta por conta do retorno 
do deputado Edmilson Soares 
(Podemos), partidos que inte-
graram uma mesma coligação 
nas eleições de 2018. Trócolli 
se afasta porque o primeiro su-
plente da coligação é Lindolfo 
Pires que também faz parte da 
bancada do Podemos.

Foto: ALPB

Atualmente deputada, 
Pollyana Dutra 
disse que a Ação 
de Improbidade 
Administrativa teria 
sido promovida por 
adversário político 
e com o objetivo de 
tentar comprometer 
a gestão que 
realizou em Pombal
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Brasil

Criada em 1983 e pouco aplicada após a Constituição de 1988, a lei voltou a ser usada com maior frequência pelo atual governo

O presidente Jair Bolso-
naro sancionou com vetos 
nessa quinta-feira, 2, a Lei 
nº 14.197/2021 que revoga 
a Lei de Segurança Nacio-
nal (LSN), remanescente da 
ditadura militar. Criada em 
1983 e pouco aplicada após 
a Constituição de 1988, a 
LSN voltou a ser usada com 
maior frequência pelo atual 
governo. Conforme o Esta-
dão mostrou em março pas-
sado, foram 77 inquéritos 
abertos pela Polícia Federal 
(PF) com base na legislação 
entre 2019 e 2020 - aumen-
to de 285% em relação aos 
governos anteriores.

O texto sancionado por 
Bolsonaro foi aprovado pelo 
Senado no último dia 10 de 
agosto. Três décadas decor-
reram entre a apresentação 
do projeto de lei de revoga-
ção, em 1991, e a aprovação 
pela Câmara dos Deputados, 
em maio deste ano.

Além de revogar a LSN, 
a proposta aprovada pelos 
parlamentares acrescen-
ta artigos ao Código Penal 
para definir crimes contra 
o Estado Democrático de 
Direito. Na publicação feita 
no Diário Oficial da União 
nessa quinta-feira, quatro 

artigos foram vetados pelo 
presidente.

Bolsonaro vetou inte-
gralmente o capítulo re-
lativo aos crimes contra a 
cidadania e dois artigos do 
capítulo relativo a crimes 
contra o funcionamento das 
instituições democráticas 
no processo eleitoral.

Com isso, foram ve-
tados os dispositivos que 
criminalizam a comunica-
ção enganosa em massa e o 
atentado ao direito de ma-
nifestação (fake news).

Também foi vetado o 
dispositivo que prevê ação 
penal privada subsidiária, 
“de iniciativa de partido 
político com representação 
no Congresso Nacional”, nos 
casos em que o Ministério 
Público não atuar no prazo 
estabelecido em lei, “ofere-
cendo a denúncia ou orde-
nando o arquivamento do 
inquérito”, para os crimes 
de interrupção do processo 
eleitoral, violência política 
e comunicação enganosa 
em massa.

Assim como o disposi-
tivo que prevê aumento de 
pena se os crimes listados 
pela legislação forem come-
tidos por funcionários pú-
blicos ou militares, ou ain-
da com “violência ou grave 
ameaça exercidas com em-
prego de arma de fogo.”

Marianna Gualter e 
Luci Ribeiro
Agência Estado

Bolsonaro sanciona fim da LSN, 
mas veta artigo das fake news
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Explicação sobre veto
O presidente é investigado no Supremo 

Tribunal Federal no chamado inquérito das 
fake news, que apura a divulgação de infor-
mações falsas. Para vetar o trecho que trata 
do tema, Bolsonaro justificou que o dispositivo 
contraria o interesse público “por não deixar 
claro qual conduta seria objeto da criminaliza-
ção, se a conduta daquele que gerou a notícia 
ou daquele que a compartilhou (mesmo sem 
intenção de massificá-la), bem como enseja 
dúvida se o crime seria continuado ou perma-
nente, ou mesmo se haveria um ‘tribunal da 
verdade’ para definir o que viria a ser enten-
dido por inverídico a ponto de constituir um 
crime punível” pelo Código Penal.

Além disso, segundo o governo, “a re-
dação genérica tem o efeito de afastar o 
eleitor do debate político, o que reduziria a 
sua capacidade de definir as suas escolhas 
eleitorais, inibindo o debate de ideias, limi-
tando a concorrência de opiniões, indo de 
encontro ao contexto do Estado Democrático 
de Direito, o que enfraqueceria o processo 
democrático e, em última análise, a própria 
atuação parlamentar.”

Militares
Bolsonaro vetou também a parte que 

aumentava pela metade, com perda de pa-
tente ou graduação, a pena para militares 
que cometerem crimes contra o Estado de 
Direito. “A despeito da boa intenção do le-
gislador, a proposição legislativa contraria 
o interesse público, uma vez que viola o 
princípio da proporcionalidade, colocando o 
militar em situação mais gravosa que a de 
outros agentes estatais, além de representar 
uma tentativa de impedir as manifestações 
de pensamento emanadas de grupos mais 
conservadores”, diz a razão do veto encami-
nhada ao Congresso. 

Ao longo dos próximos 30 dias, o Con-
gresso Nacional em sessão conjunta da Câ-
mara com o Senado deve analisar os vetos 
do presidente, podendo manter ou derrubar 
as negativas de Bolsonaro à nova lei.

Compra de vacina

CPI da Covid aprova prisão coercitiva 
de Faria e apreensão de passaporte

Após a confirmação 
de que não será possível 
recolher o depoimento de 
Marconny Nunes Ribeiro 
Albernaz de Faria ontem, a 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid 
aprovou requerimentos 
de sua “prisão coercitiva”, 
além do pedido de apreen-
são de seu passaporte por 
30 dias. Faria é aponta-
do como intermediador 
da Precisa Medicamentos 
para a venda de vacinas 
Covaxin ao Ministério da 
Saúde.

Marconny deveria 
ter se apresentado para 
prestar seu depoimento 
no Senado, no entanto, 
mesmo que seus advoga-
dos tenham comparecido 
à CPI, Marconny não pôde 

ser encontrado pelo cole-
giado. Pela manhã, mes-
mo que ele não estivesse 
sendo localizado, Aziz 
garantia que o plano era 
recolher seu depoimento 
de ontem. De acordo com 
o parlamentar, a Polícia 
Legislativa já estava no 
“encalço” de Faria.

Mesmo com a promes-
sa, a CPI manteve o plano B 
de recolher o depoimento 
do ex-secretário de Saúde 
do Distrito Federal, Fran-
cisco Araújo Filho, que es-
teve  presente no Senado.

Pelos requerimentos 
aprovados ontem, será ex-
pedido ofício ao Ministério 
Público Federal para conhe-
cimento dos fatos e adoção 
das providências cabíveis 
e, segundo Aziz, tudo será 
encaminhado à ministra do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Cármen Lúcia.

Depoimento
Em depoimento à Co-

missão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Covid, o 
ex-secretário de Saúde do 
Distrito Federal, Francis-
co Araújo Filho, negou co-
nhecer o dono da Precisa 
Medicamentos, Francisco 
Maximiano, ou de qualquer 
representante da empresa. 
“Não conheço os donos da 
Precisa. Nunca tive relação 
ou contato com pessoas, 
donos ou empresários da 
empresa”, disse Araújo. O 
ex-secretário também se 
defendeu das acusações de 
compras com sobrepreço 
de testes contra covid du-
rante sua atuação na Secre-
taria de Saúde do DF.

Araújo foi preso em 
agosto de 2020 durante a 
Operação Falso Negativo. A 
investigação abarcou ilici-
tudes na aquisição de testes 

rápidos para detecção da 
covid-19 para a rede públi-
ca de saúde local. A compra 
teria o envolvimento da em-
presa Precisa Medicamen-
tos. Sobre a operação Falso 
Negativo, Araújo declarou 
que ainda irá “provar” ao 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) durante sua gestão.

O depoente afirmou, 
com relação às acusações 
de superfaturamento de 
compras dos testes para 
covid pelo valor de R$ 
180, oferecido pela loja da 
Luna Park Brinquedos - 
enquanto o valor máximo 
observado até então era de 
R$ 110 -, que isso ocorreu 
no devido processo licita-
tório. Segundo ele, o preço 
do insumo teria aumen-
tado devido à disponibili-
dade de testes nas outras 
empresas participantes do 
processo.

Agência Estado

A Polícia Federal pren-
deu na manhã dessa quinta-
feira, 2, um jovem por “pos-
síveis atos preparatórios de 
terrorismo”. De acordo com a 
PF, as investigações “apontam 
para o recrutamento e radica-
lização do jovem por meio vir-
tual”. Ele teria assumido “uma 
visão religiosa extremista e 
violenta, com potencial para 
provocar atos definidos em 
lei como terrorismo’, dizem os 
investigadores.

“A PF apurou que o indi-
víduo vinha mantendo conta-
to direto com radicais islâmi-
cos no exterior, manifestando 
intenção de viajar para ou-
tros países, como o Iraque, e 

incorporar-se a organizações 
terroristas”, registrou a cor-
poração em nota.

Durante cumprimen-
to de mandado de busca e 
apreensão na casa do suspei-
to foram apreendidos uma 
espingarda calibre 32 e “mui-
tos simulacros de arma”, diz a 
corporação. As ordens foram 
expedidas pela Justiça Fede-
ral de Maringá e fazem parte 
de operação batizada como 
Trastejo. De acordo com a PF, 
o nome da ofensiva se dá em 
razão de o investigado divul-
gar ser professor de música 
nas redes sociais, fazendo 
referência a “um defeito no 
braço do instrumento de cor-
da que provoca problemas na 
emissão do som”.

Segundo a Polícia Fe-
deral, o suspeito divulgou 
vídeos em grupos na inter-
net em que, encapuzado, 
“exibia armas, munição, 
rádiocomunicador, cédu-
las de dólares americanos, 
dentre outros itens, profe-
rindo conteúdo extremista 
e manifestando desejo de 
executar mortes de inocen-
tes em uma ação suicida”.

Os investigadores apon-
tam que o jovem preso tem 
extenso histórico de regis-
tros criminais, incluindo 
posse de entorpecente, ação 
penal pela prática do crime 
de homicídio qualificado e 
condenações por posse irre-
gular de arma de fogo e por 
tentativa de roubo.

“A investigação consta-
tou que o preso possui trei-
namento para o manuseio 
e emprego de armas, além 
de motivação (radicalismo 
religioso) e meios (armas e 
munições), podendo a qual-
quer momento ou oportu-
nidade fechar o ciclo para a 
consumação de ato terrorista. 
Conforme previsão da Lei de 
Enfrentamento ao Terroris-
mo sobre a prática de atos 
preparatórios ao terrorismo 
com o propósito inequívoco 
de consumar tal delito (art. 5º, 
caput, da Lei n. 13.260/2016), 
a Polícia Federal desencadeou 
a operação ontem. As penas 
previstas na lei chegam a 30 
anos de reclusão”, explicou a 
PF em nota.

PF prende jovem por ‘possíveis atos 
preparatórios de terrorismo’ no país

A Comissão Parlamentar de Inquérito teve os trabalhos interrompidos ontem, porque Marconny Nunes de Faria não compareceu para depor

Matheus de Souza
Agência Estado

Foto: Pedro França/Agência Senado
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Cidade americana foi atingida ontem por fortes ventos, chuva e enchentes; prefeito declarou estado de emergência

Furacão Ida traz destruição 
a Nova York e deixa mortos

Edição: Marcos Pereira      Editoração: Ulisses Demétrio16  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 3 de setembro de 2021

DE SEGUNDA A SEXTA
NA RÁDIO TABAJARA

Agência Estado

O furacão Ida continua 
avançando pelo Atlântico Norte, 
causando fortes tempestades e 
inundações nos Estados Unidos. 
Ontem, a cidade de Nova York 
foi atingida por fortes ventos e 
chuva, que quase interrompe-
ram o serviço de metrô, des-
truíram casas em Nova Jersey e 
geraram um alerta de tornado 
no Bronx. Pelo menos nove pes-
soas morreram.

O prefeito Bill de Blasio 
declarou estado de emergên-
cia, pouco antes das 23h30 da 
última quarta-feira, dizendo 
que a cidade de Nova York es-
tava “enfrentando um evento 
climático histórico” com “chu-
vas recordes em toda a cidade, 
enchentes brutais e condições 
perigosas em nossas estradas”. 
Ele alertou aos nova-iorqui-
nos: “fiquem dentro de casa”.

A governadora de Nova 
York, Kathy Hochul, e o go-
vernador de Nova Jersey, Phil 
Murphy, também declararam 
estado de emergência por 
causa da tempestade tropical, 
que atingiu os Estados Unidos 
como um furacão de categoria 
4 no último domingo, exatos 
16 anos após o Katrina. Com 
ventos de 230 km/h, o Ida foi 
o 5º furacão mais forte da his-

tória a atingir o continente, 
segundo a agência de notícias 
Associated Press, e no começo 
da semana causou estragos e 
mortes na Louisiana, no Mis-
sissippi e no Alabama.

Pouco antes da 1h de on-
tem, a cidade emitiu uma proi-
bição de viagens, em vigor até 
as 5h. “Todos os veículos não 
emergenciais devem estar fora 
das ruas e rodovias de Nova 
York”, disse o escritório de ge-
renciamento de emergência 
no Twitter. Uma estrada que 
atravessa o Central Park esta-
va pontilhada de carros que 
foram abandonados depois de 
ficarem presos nas enchentes.

Imagens compartilhadas 
nas redes sociais mostram o 
volume impressionante de 
água que atingiu o metrô de 
Nova York.

A Autoridade de Trans-
porte Metropolitano avisou 
os clientes em um alerta por 
e-mail, na noite de quarta-fei-
ra: “O serviço de trem é ex-
tremamente limitado, se não 
mesmo suspenso, por causa 
das fortes chuvas e inunda-
ções em toda a região”. O site 
do sistema mostrou que o ser-
viço foi suspenso em mais de 
18 linhas de metrô da cidade.

Todo o serviço ferroviário 
de Nova Jersey, com exceção 

da linha de Atlantic City, foi 
suspenso, disse o New Jersey 
Transit. O tráfego aéreo tam-
bém foi suspenso na região.

Joe Biden
O presidente dos Esta-

dos Unidos, Joe Biden, ga-

rantiu ontem, em discurso, 
que o governo federal nor-
te-americano manterá seu 
apoio às pessoas atingidas 
pela passagem do furacão 
Ida. Ele informou que sua 
administração monitora de 
perto o assunto e informou 

que viajará hoje, à Loui-
siana para visitar áreas 
atingidas.

Biden também comen-
tou que o governo libera-
rá estoques para garantir 
o fornecimento de gasoli-
na e conter os preços do 

combustível nas zonas 
atingidas, nos Estados de 
Louisiana e Mississippi. O 
líder americano disse que 
muitas áreas ainda estão 
desprotegidas, diante das 
enchentes e outros estra-
gos causados por Ida.

Foto: Fotos Públicas

Em 2050

OMS: demência deve afetar 
139 milhões de pessoas
Agência Brasil/RTP

A demência, sétima 
causa de mortes no mundo 
em 2019, afeta 55 milhões 
de pessoas, número que 
deve aumentar para os 139 
milhões em 2050, alertou 
ontem a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

“Apenas um quarto dos 
países de todo o mundo tem 
uma política, uma estraté-
gia ou um plano nacional 
para apoiar as pessoas com 
demência e suas famílias”, 
diz o relatório da OMS, di-
vulgado ontem, que analisa 
a resposta global de saúde 
pública à demência.  Se-
gundo a organização, com 

sede em Genebra, apesar 
de cerca de metade desses 
países se situar na Europa, 
muitos planos e estratégias 
nacionais para a demência 
necessitam ser atualizados 
e renovados por parte dos 
respectivos governos. 

A demência é uma sín-
drome geralmente de natu-
reza crónica ou progressiva, 
que leva à deterioração da 
função cognitiva - a capaci-
dade de processar o pensa-
mento - além do esperado, 
em circunstâncias normais 
de envelhecimento. Resul-
tante de lesões ou de doen-
ças que afetam o cérebro, 
como o Alzheimer, essa con-
dição atinge a memória, o 

pensamento, a orientação, a 
compreensão, a capacidade 
de aprendizagem e a lingua-
gem, entre outras funções. 
Segundo o relatório da OMS, 
o número de pessoas com 
demência cresce em todo o 
mundo, estimando-se que 
atualmente 55 milhões de 
pessoas com mais de 65 
anos sofram da síndrome, va-
lor que deve aumentar para 
78 milhões em 2030 e para 
os 139 milhões em 2050.

Com mais de 14 mi-
lhões, a Europa é a segunda 
região do mundo com maior 
número de pessoas com 
demência, atrás da região 
do Pacífico Ocidental (20,1 
milhões).

Talibã está enfrentando crises 
econômica e humanitária 
Agência Brasil

O Talibã enfrenta dificul-
dades para manter o Afeganis-
tão em funcionamento após a 
retirada final das forças dos 
Estados Unidos (EUA). Doado-
res estrangeiros manifestaram 
preocupação com uma iminente 
crise humanitária.

Duas semanas após a reto-
mada da capital, Cabul, e do fim 
caótico a 20 anos de guerra, o 
grupo militante islâmico ainda 
não nomeou um novo governo 
ou revelou como pretende gover-
nar. Em vácuo administrativo, os 
preços dispararam, e multidões 
se reuniram nos bancos para sa-
car dinheiro. Apesar dos comba-
tentes fortemente armados para 

impor o controle sobre Cabul, ofi-
ciais do Talibã enfrentavam, na 
última quarta-feira,  problemas 
para manter bancos, hospitais 
e máquinas do governo funcio-
nando após o fim da enorme re-
tirada aérea de estrangeiros e 
afegãos que ajudaram as nações 
ocidentais durante a intervenção 
internacional.

A televisão Al Jazeera, do 
Catar, informou que especialis-
tas técnicos do Catar chegaram 
a Cabul, a pedido do Talibã, para 
discutir a retomada das opera-
ções no aeroporto da cidade, 
atualmente inoperante. O mi-
nistro das Relações Exteriores 
do vizinho Paquistão, que tem 
laços estreitos com o Talibã, disse 
esperar que o Afeganistão tenha 

um novo “governo de consenso” 
em alguns dias. Enquanto isso, 
pessoas com medo da vida sob o 
domínio do Talibã correram para 
as fronteiras, em uma tentativa 
de escapar de um futuro incerto.

Na província de Panjshir, 
membros de milícias locais e 
remanescentes de antigas unida-
des militares ainda resistiam sob 
a liderança de Ahmad Massoud.

O líder do Talibã, Amir Khan 
Motaqi, pediu-lhes que baixas-
sem as armas e negociassem o 
fim das hostilidades. “O Emirado 
Islâmico do Afeganistão é o lar de 
todos os afegãos”, disse ele em 
um discurso. O Talibã declarou 
anistia para todos os afegãos que 
trabalharam com forças estran-
geiras durante a guerra.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, declarou estado de emergência, dizendo que a cidade estava “enfrentando um evento climático histórico”
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Aumentos na tarifa de energia, gás de cozinha, combustíveis e alimentos comprometem a renda do trabalhador

Viver no Brasil, de uns 
tempos para cá, tem se torna-
do cada vez mais caro. O con-
tribuinte está sentido no bol-
so os sucessivos aumentos, 
sobretudo, nos alimentos, no 
gás de cozinha, no combustí-
vel e na energia elétrica. Po-
rém, economistas destacam 
que a alta da inflação, aferida 
em agosto pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) em 5,81% 
no ano, tem peso maior para 
quem ganha menos.

O economista Francisco 
Barros explica que o IPCA tem 
uma abrangência maior por 
considerar os brasileiros que 
ganham entre 1 e 40 salários 
mínimos, mas o cenário fica 
pior no caso do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
(INPC), que considera o im-
pacto em brasileiros que vi-
vem com 1 e 5 salários míni-
mos. A previsão mais recente 
feita pelo Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea) 
para o INPC em 2021 é de au-
mento de 6,4%.

“Alimentos subiram mais 
que a inflação, o gás de cozi-

nha também subiu mais que a 
inflação, os combustíveis subi-
ram mais que a inflação. Todos 
esses itens têm um peso maior 
na renda de quem ganha me-
nos e fazem com que essas 
pessoas fiquem mais sacrifica-
das, com perda do poder aqui-
sitivo”, explicou o economista.

A cesta básica em João 
Pessoa foi aferida por um 
preço médio de R$ 492,30 
em julho de 2021, dado mais 
recente disponível no De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese). Os traba-
lhadores precisam usar cerca 
de 48,38% de um salário mí-
nimo para adquirir os itens 
da cesta básica num mês, ou 
trabalharem cerca de 98 ho-
ras e 28 minutos. Em 2021, o 
preço médio da cesta básica já 
acumula um aumento de 3,6% 
e representa um aumento de 
17,85% em relação ao mês de 
julho de 2020.

O preço do litro da gasoli-
na, por sua vez, no acumulado 
deste ano até julho, já avançou 
27,51%, enquanto o do die-
sel acumula alta de 25,78%. 
O botijão do gás de cozinha 
só no primeiro semestre de 
2021, sofreu um aumento de 

13,75%. No acumulado do ano 
a alta foi de 29,3%, segundo 
o IPCA. O preço médio de um 
gás de cozinha é de R$ 90, cor-
respondendo a 8,2% sobre o 
salário mínimo vigente. Desde 
o início da pandemia, o gás de 
cozinha já sofreu 15 aumentos 
seguidos nas refinarias.

Outra conta cara para o 
consumidor é a energia elétri-
ca que subiu 5% somente de 
julho para agosto, acumulando 
16,07% no ano. Em 12 meses, 
a alta é de 20,86%, mais que o 
dobro da inflação acumulada 
no período, que foi de 9,3%. 

Dica é economizar
Em meio aos aumentos, 

restam duas opções, conforme 
o economista Francisco Bar-
ros: pesquisar mais e trocar 
itens que podem ser substi-
tuídos. “Não tem outro jeito, 
é pesquisar preços, substituir 
itens por outros. A carne bo-
vina vai ser substituída pelo 
frango, o frango substituído 
pelo ovo. Isso tudo tem um 
processo de encarecimento. É 
uma situação difícil. Pelo lado 
da renda, se a pessoa tiver 
como buscar uma renda extra, 
é uma opção, mas não é tão 
simples”, reconhece.

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Reajuste de preços acima da 
inflação impacta consumidor

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona
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Se pararmos um pouco para pensar na 
realidade do comércio de hoje, é impossível 
imaginar nossa vida de consumidor sem as 
ferramentas de vendas on-line. A pandemia 
acabou acelerando um processo que já 
acontecia naturalmente. Mas imaginem 
se precisássemos passar por todas essas 
restrições de distanciamento que viemos 
sem essas ferramentas que a tecnologia 
nos proporciona? E as empresas, como 
sobreviveriam?

Parando rápido pra pensar, não me vem 
à cabeça nenhuma atividade comercial que 
hoje não ofereça seus produtos via internet. 
Desde os já usuais aplicativos de comida até 
a compra de um carro zero quilômetro via 
internet. O mundo digital tomou conta das 
relações comerciais.

Em 2020, existiam aproximadamente 7,8 
bilhões de pessoas no mundo. Destas, mais de 
um quarto (26%) são compradores on-line. 
São pelo menos dois bilhões de compradores 
on-line. Desse universo, 75% compram 
alguma coisa pela internet pelo menos uma 

vez por mês, ou seja, a grande maioria das 
pessoas que compram pela internet fazem 
isso com frequência.

E mesmo que você não seja um 
comprador assíduo na internet, é muito 
provável que pelo menos uma pesquisa 
antes de adquirir qualquer produto você 
faça. Segundo dados do maior buscador 
da internet, o Google, 63% das jornadas de 
compra começam on-line. Não importa se o 
final da compra se dará em uma loja virtual ou 
física, grande parte da pesquisa inicial começa 
no digital. Por isso, é tão importante que as 
empresas se façam presentes nesse meio.

É importante sim estar nas plataformas, 
e mais ainda, no máximo de plataformas 
possíveis. Quantas vezes já demos uma 
olhadinha no instagram de uma loja 
antes de visitá-la? Quem já não precisou 
pesquisar no Google Maps para saber se um 
estabelecimento está aberto ou fechado? 
Consultar a classificação de uma lanchonete 
no Ifood já lhe ajudou a decidir sobre uma 
comida?

Hoje existem diversas plataformas de 
comercialização de produtos e serviços on-
line. Desde os aplicativos de vendas como 
Ifood, UberEats, Rappi, 99, até aplicações de 
uso de Whatsapp para vendas, como também 
sites específicos para e-commerce. Cada 
empreendedor deve buscar diante de sua 
realidade quais as plataformas que melhor 
podem atender às suas necessidades e de 
seus clientes.

O grande “boom” da venda on-line com 
certeza aconteceu no ano passado.  Treze 
milhões de brasileiros fizeram a primeira 
compra pela internet em 2020, segundo 
pesquisa Webshoppers 43, feita pela 
consultoria Ebit/Nielsen em parceria com o 
Bexs Banco. Como vimos, esse público tem 
uma forte tendência de não sair mais desse 
meio. Na mesma pesquisa, cerca de 80% dos 
13 milhões de novos consumidores digitais 
disseram que repetiriam as compras on-line 
e 69,5% disseram que promoveriam a loja 
onde realizaram a compra.

A repercussão de uma boa venda na 

internet também tem impacto exponencial. 
Tornou-se quase um mantra pedir que o 
cliente avalie a compra ou a entrega, isso 
porque outras pessoas irão tomar como 
referência essas avaliações no momento da 
sua decisão. Deste conceito nasce um outro 
muito importante, a entrega do prometido.

Quem vende on-line precisa estar 
extremamente preocupado com a qualidade 
do que fornece. O cliente tem se tornado 
cada vez mais exigente, e não adianta 
exibir fotos lindas e bem produzidas na sua 
plataforma e na hora da entrega o produto 
não corresponder aquilo que foi prometido. 
Alguns mandamentos como eficiência, 
cumprimento de prazos e fidelidade são 
sagrados nas vendas on-line.

Pois é, não há mais retorno. O mundo 
digital já não é mais uma escolha e estamos 
agora no momento de divisão entre os 
que já estão inseridos e adaptados a esse 
universo, desfrutando de suas vantagens e 
os que ainda relutam por desconhecimento e 
inexperiência.

Vendas on-line

Ibovespa 
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0,38%
R$ 7,170

-2,28%
116.677 pts

Perda de empregos amplia o problema
Paulo Monte, professor 

e coordenador do Grupo de 
Estudos em Trabalho (GET) 
do Departamento de Econo-
mia da UFPB, explica que o 
aumento do índice de infla-
ção, acarreta não somente o 
empobrecimento da classe 
trabalhadora, mas prejudica 
a criação de empregos, pois 
aumento o custo de produ-
ção das empresas e impede 
os investimentos produtivos, 
necessários para que haja fo-
mento na criação de renda e 
postos de trabalho.

“Uma inflação alta, sig-
nifica dizer, uma redução da 
renda líquida das pessoas. O 
salário do trabalhador não 
é corrigido imediatamente 
como o aumento da inflação. 
No caso das empresas, por 
exemplo, a crise hídrica está 
fazendo com que o governo 
aumente as taxas a pagar. A 
crise hídrica eleva os custos 
de produção da empresa e 
nem todas conseguem arcar 
com isso”, destaca.

Neste cenário, como for-
ma de controlar a subida em 

cascata dos preços, o poder 
público, no caso o Governo 
Federal, vai fazer política 
monetária de aumento de 
taxa de juros que, por sua 
vez, repercute na quantidade 
dos investimentos produti-
vos. “Fica mais caro para as 
empresas fazerem investi-
mentos. Para o mercado de 
trabalho como um todo, um 
aumento da inflação traz 
prejuízo para as empresas e 
para o consumidor, no caso, 
o trabalhador diretamente”, 
conclui Paulo Monte.

Secretário descarta ICMS como vilão
Em meio às narrativas criadas 

para explicar o momento de crise 
econômica no país que já enfrenta 
a pior crise sanitária de sua história, 
uma que ganha força é do peso criado 
pelos impostos estaduais e municipais 
sobre os preços dos itens básicos. 
Porém, o encarecimento do custo de 
vida no país não está relacionado com 
o aumento dos impostos estaduais.

É o que explica o secretário 
executivo de Estado da Fazenda 
(Sefaz), Bruno Frade. Ele destaca 
que há muitos anos, a alíquota do 
Imposto Sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e Sobre 
Prestações de Serviços de Transpor-
te Interestadual, Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS) não sofre 
qualquer tipo de aumento. A narra-
tiva ganhou força com o debate nas 
redes sociais sobre o aumento no 
preço do litro da gasolina.

“Faz muitos anos que nenhum 
governo estadual, inclusive o Go-
verno do Estado da Paraíba, não faz 
qualquer tipo de alteração na alí-
quota incidente sobre o combustível. 
À medida que nós aplicamos uma 
política comercial de dolarização, 
vinculando o preço internacional do 
barril de petróleo que, inclusive, é 

produzido por nós, a uma moeda 
estrangeira, com a desvalorização da 
nossa moeda local, ao termos o au-
mento do barril, temos um aumento 
no combustível”, detalha.

Ainda sobre o ICMS, Bruno Frade 
explica que é aplicada uma alíquota 
modal de 18,5%, uma regra geral, 
que é usada por todos os estados, 
entretanto, há alguns produtos que 
fogem essa alíquota modal, como é 
o caso da gasolina, da energia elétri-
ca, serviços de comunicação, dentre 
outros. A gasolina, por exemplo, tem 
uma incidência de 27% referentes 
ao ICMS.

“A regra geral é a aplicação de 
18%, que incide sobre cada operação 
comercial, cada venda há incidência 
do ICMS, no entanto, pelo princípio 
constitucional da não cumulativi-
dade, o que for pago na operação 
antecedente é utilizado como crédi-
to para não ser pago na operação 
subsequente, a ideia é que não haja 
cumulatividade de cobrança, para 
que não cobre-se duas vezes na 
mesma base. Não é só na Paraíba, 
em outros estados da mesma forma, 
se aplicam alíquotas diferenciadas 
para alguns produtos”, finaliza o 
secretário executivo da Sefaz.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Diante da elevação de 
cobranças, ao consumidor 
resta a mudança de hábitos e 
a busca pela economia no lar



Economia

Texto traz a cobrança de 15% do que é distribuído a acionistas de empresas e segue para votação no Senado

A Câmara dos Depu-
tados decidiu reduzir de 
20% para 15% a alíquota 
do Imposto de Renda retido 
na fonte dos lucros e divi-
dendos distribuídos pelas 
empresas aos investidores, 
tanto para pessoas físicas 
quanto para empresas. A 
decisão foi tomada ontem 
após aprovação do texto-ba-
se do Projeto de Lei (PL) 
2337/2021 que altera as 
regras do Imposto de Renda 
(IR), na noite de quarta-fei-
ra (1°). O texto segue para 
apreciação do Senado.

A mudança foi aprovada 
durante a votação de des-
taques ao texto. Foram 319 
votos favoráveis à redução, 
140 contrários e duas abs-
tenções. Desde a metade da 
década de 1990, as pessoas 
físicas estão isentas da tribu-
tação de lucros e dividendos, 
que são a parcela dos lucros 
de uma empresa distribuída 
aos acionistas. O texto-base 
da proposta previa a tributa-
ção de 20% dos dividendos.

O texto diz ainda que 
nos fundos de investimento 
em ações ficam de fora da 
cobrança da alíquota sobre 
lucros e dividendos. Este foi 
o único destaque aprovado  
na votação de ontem.

Imposto de renda
O texto-base foi aprova-

do na noite de quarta-feira 
(1º) por 398 votos a favor 
e 77 votos contra. Além da 
taxação de lucros e dividen-
dos, a proposta prevê corte 
de 7% na alíquota do IR para 
empresas, que cai de 15% 
para 8%.

Heloisa Cristaldo e 
Luciano Nascimento 
Agência Brasil

IR sobre lucros e dividendos é 
aprovado na Câmara Federal 
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Apesar da redução de 
impostos, não haverá 
queda na arrecadação 

dos estados e municípios

Projeto

A Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) 
alerta em relatório para 
o fato de que quatro bi-
lhões de pessoas em todo 
o mundo não têm qualquer 
tipo de proteção social. Na 
avaliação da entidade, a 
resposta à pandemia da co-
vid-19 foi “desigual e insu-
ficiente”, aprofundando a 
desigualdade entre os paí-
ses mais ricos e os demais.

A OIT lembra que a 
proteção social inclui o 
acesso a serviços de assis-
tência médica e à seguran-
ça de renda, em casos como 
velhice, desemprego, doen-
ça, invalidez, etc. Em comu-

OIT: quatro bilhões de 
pessoas sem proteção
Gabriel Bueno da Costa
Agência Estado

Para pessoas físicas, a 
reforma do IR atualizará a 
tabela atual. Trabalhadores 
formais que recebem até R$ 
2,5 mil de salário mensal es-
tariam isentos de qualquer 
contribuição. O limite para 
isenção do IR atualmente é 
de R$ 1,9 mil. A nova tabe-
la, de acordo com o governo 
Federal, isentará 5,6 milhões 
de contribuintes.

Na proposta, todas as 
faixas salariais tributáveis 
terão diminuição de impos-
tos. Trabalhadores formais 
com renda mensal acima de 
R$ 2,5 mil que optarem pela 
declaração simplificada te-
rão a possibilidade de abater 
20% do IR, com limite máxi-
mo de R$ 10.563,60.

Segundo o relator, o depu-
tado Celso Sabino (PSDB-PA), 
apesar da redução de impos-
tos, não haverá queda na arre-
cadação dos estados e municí-
pios, já que outros mecanismos 
de compensação estão previs-
tos no projeto.

O projeto segue agora 
para análise do Senado. Caso 
seja aprovado na outra casa 
ele vai à sanção presiden-
cial. De acordo com o texto, 
as novas regras começam a 
valer a partir de 1º de janei-
ro de 2022.

Proteção social inclui 
o acesso a serviços de 
assistência médica e à 
segurança de renda

Relatório

nicado, o diretor-geral da 
OIT, Guy Ryder, afirma que 
este é um “momento cru-
cial” para aproveitar a res-
posta à pandemia e cons-
truir uma nova geração de 
sistemas de proteção social 
baseados em direitos

O documento é inti-
tulado The World Social 
Protection Report 2020-
22: Social protection at the 
crossroads - in pursuit of a 
better Future (“Relatório 
Mundial sobre Proteção 
Social 2020-22: A proteção 
social numa encruzilhada 
- em busca de um futuro 
melhor”) e está disponível 
no site da entidade.

Segundo ele, atual-
mente apenas 47% da 
população mundial está 
efetivamente coberta por 
ao menos um benefício de 
proteção social, enquanto 
4,1 bilhões (53%) não são 
protegidas por qualquer 
segurança de renda do sis-
tema de proteção social de 
seus países. A OIT nota ain-
da desigualdades impor-
tantes entre regiões, com 
a Europa e a Ásia Central 
com as taxas de cobertu-
ras mais altas, de 84%, e a 
África com apenas 17,4%.

Os automóveis e os 
componentes automotivos 
montados na Argentina, no 
Paraguai e no Uruguai dei-
xaram de entrar no país com 
licenciamento de importa-
ção, informou o Ministério 
da Economia (ME). Desde 

ontem o ME definiu que os 
controles serão feitos poste-
riormente, o que, segundo a 
pasta, tornará a importação 
mais ágil e barata.

A mudança não prejudi-
cará o setor automotivo bra-
sileiro porque, atualmente, 
os veículos e produtos au-
tomotivos de outros países 
do Mercosul estão sujeitos 

a cotas tarifárias estabeleci-
das em acordos comerciais. 
A quantidade de automóveis 
que entrará no país, portan-
to, não mudará. Apenas o 
processo será mais rápido e 
menos burocrático.

Em nota, a Secretaria 
de Comércio Exterior do Mi-
nistério da Economia infor-
mou que a mudança segue 

os compromissos assumi-
dos pelo Brasil no Acordo 
sobre Facilitação de Comér-
cio da Organização Mundial 
do Comércio (OMC) e está 
inserida na agenda de di-
minuição da burocracia do 
governo. As novas regras fo-
ram publicadas em portaria 
no Diário Oficial da União no 
último dia 26.

Governo adota regra para facilitar 
importação de veículos do Mercosul 
Wellton Máximo
Agência Brasil

Novos benefícios

Banco Central libera Pix Saque e  
Pix Troco a partir de novembro

A partir de 29 de no-
vembro, os clientes poderão 
usar o Pix, sistema de paga-
mento instantâneo desenvol-
vido pelo Banco Central (BC), 
para sacar dinheiro e receber 
troco em espécie em esta-
belecimentos comerciais e 
outros lugares de circulação 
pública. A data foi anunciada 
ontem pelo órgão.

No Pix Saque, o clien-
te poderá fazer saques em 
qualquer ponto que ofertar 
o serviço, como comércios e 
caixas eletrônicos, tanto em 
terminais compartilhados 
como da própria instituição 
financeira. Nessa modalida-
de, o correntista apontará a 
câmera do celular para um 
código QR (versão avançada 
do código de barras), fará 

um Pix para o estabeleci-
mento ou para a instituição 
financeira e retirará o di-
nheiro na boca do caixa.

O Pix Troco permite o 
saque durante o pagamen-
to de uma compra. O cliente 
fará um Pix equivalente à 
soma da compra e do saque 
e receberá a diferença como 
troco em espécie. O extrato 
do cliente especificará a par-
cela destinada à compra e a 
quantia sacada como troco.

Nas duas modalidades, 
as transações serão limita-
das a R$ 500 durante o dia 
e a R$ 100 entre as 20h e 
as 6h. No entanto, os ofer-
tantes desses produtos po-
derão definir limites mais 
baixos, baseados no perfil 
do cliente, na localização, no 
horário da operação e nos 
critérios de segurança. Se-
gundo o BC, a oferta dos dois 

novos serviços será opcional.
Não haverá cobran-

ça para pessoas naturais 
(pessoas físicas e microem-
preendedores individuais) 
para até oito transações 
mensais. O comércio que 
oferecer as duas opções re-
ceberá, da instituição finan-
ceira do usuário sacador, de 
R$ 0,25 a R$ 0,95 por tran-
sação, dependendo da ne-
gociação com os bancos e as 
demais instituições.

Benefícios
O Pix Saque e o Pix Tro-

co foram aprovados no úl-
timo dia 24 pela Diretoria 
Colegiada do Banco Central. 
Em nota, o BC informou que 
os novos serviços “têm po-
tencial para trazer benefí-
cios para toda a sociedade”. 
Tanto para cidadãos, como 
para comerciantes, peque-

nos empresários e para o 
próprio sistema financeiro.

“A oferta do serviço di-
minuirá os custos dos esta-
belecimentos com gestão de 
numerário, como aqueles 
relacionados à segurança e 
aos depósitos, além de pos-
sibilitar que os estabeleci-
mentos ganhem mais visibi-
lidade para seus produtos e 
serviços, num efeito vitrine”, 
informou o Banco Central.

“Para o Sistema Fi-
nanceiro Nacional (SFN), 
as melhorias representam 
um incentivo constante à 
digitalização e à redução 
de custos nas operações, e 
ainda estimula a competi-
ção, ao facilitar a oferta de 
serviço de saque por finte-
chs e instituições digitais, 
nivelando condições con-
correnciais”, acrescentou a 
autoridade monetária.

Queda na produção

IBGE: indústria atua 18,5% abaixo do 
nível recorde alcançado há 10 anos

Em julho, a indústria 
brasileira ainda operava 
18,5% aquém do pico alcan-
çado em maio de 2011. Os 
dados são da Pesquisa Indus-
trial Mensal divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de geo-

grafia e Estatística (IBGE).
A queda de 1,3% na 

produção industrial em ju-
lho ante junho fez o setor 
acumular uma perda de 
1,5% em dois meses de re-
cuos consecutivos. “Esse 
resultado suplanta a alta de 
1,2% registrada em maio”, 
ressaltou André Macedo, 

gerente da Coordenação de 
Indústria do IBgE.

Dos sete primeiros me-
ses de 2021, a indústria cres-
ceu em apenas dois deles: ja-
neiro (0,2%) e maio (1,2%).

Na categoria de bens de 
capital, a produção está 25,3% 
abaixo do pico registrado em 
setembro de 2013, enquanto 

os bens de consumo durá-
veis operam 41,3% abaixo 
do ápice de junho de 2013.

Os bens intermediá-
rios estão 15,7% aquém do 
auge de fevereiro de 2011, e 
os bens semiduráveis e não 
duráveis operam em nível 
17,0% inferior ao pico de ju-
nho de 2013.

Daniela Amorim
Agência Brasil

Wellton Máximo  
Agência Brasil

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Clientes poderão fazer saques 
em qualquer ponto que ofertar 
o serviço ou mesmo durante o 

pagamento de uma compra
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Para marcar os três anos do incêndio, instituição lançou campanha para a recomposição do acervo consumido pelo fogo

Para marcar os três anos 
do incêndio que destruiu 
o Museu Nacional, a insti-
tuição lançou ontem uma 
campanha para a recompo-
sição do acervo consumido 
pelo fogo. Serão necessárias 
dez mil novas peças para os 
quatro circuitos expositivos, 
além do que está sendo re-
cuperado dos escombros. A 
previsão de reinauguração 
do museu é para 2026.

“Temos total consciência 

de que não teremos sucesso 
sem a intensa colaboração 
nacional e internacional”, afir-
mou o diretor do museu, pa-
leontólogo Alexander Kellner. 
“Precisamos de exemplares 
de animais e plantas, de fós-
seis e minerais, objetos etno-
gráficos, históricos, arqueoló-
gicos e tantos outros.”

A instituição já recebeu 
algumas contribuições que 
Kellner considera importan-
tes. O diplomata aposentado 
Fernando Cacciatore doou 
27 peças greco-romanas. O 

pesquisador Wilson Savino 
colaborou com uma coleção 
etnográfica africana. Já o in-
dígena Tonico Benites cedeu 
uma coleção etnográfica in-
dígena. Ao todo, são cerca de 
500 peças.

As peças serão essen-
ciais para a recomposição 
dos quatro circuitos exposi-
tivos do museu. Serão eles 
o Histórico (mil peças), Uni-
verso e Vida (4.500 peças), 
Diversidade Cultural (2.500 
peças) e Ambientes Brasilei-
ros (2.000 peças).

Durante os trabalhos 
nos escombros, foram recu-
perados 5 mil lotes de frag-
mentos. Os especialistas do 
museu esperam a construção 
dos novos laboratórios para 
começar a trabalhar nesse 
material.

No ano que vem, para 
marcar a comemoração do 
Bicentenário da Independên-
cia, a previsão é que haja uma 
inauguração parcial das obras 
externas já concluídas. Elas in-
cluem o Jardim das Princesas 
e pelo menos uma parte da 

fachada e do telhado do bloco 
1. Esse é o setor histórico do 
Palácio São Cristóvão.

Fundado em 1818
Primeira instituição do 

gênero do Brasil, fundado por 
D. João VI em 1818, o Museu 
Nacional funcionava na anti-
ga residência oficial dos im-
peradores brasileiros. A cons-
trução fica na Quinta da Boa 
Vista, hoje um parque em São 
Cristóvão, na zona norte ca-
rioca. Desde 1946, é vincula-
do à Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). Na noi-
te de 2 de setembro de 2018, 
o fogo destruiu totalmente 
o prédio da sede do museu. 
Praticamente todo o acervo 
- 12 mil peças - foi reduzido 
a cinzas. Um inquérito da Po-
lícia Federal concluiu que o 
incêndio foi resultado de um 
curto-circuito em instalações 
de refrigeração de ar.

A previsão orçamentária 
para a recuperação de todo o 
museu é de R$ 385 milhões. 
Já foram captados 64% dos 
recursos necessários.

Museu Nacional pede doações
e prevê reinauguração em 2026
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UEPB divulga 2a chamada da 
lista de espera do SiSU 2021.2

A Pró-Reitoria de Gra-
duação (Prograd) da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) divulgou ontem a 2ª 
chamada da Lista Geral de 
Espera do Sistema de Sele-
ção Unificada (SiSU) 2021/2. 
As matrículas dos aprovados 
nesta chamada para cursos 
de graduação da UEPB se-
rão realizadas das 8h do dia 
6 até as 16h do dia 8 de se-
tembro, por meio do envio da 
documentação exigida para 
o e-mail da Coordenação do 
curso para o qual o aluno foi 
aprovado.

Os contatos das coorde-
nações de cursos estão dis-
ponibilizados em link no final 
da matéria. Para fins de ma-
trícula, são exigidas de todos 
os candidatos, que enviem 
cópia (nesse momento não 
necessita ser cópia autenti-
cada, podendo ser apenas có-
pia do documento original) 
do Certificado de Conclusão 
do Ensino Médio e Histórico 
Escolar; RG; CPF; Prova de 
quitação com o Serviço Mi-
litar (no caso de candidatos 
do sexo masculino); Certidão 
de Casamento (somente para 
candidatos casados); Prova 

de Quitação com o TRE (para 
maiores de 18 anos); e uma 
foto 3 x 4 recente; além do 
formulário de cadastramento 
de acordo com a cota (Cota 
de Inclusão ou Cota Univer-
sal) escolhida na inscrição.

Para os candidatos que 
no ato da inscrição optaram 
pela cota de inclusão, deve-
rão comprovar, por meio do 
histórico escolar que cursa-
ram (integralmente) as três 
séries do Ensino Médio em 
escolas da rede pública e 
atestarem que não concluí-
ram Curso de Graduação (De-
claração está no formulário 
de cadastramento da cota de 
inclusão).

Somente será permitida 
a matrícula aos estudantes 
que apresentarem todos os 
documentos exigidos no edi-
tal. Conforme a matrícula for 
processada, a coordenação 
enviará o comprovante de 
matrícula via e-mail em até 
48 horas após o envio dos do-
cumentos. Basta que o candi-
dato envie o e-mail com a do-
cumentação uma única vez.

A Pró-Reitoria de Gra-
duação lembra aos candida-
tos matriculados por esse 

procedimento que, quando 
as aulas presenciais forem 
iniciadas, deverão entregar 
os documentos de matrícula 
autenticados (caso já tenham 
autenticado), ou apresentar 
à coordenação do curso os 
documentos originais, possa 
que possam atestar a auten-
ticidade dos mesmos, caso 
o candidato não efetue esse 
procedimento, terá sua ma-
trícula cancelada.

Quem já cursa alguma 
graduação e vai ingressar 
em um novo curso por meio 
do SiSU 2021.2 precisa can-
celar sua atual matrícula 
para poder efetivar a nova. 
Quem é aluno da UEPB e 
deseja cancelar sua matrí-
cula vigente para efetuar 
matrícula em novo curso, 
deve enviar a solicitação de 
cancelamento para o e-mail 
recepcao.prograd@setor.
uepb.edu.br.

A Prograd estará com um 
plantão de atendimento para 
dúvidas referentes às matrí-
culas da 2ª Chamada da Lista 
Geral de Espera SiSU 2021.2, 
pelo e-mail sisu@setor.uepb.
edu.br, das 8h às 16h, duran-
te os dias 6 e 8 de setembro.

Doença

Identificado um caso de 
‘vaca louca’ atípico em MG

Autoridades brasileiras 
identificaram um caso de 
“vaca louca” atípica em um 
animal com mais de 10 anos 
em Minas Gerais, afirmou o 
sócio-diretor da Scot Con-
sultoria, Alcides Torres. Ele 
relatou que a suspeita foi 
informada aos frigoríficos 
que atuam na região pelo 
Serviço de Inspeção Fede-
ral (SIF). Como de praxe, o 
Ministério da Agricultura já 
coletou amostras do animal, 
que foram enviadas a um 
laboratório da Organização 
Mundial de Saúde Animal 
(OIE) no Canadá para análi-
ses mais detalhadas, segun-
do Torres.

A doença é considerada 
atípica quando é originada 
dentro do próprio organis-
mo do bovino, normalmen-
te em animais com idade 
mais avançada. O objetivo 
da análise laboratorial é 
confirmar essa classificação 
e descartar a influência de 

fatores externos no caso, 
o que poderia influenciar 
na comercialização para o 
mercado externo.

A notícia desencadeou 
um movimento de queda 
nos contratos futuros do boi 
gordo na B3 e no mercado 
físico, em virtude de maior 
cautela do setor quanto a 
uma possível restrição nas 
exportações de carne bovi-
na brasileiras.

“No (mercado) físico, 
nós já estávamos observan-
do um recuo nas cotações da 
arroba do boi gordo, em fun-
ção do aumento da oferta de 
gado confinado em algumas 
praças pecuárias. Com esse 
caso da doença, a tendência 
é que o mercado continue 
frouxo”, disse Torres.

O especialista comen-
tou, ainda, que os grandes 
frigoríficos decidiram sus-
pender as exportações até 
que a situação seja escla-
recida. “Isso é bom porque 
mostra o comprometimen-
to da cadeia brasileira com 

a segurança alimentar”, 
acrescentou.

Questionado sobre os 
relatos do caso atípico, o Mi-
nistério da Agricultura disse 
que o Brasil adota procedi-
mentos de vigilância, inves-
tigação e notificações reco-
mendadas pela Organização 
Mundial de Saúde Animal. 
“Casos em investigação são 
corriqueiros dentro dos 
procedimentos de vigilân-
cia estabelecidos e medidas 
preventivas são adotadas 
imediatamente para garan-
tir o controle sanitário. Uma 
vez concluído o processo 
em investigação, os resul-
tados serão informados”, 
informou o ministério em 
nota, sem dar mais detalhes.

Os contratos futuros de 
boi gordo na B3 despenca-
ram anteontem com a infor-
mação sobre a doença iden-
tificada no animal em Minas. 
O vencimento de outubro, 
o mais líquido, fechou o dia 
com queda de R$ 13,60 por 
arroba, a R$ 296,95/arroba.

A previsão orçamentária para a 
recuperação de todo o museu é de 

R$ 385 milhões. Já foram captados 
64% dos recursos necessários
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Projeto atende 116 escolas rurais, 
urbanas e indígenas na Paraíba
Comitês nas Escolas da Aesa capacita professores e gestores da rede pública de ensino para a educação ambiental

As inscrições da segun-
da etapa do Projeto Comi-
tês nas Escolas foram pror-
rogadas até o dia 12 deste 
mês. O prazo foi ampliado 
para que outras 29 institui-
ções de 13 municípios pa-
raibanos sejam atendidas. 
O programa, desenvolvido 
em parceria pelo Comitês 
das Bacias Hidrográficas 
Estaduais e Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas 
da Paraíba (Aesa), capacita 
professores e gestores da 
rede pública de ensino para 
a educação ambiental.

A partir do entendi-
mento de que a educação 
ambiental para recursos hí-
dricos ainda é pouco explo-
rada e que os professores e 
estudantes da rede formal 
não possuem materiais di-
retamente relacionados à 
gestão das águas, foi cria-
do o Projeto Comitês nas 
Escolas, com o objetivo de 
expandir o conhecimento 
acerca da gestão dos recur-
sos hídricos. Na prática, o 
projeto é uma estratégia de 
educação ambiental para 
recursos hídricos no Esta-
do da Paraíba.

Com a ampliação, o 
projeto atenderá 116 es-
colas urbanas, rurais e in-

dígenas em 49 municípios 
paraibanos. As unidades 
de ensino estão localizadas 
nas áreas de abrangência 
das bacias hidrográficas 
dos rios Mamanguape, Ca-
maratuba e Miriri, regiões 
de atuação do Comitê das 
Bacias Hidrográficas do Li-
toral Norte (CBH-LN).

A nova fase das capaci-
tações terá início no dia 27 
de setembro. Os servidores 
que quiserem participar de-
vem solicitar os formulários 
enviados aos gestores das 
escolas. As aulas serão vir-
tuais, o curso terá duração 
de 15 horas e os alunos re-
ceberão um kit educativo, 
desenvolvido para trabalhar 
a gestão dos recursos hídri-
cos de maneira interativa em 
suas instituições de ensino. 
O material já está disponí-
vel para download no site 
aesa.pb.gov.br. Para mais in-
formações está disponível o 
e-mail comitesnasescolas@
comitesparaiba.com.br.

Primeira etapa
Mais de 100 professo-

res e gestores participaram 
das ações do projeto desen-
volvendo materiais com a 
utilização do kit educativo 
Comitês nas Escolas.

O Comitê nas Escolas 
foi lançado no dia 24 de 
março de 2021, na ‘Semana 
Estadual de Mobilização em 
Defesa da Água’. Além da 
Aesa, também contribuem 
para o projeto a Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB), o Instituto Federal 
da Paraíba (IFPB), a Secre-
taria de Estado da Infraes-
trutura, dos Recursos Hí-
dricos e do Meio Ambiente 
(Seirhma), a Superinten-
dência de Administração do 
Meio Ambiente (Sudema), a 
Companhia de Água e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa) 
e a Secretaria da Educação 
e da Ciência e Tecnologia 
(SEECT).

Objetivo principal do projeto é o de expandir o conhecimento acerca da gestão dos recursos hídricos na Paraíba

Foto: Divulgação/Aesa

Vulnerabilidade

MPPB pressiona e Sapé vai 
garantir assistência a idosos

Foi celebrado ontem 
um convênio de coopera-
ção técnica mútua entre o 
município de Sapé e a Asso-
ciação de Idosos Lar Doce 
Aconchego para assegurar 
o acolhimento de idosos em 
situação de vulnerabilida-
de social, garantindo a eles 
o direito socioassistencial 
previsto em lei.

A assinatura do con-
vênio foi formalizada em 
audiência por videocon-
ferência realizada pelo 
Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB) e cumpre a 
primeira cláusula do termo 
de ajustamento de conduta 
(TAC) assinado, em agos-
to deste ano, pelo prefeito, 
Sidnei Paiva de Freitas; pela 
secretária municipal de As-
sistência Social, Denise Sil-
va, e pela representante le-
gal da associação de idosos, 
Natália de Oliveira Lima.

Conforme explicou a 
promotora de Justiça de 
Sapé, Caroline Freire Mon-
teiro da Franca, que atua na 
defesa do idoso, o TAC é um 
desdobramento de um pro-
cedimento administrativo 
instaurado pelo MPPB para 
averiguar o cumprimento 
da legislação em relação à 

assistência prestada à po-
pulação idosa no município. 
O procedimento resultou 
em ação civil pública que 
pedia a condenação do mu-
nicípio para que instalasse 
uma instituição de longa 
permanência para idosos 
em Sapé.

“De modo geral, cons-
tatamos que, efetivamente, 
o município não oferece ne-
nhuma instituição de longa 
permanência para idosos 
pública e que tínhamos que 
buscar instituições em cida-
des vizinhas ou até mesmo 
da capital. Contudo, infeliz-
mente, temos uma deman-
da muito grande de idosos 
em situação de vulnerabi-
lidade. Por isso, fizemos a 
mediação entre o poder pú-
blico, através da prefeitura, 
e a associação, para forma-
lização do convênio, que 
hoje foi assinado. Vamos 
juntar o TAC, bem como o 
convênio na ação civil pú-
blica, e pedir a extinção da 
ação. A intenção do Ministé-
rio Público é fazer com que 
tenhamos um local de cui-
dado e acolhimento dentro 
do nosso próprio municí-
pio, para que os idosos não 
fiquem longe de suas raízes, 

de sua história”, explicou a 
promotora.

O convênio de coope-
ração técnica mútua terá 
vigência de 12 meses e 
poderá ser renovado pelo 
poder público municipal. 
Ele garante às pessoas 
com 60 anos ou mais de 
idade, de ambos os sexos, 
e com grau de dependên-
cia I, II e III (conforme a 
resolução da Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária RDC 283/2005), que 
não dispõem de condições 
para permanecer na famí-
lia ou para aqueles que se 
encontram com vínculos 
familiares fragilizados ou 
rompidos, em situação de 
negligência familiar ou ins-
titucional, sofrendo abusos, 
maus-tratos e outras for-
mas de violência ou que te-
nham perdido a capacidade 
de autocuidado.

O acordo estabelece 
que a demanda por institu-
cionalização do idoso será 
encaminhada ou validada 
pelos centros de referência 
em assistência social (Cras 
e Creas), órgãos municipais 
subordinados à Secretaria 
Municipal da Assistência So-
cial.

Foto: Assim/MPPB

Assinatura do convênio 
foi formalizada em
audiência por
videoconferência
realizada pelo
Ministério Público
da Paraíba

Inscrições da 
segunda etapa foram 

prorrogadas até o 
próximo dia 12 e prazo 
foi ampliado para que 

outras 29 instituições de 
13 municípios no Estado 

fossem atendidos



Atletismo e natação 
são as duas modalidades 
que mais levaram brasi-
leiros ao pódio na história 
dos Jogos Paralímpicos. 
Das 353 medalhas totais 
que o Brasil já conquistou 
em sua história, incluindo 
os primeiros nove dias dos 
Jogos de Tóquio, as pistas e 
os campos renderam 159 
medalhas aos brasileiros, 
enquanto as piscinas fo-
ram responsáveis por 124 
honrarias conquistadas até 
o momento. A disputa no 
Japão acaba no domingo, 
dia 5.

Apesar de o atletismo 
levar vantagem na quanti-
dade de medalhas obtidas 
no total, historicamente as 
duas modalidades travam 
uma saudável rivalidade 
para saber qual dos dois 
esportes é o campeão de 
pódios em uma única edi-
ção dos Jogos.

Ambas demonstram 
um poderio esportivo no 
movimento paralímpico 
brasileiro desde a década 
de 80, quando as compe-
tições não eram jogadas 
nas mesmas sedes dos Jo-

gos Olímpicos. Na quarta 
participação do Brasil em 
uma Paralimpíada, os atle-
tas brasileiros voltaram de 
Nova York (Estados Uni-
dos) e Stoke Mandeville 
(Inglaterra), com 28 me-
dalhas, todas conquistadas 
no atletismo (21, sendo 
seis de ouro) e na natação 
(sete medalhas).

A partir desta edição 
surgiram os primeiros bra-
sileiros considerados po-
tências paralímpicas, prin-
cipalmente no atletismo 
brasileiro. Os resultados 
de Luiz Cláudio Pereira, 
Márcia Malsar, Miracema 
Ferraz e Amintas Piedade 
nas edições dos Jogos de 
Nova York/Stoke Mande-
ville e em Seul, quatro anos 
depois, ajudaram a modali-
dade a ser a mais premia-
da na época. Na Coreia do 
Sul, o Brasil conquistou 15 
medalhas no atletismo (3 
ouros, 8 pratas e 4 bron-
zes). Pela natação, subiu ao 
pódio nove vezes, uma no 
lugar mais alto apenas.

Nos Jogos Paral ím-
picos da década de 90, o 
rendimento das duas mo-
dalidades ficou mais equili-
brado, embora o atletismo 
já contasse com a presença 

da velocista Ádria Santos, 
que conquistou 13 meda-
lhas ao todo na carreira. 
Nos Jogos de 1992, em Bar-
celona, o Brasil conquistou 
quatro medalhas no atle-
tismo (3 ouros) e a natação 
apenas três honrarias, ne-
nhuma dourada. Os Jogos 
na Espanha também mar-
caram a despedida de Luiz 
Cláudio Pereira. Em três 
edições, o atleta ganhou 
seis medalhas de ouro e 
nove de prata. O Brasil 
já começava a despontar 
como uma das grandes na-
ções da competição.

Virada
Com a entrada no cir-

cuito paralímpico de atle-
tas como Clodoaldo Sil-
va, André Brasil e Daniel 
Dias (que se aposentou 
em Tóquio com 27 pódios 
na carreira), o número de 
conquistas entre nada-
dores disparou e foi su-
perior ao do atletismo na 
Paralimpíada de Sydney, 
na Austrália, e também na 
de Pequim, na China, em 
2008. Clodoaldo Silva, que 
chegou a conquistar seis 
ouros em Atenas, subiu ao 
pódio em Paralimpíadas 14 
vezes na carreira. Mesmo 

número de André Brasil, 
que possui sete medalhas 
douradas.

Nenhum atleta brasi-
leiro, porém, ficou mais 
entre os três primeiros 
colocados em provas fi-
nais do que Daniel Dias. 
O nadador, que encerrou 
a carreira disputando a 
última prova em Tóquio na 
quarta-feira, os 50m livre, 
conquistou 27 medalhas e 
é o atleta do país que mais 
subiu ao pódio entre todas 
as modalidades na história 
do movimento paralímpico 
brasileiro. “Deus fez infi-
nitamente mais do que eu 
pedi, do que eu pensei. Se 
eu escrevesse isso, não ia 
ser tão perfeito quanto foi. 
Não é choro de tristeza, eu 
estou muito feliz”, disse em 
seu adeus das piscinas.

 Nos nove primeiros 
dias de disputa no Japão, 
a natação vem superando 
o atletismo. Puxados pelos 
bons resultados de Maria 
Carolina Santiago (quatro 
medalhas, sendo três de 
ouro), Gabriel Bandeira e 
Gabriel Araújo (três me-
dalhas individuais cada), 
os nadadores somam 22 
honrarias (8 ouros, 5 pra-
tas e 9 bronzes), enquanto 

o atletismo contribuiu com 
19 medalhas no geral (8 
ouros, 5 pratas e 6 bron-
zes) até o momento.

O atletismo, contudo, 
pode virar ainda. Há mais 
finais da modalidade agen-
dadas para serem realiza-
das até o dia 4 de setem-

bro (horário de Brasília), 
um dia antes da cerimônia 
de encerramento dos Jo-
gos Paralímpicos. O Brasil 
também corre atrás de seu 
recorde de conquistas: 21 
medalhas de ouro nos Jo-
gos de Londres, em 2012. 
Por enquanto, tem 18.

Os paraibanos Emer-
son Silva e José Batista es-
tão juntos com a Seleção 
Brasileira de Goalball, na 
final paralímpica da moda-
lidade, nos Jogos de Tóquio. 
A decisão do ouro será 
diante da China, às 7h30 
de hoje, após vitória de 9 a 
5 sobre a Lituânia. Atuais 
bicampeões mundiais, o 
time do Brasil chegou ao 
torneio no Japão como uma 
das equipes favoritas e, ao 
longo de toda a competição, 
vem comprovando essa 
condição ao vencer quatro 
dos cinco jogos que dispu-
tou até o momento e, agora, 
com a chance de obter o 
ouro, diante dos chineses.

Essa é a primeira vez 
que a equipe nacional che-
ga na decisão das Para-
limpíadas pelo goalball. 
Depois da prata nos Jogos 
Paralímpicos de Londres, 
em 2012, e após o bronze 
nos Jogos do Rio de Janeiro, 
onde o Brasil havia chega-
do como o principal favori-
to da disputa - assim como 
agora, em Tóquio -, dessa 
vez, a seleção brasileira 
da modalidade conseguiu 
confirmar a sua condição 
de favoritismo retornando 

a disputar a grande deci-
são paralímpica, mas ago-
ra, resta ainda o último 

e decisivo compromisso, 
diante da forte equipe da 
China, onde o time verde e 

amarelo espera somar uma 
nova medalha para a sua 
coleção, a de ouro.

Já no feminino, a se-
leção nacional, comanda-
da pela dupla da Paraí-

ba, formada por Dailton 
Nascimento (treinador) 
e Jonatas Castro (auxiliar 
técnico), acabou perdendo 
para os Estados Unidos, na 
prorrogação, por 5 a 4. Por 
conta disso, o time ficou 
fora da briga pelo ouro, 
no entanto, as brasileiras 
seguiram vivas buscando 
fazer história e conquistar 
a primeira medalha para 
o goalball do Brasil, entre 
as mulheres. Por isso, joga-
ram, hoje, à 1h15, a dispu-
ta do bronze.

Outra vez na final
Com três atletas pa-

raibanos - Damião Robson 
(defensor), Luan Lacerda 
(goleiro) e Matheus da Cos-
ta (goleiro) -, além de uma 
comissão técnica que con-
ta com outros cinco repre-
sentantes do Estado - Fábio 
Vasconcelos (treinador), Jo-
sinaldo Costa (auxiliar e trei-
nador de goleiros), Halekson 
Barbosa (fisioterapeuta), 
Edson Gomes (preparador 
físico e chamador) e Alexan-
dre Sérgio (fisiologista) - o 
Brasil está, pela quinta edi-
ção consecutiva, na final do 
futebol de 5, após bater, por 
1 a 0, a seleção de Marrocos, 
na semifinal. Dessa vez, o ad-
versário será, além de tudo, 
um grande rival, a Argentina 
que enfrenta os brasileiros, 
tetracampeões paralímpi-
cos, amanhã, às 5h30.

As equipes vão repetir a 
decisão da estreia do futebol 
de 5 nos Jogos, em Atenas. 
Em 2004, o Brasil levou a 
melhor por 3 a 2 nos pênal-
tis, após empate sem gols 
no tempo regulamentar. A 
seleção brasileira chega para 
essa decisão com uma cam-
panha impecável: quatro 
vitórias, 12 gols marcados e 
nenhum sofrido na fase de 
grupos.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 3 de setembro de 2021     |     A UNIÃO        21

Copa do Nordeste
CBF define primeira fase da Copa do Nordeste, onde 
o Treze vai enfrentar o Floresta-CE e o Sousa terá 
pela frente o ASA, de Arapiraca. Página 22 Fo
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           Futebol de 5 e goalball              

Paratletas das duas modalidades vão brigar pela medalha de ouro, hoje e 
amanhã, no masculino, após vitórias sobre seleções do Marrocos e da Lituânia

ParaibaNos 
garaNtEm 
mEdalhas

A vitória de 1 a 0 sobre 
Marrocos foi bastante 
comemorada pelos 
jogadores e membros 
da comissão técnica da 
Seleção Brasileira de 
Futebol de 5. A decisão 
pelo ouro será contra os 
argentinos
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Recorde de medalhas

atletismo e natação mantêm tradição e somam 
41 pódios para o brasil nos Jogos Paralímpicos
Caio Possati
Agência Estado

Alessandro Rodrigo ganhou a medalha de ouro no lançamento de disco 
F11, no atletismo, e Talisson Glock, o bronze nos 100m livre, na natação

Foto: Ale Cabral/CPB

Foto: Ale Cabral/CPB



Equipe de Sapé decide em casa o título contra a Perilima e busca se vingar da derrota na disputa de 2019

O Confiança pode se sa-
grar, hoje, a partir das 15 
horas, na Toca do Papão, na 
cidade de Sapé, campeão 
do Campeonato Paraibano 
Sub-19, caso consiga em-
patar com a Desportiva Pe-
rilima, depois de ter venci-
do o jogo de ida, disputado 
na última quarta-feira, no 
Amigão, por 1 a 0. A equi-
pe comandada por Cesar 
Wellington não quer repetir 
o desfecho de 2019, quan-
do perdeu o título em casa 
para o mesmo adversário 
na edição de 2019. Naque-
la oportunidade, a equipe 

da “terra do abacaxi” havia 
perdido por 1 a 0 em Cam-
pina Grande e no jogo de 
volta alcançou uma vitória 
no tempo regulamentar por 
3 a 2, levando a decisão para 
as penalidades máximas.

E foi uma disputa bas-
tante equilibrada porque 
foram 18 cobranças de pê-
naltis, sendo cinco desper-
diçadas e uma vitória de 7 
a 6 em favor da equipe de 
Campina Grande.

Na Copa São Paulo de 
2020, a Paraíba foi repre-
sentada pelos dois clubes e 
as campanhas foram frus-
trantes. O Confiança perdeu 
todos os seus jogos, sendo 
de 3 a 0 para o Internacio-

nal, de Porto Alegre: de 2 
a 1 para o Capivariano-SP.; 
e de 4 a 0 para o Linense, 
também de São Paulo. Já 
Desportiva Perilima ainda 
conseguiu um empate de 
2 a 2 na estreia diante do 
Comercial, de Ribeirão Pre-
to-SP, mas depois acumulou 
duas derrotas, uma para 
o Juventude, de Caxias de 
Sul por 1 a 0 e a outra para 
o Cuiabá, do Mato Grosso, 
por 4 a 3.

As duas equipes so-
nham com uma melhor 
participação depois da ex-
periência negativa do ano 
passado.

Este ano, em função 
da pandemia do coronavi-

rus, não houve a disputa da  
Copa São Paulo de Juniores.  
A Federação Paulista de Fu-
tebol já nunciou o retorno 
da competição em 2022 e 
está no processo de forma-
tação. A expectativa é que a 
Paraíba siga com duas vagas 
como tem acontecido nos 
últimos anos.

O Campeonato de Junio-
res, que é disputado desde 
1969 e conta com 128 ti-
mes, de todos os estados do 
Brasil. A Copinha acontece 
entre os dias 2 e 25 de janei-
ro. A data da final sempre 
coincide com o aniversário 
da cidade de São Paulo. Po-
derão participar jogadores 
de 15 até 21 anos.

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com

Confiança joga por empate
para ganhar o Paraibano

Por muito tempo criou-se no Brasil a cultura de 
que bastava jogar uma bolinha que fosse e o me-
nino vinculado a alguma categoria de base de um 
clube de futebol já teria chance de ser vendido para 
o mercado europeu. Se iria fazer sucesso na Euro-
pa, aí já seria outra história. O mais importante era 
mesmo vender. Atender à demanda do mercado em 
ebulição e despachar tantos pernas-de-pau quanto 
tivéssemos disponíveis. 

O mais difícil era fazer a ponte com os inte-
ressados na importação do talento brasileiro e 
provar que ali estava um bom investimento. Sim, 
porque os clubes de entrada no Velho Continente 
não compram jogador pra fazer graça, tampouco 
querem constituir ídolos históricos em suas pra-
ças. A ideia quase sempre é identificar um bom ne-
gócio e fazer dinheiro em cima, na revenda. Como 
todos os dias um besta e um sabido saem de casa, 
se encontram e fecham acordo, os agentes respon-
sáveis por oferecer os atletas instituíram o DVD 
como mecanismo para mostrar todo o potencial 
esportivo dos jogadores.   

Era assim que o Brasil vendia jovens promes-
sas para clubes da Holanda, Ucrânia, Portugal, Tur-
quia, Sérvia e Estados Unidos, só para começo de 
conversa. Preparava-se um compilado com os me-
lhores lances de cada jogador. Por mais que o pere-
ba perdesse 100 chutes na cara do gol, somente os 
feitos entravam para o bendito DVD. Eram horas e 
mais horas de captação para conseguir cada passe, 
drible, lançamento perfeito. Muitas vezes um jogo 
inteiro só rendia 10 segundos de lampejos de maes-
tria. Mas cata dali, junta daqui, em um ano se mon-
tava o DVD e o jogador era bem vendido para tentar 
a sorte onde nem se fala português, nem se come 
arroz com feijão. 

Foi exatamente assim que Adolfo decidiu em-
placar o filho como empreendimento familiar para 
um futuro confortável da família Borges e Barros, 
composta em sua maioria de investidores cario-
cas que por muitos anos se sustentaram em bolhas 
imobiliárias e esquemas de pirâmides financeiras. 
Hoje, falidos, colocam os membros para jogo.

O menino mais novo nem de futebol gostava, 
mas foi inscrito nas categorias de base do Santos 
graças à amizade do pai com um olheiro do Alvine-
gro Praiano. Adolfo havia sido advertido de que da-
quela poça não sairia peixe, mas insistiu. E sabendo 
que seria difícil conseguir boas imagens do filho 
em campo diante da concorrência, contratou uma 
equipe de filmagem exclusiva para acompanhar o 
pequeno Augusto Robson Borges e Barros, que ago-
ra se chamaria somente Borges, em referência a um 
recente matador do futebol brasileiro que também 
teve passagem pelo Santos, mas diferentemente, jo-
gava bola de verdade.

Foi um ano inteiro de gravações com equipe 
dedicada para se conseguir espremer um DVD mui-
to meia-boca. O pai insistia naquela empreitada, 
mesmo sob os protestos do filho, que passava os 
jogos quase o tempo todo amarrando o cadarço das 
chuteiras, ou arrumando seus meiões. 

Para que o negócio andasse, Adolfo garantia 
a equipe de cinema para acompanhar; mandava 
também um motivador ficar à beira do campo em-
purrando o jovem Borges; contratava ainda equipe 
multidisciplinar com psicólogo, massagista, fisiote-
rapeuta e nutricionista. Era tudo pensado para que 
o menino jogasse a mínima bola necessária para 
que fosse vendido. 

Borges só jogava quando o pai ia ao campo 
acompanhar a partida. Até de futebol o pequeno 
passava a gostar, naqueles raros eventos que acon-
teciam não mais que uma vez a cada três meses. Era 
somente assim que eles se viam, no campo, quatro 
vezes por ano, com direito a registro de foto feliz no 
na rede social e cena conjunta para enquadrar bem 
o pai de DVD.

Pai de DVD

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador
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Na última quarta-feira, o 
Confiança surpreendeu a Perilima, 

no Amigão, e abriu vantagem na 
decisão do Paraibano Sub-19

Treze vai enfrentar o Floresta, e o Sousa 
joga contra o ASA na Copa do Nordeste

Em sorteio realizado no fi-
nal da manhã de ontem, na sede 
da Confederação Brasileira de 
Futebol, foram definidos os 
confrontos da primeira fase eli-
minatória da Copa do Nordeste 
de 2022 em jogo único, envol-
vendo dois clubes da Paraíba. 
As partidas estão programadas 
para acontecer entre os dias 13 
e 14 de outubro. O Treze, no 
jogo de número três, vai enfren-
tar o Floresta-CE, em Campina 
Grande, enquanto o Sousa terá 
pela frente o ASA, da cidade de 
Arapiraca, atuando fora de seus 
domínios, na partida de núme-
ro cinco. Os outros duelos fica-
ram assim definidos: River (PI) 
x Lagarto(SE),  Moto Club(MA) 
x Retrô(PE), Juazeirense(BA) x 
Central(PE), Jacuipense(BA) x 
Atlético (CE), Itabaiana (SE) x 
Bahia de Feira(BA) e Impera-
triz(MA) x Fluminense(PI). Se 
houver empate no tempo nor-
mal, a definição do classificado 
sairá nas penalidades máximas.

Caso o Galo passe de fase, 
visitará o Santa Cruz na segun-
da fase no Estádio do Arruda. 
O Floresta vem em ascensão 
na Série C do Brasileiro, apesar 
de ainda lutar contra o rebaixa-
mento. A equipe ocupa a sétima 
colocação com 16 pontos e vem 
de vitoria contra o Botafogo 
e empate contra o Paysandu, 
ambos fora de casa. Já o adver-

sário do Sousa está eliminado 
da Série D e cumpre apenas 
tabela na última rodada. O ASA 
é o sétimo colocado do Grupo 4 
e joga neste fim de semana con-
tra o Atlético da Bahia, em casa. 
Se o Sousa passar vai enfrentar 
o Confiança, outra vez fora de 
seus domínios.

Após esta primeira pre-
liminar, os classificados vão 
para o segundo mata-mata, en-
contrar os times já garantidos 
nele, que são: ABC (Rio Grande 
do Norte), América-RN (Rio 
Grande do Norte), Botafogo-PB 
(Paraíba), Confiança (Sergipe), 
CRB (Alagoas), Ferroviário 
(Ceará), Santa Cruz (Pernam-

buco) e Vitória (Bahia). Neste 
caso, as equipes que estão nesta 
segunda fase vão jogar em casa 
diante dos classificados na eta-
pa anterior. 

No novo sorteio para defi-
nir os confrontos com os vence-
dores, o Botafogo vai enfrentar 
o vencedor de Imperatriz e Flu-
minense na segunda preliminar, 
atuando no Almeidão. A terceira 
fase vai acontecer apenas com 
os oito classificados da segun-
da. Agora em partidas de ida e 
volta e esta etapa será realizada 
entre os dias 27 e 28 de outu-
bro (ida), e 3 e 4 de novembro 
(volta). Quatro duelos definirão 
os quatro clubes que se junta-

rão a CSA (Alagoas), Bahia e 
Atlético de Alagoinhas (Bahia), 
Ceará e Fortaleza (Ceará), 
Sampaio Corrêa (Maranhão), 
Campinense (Paraíba), Náutico 
e Sport (Pernambuco), Altos 
(Piauí), Globo FC (Rio Grande 
do Norte) e Sergipe, todos já 
garantidos na fase de grupos.

Em 2022, a Copa do Nor-
deste vai contar com 36 equipes 
ao todo. É o maior número em 
todas as 19 edições do regional. 
A fase de grupos, que acontece 
no ano que vem, vai ser dispu-
tada no primeiro semestre com 
16 times distribuídos em duas 
chaves como oito, um formato 
que já acontece há alguns anos.
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Treze e Sousa conheceram, 
ontem, os adversários na fase 
preliminar da Copa do Nordeste 
da próxima temporada



Esportes

Ex-presidente da CBF tinha sido banido e agora a pena foi trocada, mas decisão não afeta o processo nos Estados Unidos

Alvo constante do pre-
sidente afastado da CBF 
Rogério Caboclo nos últi-
mos meses, Marco Polo Del 
Nero recebeu uma boa no-
tícia, ontem. O ex-mandatá-
rio da entidade que regeu 
o futebol nacional teve sua 
punição reduzida pela Cor-
te Arbitral do Esporte (CAS, 
na sigla em inglês). O tribu-
nal trocou o banimento de-
finitivo por uma suspensão 
de 20 anos.

Com a decisão, Del 
Nero poderá reassumir fun-
ções no futebol em 2038, 
quando teria 97 anos de 
idade. A suspensão de 20 
anos é retroativa à decisão 
da Fifa de banir o dirigente 
brasileiro, então de forma 
permanente, em abril de 
2018. Na ocasião, a entida-
de mundial enquadrou Del 
Nero em cinco artigos do 
seu Código de Ética: 21º 
(suborno e corrupção), 20º 
(oferecer ou aceitar pre-
sentes ou outros benefí-
cios), 19º (conflitos de inte-
resse), 15º (lealdade) e 13º 
(regras gerais de conduta).

O brasileiro recorreu à 
CAS, que corroborou a deci-
são inicial da Fifa, “quanto 
às conclusões sobre o méri-
to” da questão, mas decidiu 
rever a punição aplicada. 
E reduziu a pena para 20 
anos de suspensão. O julga-
mento da CAS tem caráter 
apenas esportivo, sem afe-
tar a situação de Del Nero 
junto à Justiça dos Estados 
Unidos, onde foi indiciado 
por fraude, lavagem de di-
nheiro e por integrar orga-
nização criminosa.

Del Nero era integrante 
do então comitê executi-
vo da Fifa quando a Justi-
ça americana fez a famosa 
operação de prisão de di-
rigentes do futebol num 
hotel de luxo na Suíça por 
suspeitas de corrupção, en-
tre outras. O brasileiro José 
Maria Marin, outro ex-pre-
sidente da CBF, foi um dos 
sete detidos naquele fim de 
maio de 2015.

Agência Estado

Corte Arbitral pune Del Nero
com 20 anos de suspensão

Edição: Geraldo Varela          Editoração: Bhrunno Maradona
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Renovação de Arrascaeta encaminhada

Jogador chileno abandona a seleção

Rayssa encontra
com o Fenômeno 

Álvaro Filho agora faz dupla com Evandro no vôlei de praia

A renovação do contrato do meia 
Arrascaeta do Flamengo ainda não 
aconteceu, mas o clube segue pre-
ocupado em resolver a situação e 
deve  aumentar em 40% o salário, o 
que representa com luvas e impostos, 
um custo perto do que ganha Gabriel. 
O valor agrada ao atleta e também 
a seu empresário, Daniel Fonseca. 
No entanto, a contraproposta é que, 
além do aumento e do novo vínculo 

até 2026, o clube compre os 25% dos 
direitos econômicos restantes ligados 
ao Defensor de forma parcelada. Essa 
foi uma alternativa apresentada pelo 
agente à diretoria, com aval do atleta, 
que entende que todos devem ser be-
nefíciados em uma renovação desse 
porte. Sobretudo depois do esforço 
feito pelo jogador e seu empresário 
para sair do Cruzeiro em 2019. O mar-
telo ainda não foi batido.

Poucas horas antes do jogo entre 
Brasil e Chile, pelas Eliminatórias 
da Copa do Mundo, o atacante Ro-
bbie Robinson decidiu abandonar 
a concentração da equipe chilena, 
em Santiago. O jogador disse que 
precisa de mais tempo para decidir 
por qual seleção vai atuar agora e no 
futuro. Ele também tem cidadania 
americana. "Quero agradecer aos 
torcedores, jogadores, comissão téc-

nica e funcionários de 'La Roja' pelo 
caloroso recebimento quando tive a 
honra de me juntar à seleção na-
cional. Realmente curti treinar com 
vocês e me sinto honrado pela forma 
como me trataram. Decidi voltar ao 
sul da Flórida para tirar um tempo 
para avaliar qual seleção vou repre-
sentar, enquanto ajudo o Inter Miami 
CF a chegar aos playoffs", declarou o 
jogador, em suas redes sociais.

Rayssa Leal, medalhista de prata nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio, ganhou no 
último fim de semana a etapa de Salt 
Lake City do Mundial de skate street. 
Mas os prêmios da skatista não param 
por aí. Na última quarta-feira, ela rece-
beu um presente especial de Ronaldo 
Fenômeno. O ex-jogador está em São 
Paulo, se encontrou com a maranhen-
se e fez um registro nas redes sociais. 
Ídolos de diferentes gerações, Rayssa e 
Ronaldo têm como grande diferencial 
tornar suas conquistas um meio de 
apoio e incentivo para a prática de 
esporte, atraindo mais torcedores e 
fãs. Rayssa presenteou Ronaldo com 
uma skate branco, com sua assinatura 
e uma dedicatória. Mas não saiu sem 
nenhum mimo, tendo recebido das 
mãos do ex-jogador de Real Madrid, 
Corinthians e Inter de Milão uma ca-
misa da seleção brasileira e uma bola 
de futebol, ambas autografadas e com 
uma mensagem para a skatista.

Álvaro Filho e Evandro formam a mais nova dupla do vôlei de praia. Comandados pelo técnico Ednílson Costa, o Ed, os dois atletas, que 
disputaram a Olimpíada de Tóquio, com outros parceiros, vão em busca de títulos nacionais e internacionais, além de uma vaga nos Jogos 
de Paris, em 2024. O Alvinho é um cara muito talentoso e estar ao lado nele nessa nova trajetória vai ser maravilhoso. Tenho certeza que 
não só o nosso jogo vai encaixar, como a nossa experiência vai ajudar muito. Tudo o que já passamos servirá, com certeza, para que a 
gente consiga um entrosamento e possa brigar pelos títulos do Brasileiro, do Circuito Mundial e, mais na frente, do Campeonato Mundial e 
da corrida olímpica. Estou muito feliz por esta nossa decisão e vou recebê-lo de braços abertos aqui no Rio”, disse Evandro.

Curtas
Fotos: Divulgação/CBV

Del Nero estava no local, 
mas não chegou a ser preso. 
Mas não escapou de ser in-
diciado pela Justiça dos EUA 
meses depois. Ele renunciou 
às suas funções tanto na Fifa 
quanto na Conmebol. E pas-
sou a evitar deixar o Brasil 
por causa do risco de ser 
preso, como aconteceu com 
outros dirigentes.

Promotores americanos 
alegam que ele recebeu mi-

lhões de dólares em propinas 
em acordos comerciais assi-
nados para as transmissões 
da Copa América, da Copa 
Libertadores e da Copa do 
Brasil. O caso segue em in-
vestigação. Na Fifa, ele foi pu-
nido com o banimento e uma 
multa de 1 milhão de francos 
suíços (cerca de R$ 5,6 mi-
lhões no câmbio atual).

Afastado dos holofo-
tes desde que foi banido 

do futebol, Del Nero voltou 
ao noticiário nos últimos 
meses por conta do afasta-
mento do seu sucessor no 
comando da CBF, Rogério 
Caboclo. O presidente afas-
tado da entidade enfrenta 
acusação de assédios moral 
e sexual por parte de uma 
funcionária da confedera-
ção e atribui o caso a uma 
conspiração supostamente 
criada por Del Nero.

De acordo com Caboclo, 
o seu antecessor segue com 
forte influência na entidade 
e estaria tramando para ti-
rá-lo do poder. Caboclo ha-
via chegado à presidência 
da CBF com o apoio de Del 
Nero, mas acabou rompen-
do com o seu então amigo 
e aliado político e disse ter 
entrado em conflito com ele 
antes do surgimento das de-
núncias da funcionária.

de dólares em propina 
teria recebido o ex-

presidente em diversos 
acordos comerciais

Milhões

Del Nero era integrante do então comitê executivo da Fifa quando a Justiça americana fez a famosa operação de prisão de dirigentes do futebol num hotel de luxo na Suíça por suspeitas de corrupção

Foto: Divulgação/CBF
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Também chamado de outorgante, falecido que vendeu imóvel deve ser representado pelo inventariante ou administrador do espólio

Escritura é registrada mesmo 
ocorrendo morte do vendedor

A escritura de compra e venda 
é um ato estabelecido em um cartó-
rio de notas no qual uma das partes 
vende determinado bem (móvel ou 
imóvel) para outra. É considerada 
uma ação segura e que muitas ve-
zes custa menos do que os contratos 
particulares. O procedimento é feito 
mediante agendamento prévio, para 
que seja coletada a documentação 
necessária e sejam feitos todos os 
esclarecimentos para o negócio.

É instrumento jurídico da ma-
nifestação de vontade entre uma 
ou mais pessoas (compradores e 
vendedores), perante um tabelião 
de notas ou escrevente autorizado 
do tabelião, cuja responsabilidade é 
formalizar a compra e a venda.

O Código Civil prevê que “não 
dispondo a lei em contrário, a escri-
tura pública é essencial à validade 
dos negócios jurídicos que visem à 
constituição, transferência, modifi-
cação ou renúncia de direitos reais 
sobre imóveis de valor superior a 
trinta vezes o maior salário mínimo 
vigente no país”.

A escritura é obrigatória para 
a transferência de imóveis de valor 
superior a 30 salários mínimos e, 
segundo o presidente da Comissão 
de Direito Imobiliário da Ordem 
dos Advogados do Brasil na Paraíba 
(OAB-PB), Bruno Barsi, caso o imó-
vel tenha sido adquirido e devida-
mente quitado antes da morte do 
vendedor, poderão os compradores 
solicitar ao tabelião de notas a lavra-
tura da escritura pública.

Com isso, aquele que concede 
o bem, chamado de outorgante ou 
vendedor, deve ser representado 
pelo inventariante ou administrador 
do espólio (pessoa nomeada para 
administrar os bens de quem mor-
reu até a partilha).

Portanto, se houve a venda, mas 
a escritura ainda não tinha sido re-
gistrada e o vendedor faleceu, a ven-
da continua válida. O comprador, 
inclusive, poderá levar sua escritu-
ra para registro perante o cartório 
de registro de imóveis competente. 
“Vale registrar que a efetiva transfe-
rência de propriedade só se aperfei-
çoa com o registro das escrituras pú-
blicas de compra e venda no cartório 
de registro de imóveis competente”, 
explica o advogado.

O tabelião Thiago Pacheco, por 
sua vez, alertou que, caso o vende-

dor venha a óbito antes de assinar a 
escritura, obrigatoriamente, deverá 
ser realizado inventário sobre os bens 
deixados pelo falecido, para depois 
seus herdeiros assinarem a escritura 
transferindo a propriedade daquele 
bem para o comprador.

“Daí a importância de escri-
turar e registrar imediatamente o 
imóvel que se negociou, evitando, 
assim, esses obstáculos que pode-
rão surgir com a morte do vende-
dor”, declarou o especialista. Ele 
ressaltou ainda que essa situação 
poderá se agravar caso os herdeiros 
entrem em litígio e o inventário seja 
processado na Justiça.

“Portanto, ao negociar a compra 
e venda de um bem imóvel, é im-
prescindível que seja assinada e re-
gistrada a escritura pública de com-
pra e venda imediatamente”, prevê 
o profissional. Conforme o tabelião, 
isso evita que o bem adquirido seja 
objeto de discussão em inventário 
ou até mesmo de dívidas que o ven-
dedor possa vir a contrair.

É determinado o registro da 
escritura pública, mesmo quando a 
venda acontece, o vendedor morre e a 
escritura ainda não estava registrada. 
Ambos os profissionais reforçam que 
o negócio segue valendo e que esse 
documento não é um simples com-
promisso de venda e compra de imó-
vel, mas considerada no meio jurídico 
como ato jurídico perfeito e acabado.

Dessa forma, é diferente de um 
ato lavrado por contrato particular, 
no qual existe necessidade de inter-
venção no inventário, pedido de alva-
rá, ou adjudicação compulsória – pro-
cedimento que obriga o promissor 
vendedor a assinar a escritura defini-
tiva, para que o comprador possa se 
tornar proprietário do bem.

Um dos princípios que rege a ati-
vidade notarial e registral é a fé públi-
ca. Nesse sentido, a escritura lavrada 
é ato (documento) que confere valida-
de ao negócio jurídico firmado. Cum-
prindo as formalidades legalmente 
exigidas, possibilita a transferência do 
imóvel aos compradores, ainda que 
após o óbito de um dos vendedores.

Diante desses fatores, ao ser la-
vrada escritura pública de venda e 
compra de imóvel por instrumento 
público, a morte de um dos vendedo-
res após a lavratura não impede que 
o comprador registre a venda e com-
pra, no serviço de registro imobiliá-
rio, para a consolidação do domínio, 
sem condicionar o ato a qualquer 
habilitação em inventário.

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Aforismo
“Nunca nos encontraremos 

com a morte, porque, 
enquanto somos, ela não é e 
quando ela passa a ser, nós 

não somos mais.”
(Epicuro)

1991 — Frank Capra, cineasta norte-americano
1996 — Walter Forster, 
ator de cinema e pioneiro da televisão brasileira
2012 — Sun Myung Moon (Reverendo Moon), 
líder religioso, escritor e empresário sul-coreano

Mortes na História

Obituário

Geordana Natally Farias
1º/9/2021 – Aos 20 anos, em Ananin-
deua, na Região Metropolitana de Belém 
(PA), assassinada. Modelo foi morta a fa-
cadas pelo ex-namorado Lúcio Magno do 

Foto: Redes Sociais

Estácio Daniel de Lucena
(Papai do Sandalhão)
2/9/2021 – Aos 76 anos, em Patos (PB), 
em decorrência da covid-19. Sapateiro 
muito conhecido na região da cidade de 
Patos pelas sandálias e alpargatas que 
produzia.

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

JC Botezelli (Pelão)
1º/9/2021 – Aos 78 anos, de causa mão 
informada. Produtor musical. Dentre 
seus maiores feitos estão os álbuns de 
sambistas dos morros cariocas que ele 
convenceu gravadoras a lançar. Foi as-
sim que ele conseguiu que Cartola lançasse seu primeiro 
disco, em 1974, quando já tinha 65 anos. Teve sua histó-
ria contada no livro ‘Pelão - A Revolução Pela Música’, do 
pesquisador Celso de Campos Jr., pela editora Garoa Li-
vros. Foi graças a ele que também gravaram seus primei-
ros LPs Carlos Cachaça, aos 74 anos, em 1976; Adoniran 
Barbosa, aos 64 anos, em 1974; e Nelson Cavaquinho, 
em seu primeiro álbum, também em 1973, quando já 
tinha 63 anos.

Foto: Gazeta do Povo

Robert David Steele
30/8/2021 – Vítima da covid-19. Ex-fun-
cionário da CIA que dizia ser a primeira 
pessoa a chamar o novo coronavírus de 
“farsa”. Ele promovia a teoria da conspi-
ração QAnon, um conjunto de suposições 
negacionistas, propagada principalmente por seguidores do 
ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O agente 
também afirmava que a Nasa, agência espacial norte-ameri-
cana, tinha uma colônia de crianças escravas em Marte.

Foto: Redes Sociais

Fotos: Arquivo Pessoal

Bruno Barsi, à esquerda, é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB paraibana; e Thiago Pacheco, à direita, é tabelião

Documento garante validade do negócio
A escritura pública de compra e 

venda é indispensável para dar vali-
dade formal a compra e venda de bens 
imóveis, além de proporcionar maior 
segurança jurídica aos interessados. 
Conforme Bruno Barsi, é um docu-
mento público, lavrado por tabelião de 
notas necessário a publicidade do ne-
gócio jurídico com valor acima de 30 
salários mínimos. Segundo ele, o docu-
mento é feito (lavrado) nos tabeliona-
tos de notas, cuja competência se resu-
me em lavrar escrituras, procurações, 
testamentos, lavrar atas, reconhecer 
firmas e autenticar cópias.

Os titulares e representantes do 
cartório ou do tabelionato estão legal-
mente dotados da fé pública. O notário 
ou tabelião, além do oficial de registro 
ou registrador, são profissionais do di-
reito a quem é delegada o exercício da 
atividade notarial e de registro.

O tabelião Thiago Pacheco ob-
serva que essa escritura é um instru-
mento público por meio do qual o 
vendedor transfere todos os direitos 
que possui sobre um imóvel (especial-
mente a propriedade e a posse) para 
o comprador. “A legislação brasileira 
impõe que a propriedade dos imóveis 
só será transmitida por meio de escri-
tura pública, daí sua relevância para o 
mercado imobiliário”.

A escritura de compra e venda é 
baseada nos direitos de propriedade 
e posse no qual o primeiro serve para 

o imóvel sem registro imobiliário no 
cartório. Assim, quem compra tem 
apenas o direito pessoal de exercer a 
posse do bem. Por isso que quando 
se deseja comprar um imóvel não re-
gistrado deve-se lavrar uma escritura 
pública de cessão de direitos de posse.

É importante que, após a lavra-
tura e assinatura da escritura, o título 
seja encaminhado ao registro, pois a 
propriedade só se consolida com esse 
ato, regra prevista no Código Civil: “Os 
direitos reais sobre imóveis consti-
tuídos, ou transmitidos por ato entre 
vivos, só se adquirem com o registro 
no cartório de registro de imóveis dos 
referidos títulos”. Isso significa que, en-
quanto não registrada a escritura no 
cartório competente, o vendedor con-
tinuará sendo o dono do bem, o que 
pode gerar situações desagradáveis 
ao comprador, já que ele permanecerá 
na condição de mero possuidor, pois 
quem não registra não é dono.

O negócio envolvendo bens imó-
veis urbanos se dará quando o vende-
dor ou comprador for até ao cartório 
da circunscrição do imóvel e solicitar 
a matrícula ou transcrição atualizada, 
certidões negativas de ônus e hipote-
ca, ações reais e reipersecutórias.

Depois, deve ser expedida a cer-
tidão negativa de IPTU e atualizar os 
dados do CGM com a prefeitura (caso 
seja pedido). Em seguida, deve ser so-
licitada a negativa de débitos condo-

miniais (somente para condomínio). 
Geralmente, é aconselhado ao com-
prador tirar todas as negativas pes-
soais dos vendedores.

Todos os documentos do vende-
dor, do comprador, do imóvel e o preço 
da compra e da venda devem ser en-
tregues ao tabelião. Esse, por sua vez, 
irá examinar toda a documentação e 
se estiver correta irá pedir à prefeitu-
ra, a expedição da guia do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

A oficialização do processo ocor-
re após pagamento do imposto pelo 
comprador. Porém, existe a possibi-
lidade de negociar com o vendedor 
alguma compensação ou acerto para 
que ele assuma o custo. Após, o recibo 
é apresentado ao tabelião que irá ela-
borar a escritura e no dia marcado as 
partes devem comparecer ao cartório 
para assinar a escritura. Esse ato tem 
um custo pago pelo comprador, cujo 
valor é confirmado pelo profissional.

Depois de lavrada a escritura, ela 
deve ser imediatamente registrada no 
cartório de registro de imóveis, já que 
a propriedade só se consolida nessa 
última ação. Depois, o novo proprietá-
rio deve ir até a prefeitura para alterar 
a titularidade do IPTU ou condomínio.

Qualquer pessoa pode coletar do-
cumentos, firmar contratos e levar os 
documentos para o tabelião, mas tam-
bém é possível as partes consultarem 
um profissional da área imobiliária.

Kyle Reyes
31/8/2021 – Aos 30 anos, de infecção. 
Lutador de Artes Marciais Mistas (MMA) 
natural de Guam. Atleta fez uma cirurgia 
para reparar um rompimento no bíceps 
esquerdo e teve uma infecção devido ao 
ferimento. Treinava na Academia Xtreme 
Couture e lutava em eventos menores da modalidade, com 
um cartel de 22 lutas e 15 vitórias.

Foto: Metrópoles

Espírito Santo Quadros, que foi preso e confessou o crime 
de feminicídio. Ela foi Miss Teen Pará Model 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2021
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para atender as 
necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do EJA Novas Turmas do Município de 
Alagoa Grande, no dia 17/09/2021 às 09:00 horas, horário de Brasília – DF, no site: www.bnc.org.br.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Sala de Licita-
ções da Prefeitura Alagoa Grande, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail:  
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 16/09/2021. O edital pode ser adquirido também através 
do Portal da Transparência do Município, no site do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e 
no site www.bnc.org.br.

Alagoa Grande(PB), 2 de setembro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00036/2021
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 DP00036/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTES SWAB PARA DETECÇÃO DO COVID–19 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 76.000,00.

Alagoa Nova - PB, 01 de Setembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº DP00036/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTES SWAB PARA DETECÇÃO DO COVID–19 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUNDA-
MENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00036/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS/
FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00169/2021 - 02.09.21 - ALLFAMED COMERCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 31.187.918/0001-15 - R$ 76.000,00. LOCAL 
DE ENTREGA: Neste Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
PROCESSO N.º 015/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada, para elaboração de Plano Diretor para o 

Município de Alagoa Grande, referente ao Contrato de Repasse nº 1053543-14/2018.
 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe 

a empresa LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME, no valor total de R$ 99.960,72 (Noventa 
e nove mil novecentos e sessenta reais e setenta e dois centavos). 

Alagoa Grande(PB), 2 de setembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 46/2021

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME, CNPJ nº 28.536.867/0001-85.
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada, para elaboração de Plano Diretor para 

o Município de Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 99.960,72 (Noventa e nove mil novecentos e sessenta reais e setenta e 

dois centavos).
FONTE DE RECURSOS: Contrato de Repasse nº 1053543-14/2018 – MINISTÉRIO DO DESEN-

VOLVIMENTO REGIONAL/ CAIXA/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE. 
VIGÊNCIA: 13 meses.

Alagoa Grande(PB), 2 de setembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 16 de Setembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Impressoras com 
02 (duas) recargas por mês, Incluindo Cobertura de Assistência Técnica, Manutenção Preventiva 
e Corretiva, com Fornecimento de Todas as Peças, Partes, Componentes Corretivos, Insumos e 
todo Material Necessário ao Regular Funcionamento, para Atender as Necessidades desta Muni-
cipalidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 02 de Setembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 15:30 horas do dia 16 de Setembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de 
costura, tecidos e aviamentos diversos para confecção de mochilas escolares, destinado para alunos 
da rede municipal de ensino de Araçagi. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 02 de Setembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Ave-

nida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:30 horas do dia 20 de Setembro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
Ramo Pertinente para execução dos serviços de ampliação da Escola Municipal Margarida Pessoa, 
localizada na sede deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 02 de Setembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 16:00 horas do dia 20 de Setembro de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma 
empresa especializada em construção civil, para construção de uma creche localizada no bairro 
Santo Amaro neste município. 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 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 02 de Setembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA 

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00037/2021, Contratação 

de empresa do ramo pertinente para prestação serviços especializados de materiais pré-moldados 
para atender a população do município de Araçagi-PB, para o dia 13 de Setembro de 2021 às 14:00 
horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 02 de Setembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - R$ 60.908,10.

Aroeiras - PB, 12 de Agosto de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para o fornecimento de expositores destinados ao Mercado Público deste Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO 
DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA - R$ 482.000,00.

Aroeiras - PB, 01 de Setembro de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de expositores destinados ao Mercado 
Público deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02100.04.122.2001.2027 – ATIVIDADES OPERA-
CIONAIS DA SEINFRA 02100.15.452.2018.1011 – AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO 
PUBLICO 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.39.00.00 OUTRS SERVICOS DE 
TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Aroeiras e: CT Nº 00105/2021 - 01.09.21 - METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO 
DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA - R$ 482.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVER-
SAS RUAS DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02100.15.451.2016.1003 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

URBANAS 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00096/2021 
- 12.08.21 - FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - R$ 60.908,10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO-

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2021
Torna público que realizará através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Setor de Licitações 

e Contratos, Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 horas do dia 16 de Setembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO–DE–OBRA DE REPARO, 
CONSERTO E MELHORIAS EM RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 02 de Setembro de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2021
Torna público que realizará através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Setor de Licitações 

e Contratos, Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Setembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS 
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE BELÉM PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Belém - PB, 02 de Setembro de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2021 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00084/2021 –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 03/09/2021 e encerramento do envio das 
propostas no dia 16/09/2021 às 08:59, e abertura da fase de lances prevista às 09:10hs (horário de 
Brasília/DF), do dia 16 de setembro de 2021, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO 
EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
DE ARMAMASSA EXPANSIVA PARA DESMONTE DE ROCHAS E CONCRETO. 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, 02 de setembro de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00079/2021
A Comissão Permanente de Licitação, através de sua PregoeiraSubstituta, torna públicoque a 

licitação modalidade Pregão Presencial Nº 00079/2021, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO - SADT, VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO, foi 
declaradaDESERTA, uma vez que não acudiram interessados.

Cabedelo - PB, 02 de Setembrode 2021
RENATA SALGADO ARAGÃO

PregoeiraSubstituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 24 de 
Setembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à partici-
pação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
AR CONDICIONADO CEMFISIO – NUCLEO DE INCLUSÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 02 de Setembro de 2021
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, por 
meio do site https://bllcompras.com, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SER-
VIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–PB. Abertura da sessão 
pública: 08:00 horas do dia 17 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: 08:15 horas do dia 
17 de Setembro 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. Edital: http://
www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bllcompras.com. 

Cachoeira dos Indios - PB, 02 de Setembro de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada 

Pública de Serviço objetivando: Contratação de laboratório protético, para confecção de próteses 
dentárias fornecido de forma parcelada, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de CACHOEIRA 
DOS INDIOS–PB. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e 
respectiva propositura até as 14:00 horas do dia 20 de Setembro de 2021, na sala da referida co-
missão, sediada na Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira 
dos Indios - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura 
do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. 

Cachoeira dos Indios - PB, 02 de Setembro de 2021
RODRIGO DE SOUSA

Presidente da Comissão

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00021/2021
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 DV00021/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa para veiculação da campanha educativa sobre o trânsito, 
composta de programetes diários e quadro distribuídos na programação; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NR AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - R$ 12.000,00.

Campina Grande - PB, 02 de Setembro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00021/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI, para atender as necessidades da 
STTP; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AGUIA REALIZACOES 
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ELETRONICOS LTDA - R$ 76.372,00; FORTCLEAN CO-
MERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 11.400,00; FT2R BRASIL IMPORTACAO EIRELI - R$ 
4.600,00; MR COMERCIO LTDA - R$ 537,00; RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI 
- R$ 17.395,00; SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - R$ 4.402,00; 
VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - R$ 76.450,00.

Campina Grande - PB, 02 de Setembro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para veiculação da campanha educativa sobre o trânsito, 

composta de programetes diários e quadro distribuídos na programação. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00021/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: 05.010 – Superintendência 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 02/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito 
e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00096/2021 - 02.09.21 - NR AGENCIA DE 
PUBLICIDADE LTDA - R$ 12.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00085/2021, que objetiva: Registro de preços para 
Aquisições de Materiais em aço galvanizado para melhor atender as necessidades da STTRANS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GM COMERCIO E SERVICO 
LTDA - R$ 206.500,00.

Guarabira - PB, 01 de Setembro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00086/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00086/2021, que objetiva: Registro de preços 
para Aquisições de Tintas automotivas PU para melhor atender as necessidades da STTRANS. 
Registro de preços para Aquisições de Tintas automotivas PU para melhor atender as necessidades 
da STTRANS. Registro de preços para Aquisições de Tintas automotivas PU para melhor atender 
as necessidades da STTRANS. Registro de preços para Aquisições de Tintas automotivas PU 
para melhor atender as necessidades da STTRANS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: SONALI DA SILVA ALVES - R$ 40.150,00.

Guarabira - PB, 01 de Setembro de 2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00091/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00091/2021, que objetiva: Aquisições de Caixa 
D’agua e outros , conforme termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: GERALDO VIDAL DA NÓBREGA - R$ 154.000,00.

Guarabira - PB, 01 de Setembro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-  Nº 00099/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 08h30min, do dia 20 de Setembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando Aquisições parceladas de 
Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar para os alunos matriculados 
e assistidos pelo Ensino Fundamental e demais setores da Administração Municipal de acordo 
com os itens que tiveram seus quantitativos esgotados,. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E -mail: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB,02 de Setembro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 07.2021.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 83/2020.
REF: TERMO DE CONTRATO 00015/2021
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular e/ou 

locada a Edilidade até o fim do EXERCÍCIO DE 2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: LUZIA MARQUES DA SILVA
CNPJ: 06.052.003/0002-36.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 07.2021, tem por objeto, o acréscimo 

de 3,3% (Três virgula três por cento) ao preço do litro da gasolina, em referência ao segundo 
realinhamento, ficando:

R$ 5,71 – litro da gasolina comum, preço anterior: (R$ 5,53) – 6° Realinhamento
DATA RATIFICAÇÃO: 30.08.2021.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 07.2021: 30.08.2021.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2021.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00025/2021, para aquisição de óleo lubrificantes destinados aos veículos pertencentes 
ao município, aos locados ou a disposição deste município e HOMOLOGO o seu objeto a empresa: 
EVANILDO MIGUEL,cadastrada no CNPJ nº 15.021.005/0001-78, vencedora com o valor global 
de R$ 32.686,85 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 
conforme analise e julgamento da proposta de preços.  

Ibiara - PB, 02 de Setembro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Substituto, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00026/2021, Contratação de Lava Jato para a lavagem dos veículos e máquinas 
pesadas pertencentes ao município aos locados ou a disposição deste município, conforme edital e 
HOMOLOGO o seu objeto, a empresa FELIPE PAULINO DE CARVALHO, CNPJ 26.375.070/0001-18, 
valor global de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), conforme Resultado de julgamento 
e carta proposta.  

Ibiara - PB, 02 de Setembro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

       De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00027/2021, para contratação de empresa ou pessoa física para locação de veículo 
com o transporte de estudantes do sítio Alves e Vargem do Sal para sede do município, e HO-
MOLOGO o seu objeto a pessoa física: o Sr° ALISON ALEXANDRE MAMEDE, portador do RG nº 
3.857.606 SSDS/PB e do CPF nº 017.696.274-30, com o valor mensal de R$ 2.490,00 (dois mil, 
quatrocentos e noventa reais), e o valor global de R$ 12.450,00 (doze mil, quatrocentos e cinqüenta 
reais), para o item 01. 

Ibiara - PB, 02 de Setembro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de pneus, de 1ª linha, não remoldado e não recautuchado, Câmara de ar e protetor, destinados a 
frota de veículos, a Prefeitura Municipal e ao Fundo Municipal de Saúde de Igaracy – PB; ADJUDICO 
o seu objeto a: JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA - R$ 36.054,00; RONALDO BARBOSA DE 
AGUIAR DA SILVA EIRELI - R$ 189.567,00.

Igaracy - PB, 02 de Setembro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
pneus, de 1ª linha, não remoldado e não recautuchado, Câmara de ar e protetor, destinados a frota 
de veículos, a Prefeitura Municipal e ao Fundo Municipal de Saúde de Igaracy – PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA - R$ 
36.054,00; RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - R$ 189.567,00.

Igaracy - PB, 02 de Setembro de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.021/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/052850
CHAVE CGM: 5AL1-8OVT-KF0G-G933
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência Pública 
Nº 07.021/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Execução dos 
Serviços de Reforma e Ampliação nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Anísio 
Teixeira e Severino Patrício em João Pessoa/PB – Lote 09. Da análise da documentação oferecida 
pelas partes interessadas e na forma de toda fundamentação exposta nesta Ata, a Comissão Setorial 
de Licitação decide e julga HABILITADAS as empresas: BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA - CNPJ Nº 09.221.904/0001-11; VIRTUAL ENGENHARIA - CNPJ Nº 04.297.655/0001-24; 
RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA – EPP -  CNPJ Nº 08.172.556/0001-77; SOBE-
RANA CONSTRUTORA - CNPJ Nº 33.075.863/0001-87; CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
– CNPJ Nº 18.715.796/0001-24; EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP  – CNPJ 
25.157.541/0001-59; CONSTRUTORA TORREÃO VILLARIM LTDA – CNPJ 41.203.514/0001-21; F 
DOIS ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº 04.751.986/0001-92; ARKO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 
Nº 10.715.077/0001-00; L&L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ Nº 18.833.963/0001-
31 e UG CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ Nº 09.117.897/0001-02 por atendimento 
ao Instrumento Convocatório.

Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas 
para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 
8.666/93, estando os autos do Processo nº 2021/052850/SEINFRA, disponibilizados a partir da data 
de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 

João Pessoa, 02 de setembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 04.391/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.020/2021
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODON-

TOLÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CENTRO DE ESPECIA-
LIDADE ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Com base nas informações constantes no Processo nº. 04.391/2021, referente ao Pregão Ele-
trônico nº. 10.020/2021, em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Setorial de Licitação, com base no Parecer 
Técnico do Setor Solicitante, HOMOLOGO o procedimento ora escolhido em favor das empresas: 
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA sob o CNPJ nº 07.897.039/0001-00, itens 
01 e 03, no valor total de R$ 159.600,00; MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP 
sob o CNPJ nº 38.259.748/0001-86, itens 02 e 04, no valor total de R$ 8.400,00; perfazendo o valor 
global de R$ 168.000.00 (Cento e sessenta e oito mil reais), classificadas pelo critério de menor 
preço por item, com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 4.985/2003, no Art. 13º, 
inciso VI, do Decreto Federal nº 10.024/2019 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em 
consequência, ficam convocadas as proponentes para assinatura das Atas de Registro de Preços, 
sob pena de decair o direito ao registro de preço, e à contratação, sem prejuízo das sanções pre-
vistas nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no Art. 48 § 2o do Decreto 
Federal nº 10.024/2019. Declaro o item 5 fracassado pelo valor.

João Pessoa, 30 de Agosto de 2021.
Fábio Antônio da Rocha Souza

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.023/2021/SEINFRA
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.008/2021/SEINFRA.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: CONSTRUTORA ECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - 

CNPJ 01.275.877/0001-58
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Manutenção, 

Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Tharcilla Barbosa, Arnaldo de Barros, Luiza Lima Lobo 
e Ângelo Francisco Notare, em João Pessoa/PB– Lote 02.

VALOR TOTAL: R$ 4.630.547,46 (Quatro milhões, seiscentos e trinta mil, quinhentos e quarenta 
e sete reais e quarenta e seis centavos). 

Classificação Funcional: 10.101.12.361.5197.102896
Natureza da despesa: 4.4.90.51/111/113/120
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários Educação/PMJP e FUNDEB e FNDE/Salário Educação.
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Epitácio Alves de Almeida /Construtora 

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 3 de setembro de 2021
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Econ Empreendimentos e Construções Ltda.
DATA DA ASSINATURA: 27/08/2021 

João Pessoa, 27 de agosto de 2021. 
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.015/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/047230

CHAVE CGM: KUX1-HKHC-S9FF-F8K0
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de engenharia para Execução dos Serviços 

de Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reser-
vatório nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Ana Cristina Rolim, João Gadelha 
e Fenelon Câmara em João Pessoa/PB - LOTE 06. 

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, comunica aos interessados que 
fica determinado que a reunião para a abertura dos envelopes contendo as Propostas Comercial, 
dar-se-á no dia 09 de setembro de 2021, impreterivelmente às 09:00h, no mesmo local indicado 
no Preâmbulo do Edital.  

Informamos que a presença dos representantes legais é de fundamental importância para a 
continuidade dos fatos.

João Pessoa, 02 de setembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N. º 09001/2021
PROCESSO ADM. Nº. 2021/039723

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

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, ACOLHO o parecer emitido 
pela PROSET/SEDEC e HOMOLOGO a Chamada Pública acima identificada, em favor das entidades 
vencedoras a seguir especificadas.

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA ZONA DA MATA NORTE DA 
PARAÍBA – COOPENORTE-PB, inscrita sob o CNPJ Nº 07.805.882/0001-01, vencedora dos:

Item 01 (abacaxi in natura), com valor unitário de R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos), 
referente a 78.000kg; item 02 (banana in natura), com valor unitário de R$ 2,47 (dois reais e quarenta 
e sete centavos), referente a 78.000kg; item 03 (batata doce in natura), com valor unitário de R$ 
2,78 (dois reais e setenta e oito centavos), referente a 78.000 kg; ; item 07 (macaxeira in natura), 
com valor unitário de R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos), referente a 78.000 kg; item 08 
(polpa de frutas sabores), com valor unitário de R$ 8,36 (oito reais e trinta e seis centavos), referente 
a 78.000kg, perfazendo o valor total de R$1.440.660,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil, 
seiscentos e sessenta reais); 

COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE MONTEIRO LTDA - CAPRIBOM, inscrita sob o 
CNPJ Nº08.855.043/0001-60,vencedora dos:

Item 04 (iogurte sabor morango), com o valor unitário de R$ 5,04 (cinco reais e quatro centavos), 
referente a 78.000 Litros,Item 09 (queijo coalho pré-cozido), com valor unitário de R$26,56 (vinte 
e seis reais e cinquenta e seis centavos), referente a 39.000 kg,perfazendo o valor total de R$ 
1.428.960,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta reais);

COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE – AGRO-
COOP, inscrita sob o CNPJ N°36.059.215/0001-25, vencedora do item 05 (filé de peixe), com o 
valor unitário de R$ 22,15 (vinte e dois reais e quinze centavos), referente a 58.000 kg;perfazendo 
o valor total de R$ 1.284.700,00 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil e setecentos reais).

Os itens perfazem o valor global de R$ 4.154.320,00 (quatro milhões, cento e cinquenta e quatro 
mil, trezentos e vinte reais). Por fim, foi declarado FRACASSADO o item06 (cortes de frango/ gali-
nha caipira). Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do Instrumento 
Contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei. 

João Pessoa, 01 de setembro de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E CUSTO Nº 91005/2020

HOMOLOGO a através da Seleção Baseada na Qualidade e Custo nº 91005/2020, regulada 
através da GN 2350-15, Processo Administrativo nº 2020/067394, que teve como objeto a “Con-
sultoria para o desenvolvimento dos serviços especializados de supervisão de obras, aspectos 
ambientais e sociais, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável 
do Município de João Pessoa (Programa João Pessoa Sustentável), financiado com recursos do 
contrato de empréstimo nº 4444/OC-BR (BR-L 1421)”, em favor do CONSÓRCIO NIPPON KOEI 
LAC COBRAPE, CNPJ nº 43.002909/0001-91, no valor global de R$ 10.205.810,14 (dez milhões, 
duzentos e cinco mil, oitocentos e dez reais e quatorze centavos). Os documentos atinentes ao 
certame estão disponíveis no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, link: https://
transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5072. Qualquer informação será prestada 
através do link acima citado.

João Pessoa, 31 de agosto de 2021.
Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros

Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável
Márcio Diego Fernandes Tavares

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa 
Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.049/2021

Chave CGM: XOF6-PTZ7-GPDO-AVI6
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR 

TIPO QUADRICICLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO URBANO – SEDURB, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/052021.
Data da sessão: 17/09/2021
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, 02 de Setembro de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 06.052/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.037/2021
CHAVE CGM: W3PH-Z11S-FD00-5FR7
DATA DE ABERTURA: 16/09/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGEN-

TES PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS E DAS AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS 
DA SMS/LACEN-JP.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seuPregoeiro, Sr. Everaldo 
Francisco da Silva Juniortorna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com o Pregoeiroe sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: ORDINÁRIOS/SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 
9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 02 de Setembro de 2021.
EVERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ALTERAÇÃO

ERRATA AO EDITAL
PROCESSO Nº: 14.477/202018

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 10.002/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 10.002/2019.

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO 
DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Presidente da Comissão Se-
torial de Licitação, Srº. Sandro Valério Santana Guimarães, torna público para conhecimento dos 
interessados, a retificação das páginas 02, 03, 14, 06, 23, 32 do Edital e 04 da minuta do contrato 
do objeto em tela, bem como as portarias que foram revogadas. 

Esta Errata, bem como o Edital ficará à disposição dos interessados no site http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas com o Presidente e com os membros da Comissão, 
no HORÁRIO das 08hs às 12hs e das 13hs às 17hs, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail: cel.
smsjp@gmail.com.

 Informamos que os demais atos praticados no Edital permanecem inalterados até a presente data.
João Pessoa, 02 de agosto de 2021.

Sandro Valério Santana Guimarães
Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.016/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/028510
CHAVE CGM: 7Q7Y-A4JQ-EVGF-0V4H
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conheci-
mento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência 
Pública Nº 07.016/2021, tendo como objeto a Execução de Serviços de Implantação de Pavimentação 
em paralelepípedo da Rua Irene Maria de Lira Silva no bairro de Mangabeira, na cidade de João 
Pessoa/PB. Da análise da documentação oferecida pelas partes interessadas e na forma de toda 
fundamentação exposta nesta Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide e julga HABILITADAS as 
empresas: ALX CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - CNPJ Nº 15.409.799/0001-41; SOLO MOVETERRAS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 12.446.987/0001-51; ANTUNES ENGENHARIA 
EIRELI - CNPJ Nº 22.455.563/0001-07 por atendimento ao Instrumento Convocatório.

Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas 
para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 
8.666/93, estando os autos do Processo nº 2020/028510/SEINFRA, disponibilizados a partir da data 
de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 02 de setembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.028/2021/SEINFRA
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.007/2021/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: CONSTRUTORA ECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - 

CNPJ 01.275.877/0001-58
OBJETO: Execução dos Serviços de Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações 

e Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental 
(EMEF): Ernani Sátiro, Cônego Matias Freire, Zulmira de Novais e José Eugênio em João Pessoa/
PB – Lote 01.

VALOR TOTAL: R$ 4.425.553,17 (Quatro milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quinhentos 
e cinquenta e três reais e dezessete centavos).

Classificação Funcional: 10.101.12.361.5197.102896 
Natureza da despesa: 4.4.90.51/111/113/120
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários Educação/PMJP e FUNDEB e FNDE/Salário Educação.
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro/ Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Epitácio 

Alves de Almeida /Construtora Econ Empreendimentos e Construções Ltda.
DATA DA ASSINATURA: 02/09/2021 

João Pessoa, 02 de setembro de 2021. 
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura/PMJP
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

PUBLICAÇÃO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
A Secretaria Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que recebeu da SEMAM 

– Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Licença Prévia  para obras de Implantação da Praça 
Nelson Mandela, localizada no bairro da Indústria – João Pessoa/PB.

MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA
Secretária Municipal de Habitação Social – SEMHAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

PUBLICAÇÃO DE RECEBIMENTO
DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA

A Secretaria Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que recebeu da SEMAM – 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Renovação da Licença Prévia para obras de Implantação 
de 48 Unidades Habitacionais, situadas no Bairro de João Agripino – João Pessoa/PB.

MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA
Secretária Municipal de Habitação Social – SEMHAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00040/2021 - SRP

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00040/2021, cujo objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIAL, DE FORMA PARCELADA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB. DATA 
DA ABERTURA: 16 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 11H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: 
no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-
-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 02 de Setembro de 2021.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2021
A Pregoeira torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição parce-
lada de equipamentos para instalação de consultório odontológico, com o objetivo de atender as 
necessidades da secretaria de saúde do município de Nazarezinho-PB, conforme Edital. Abertura 
das propostas: dia 17 de setembro de 2021, às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível:www.tce.pb.gov.br ewww.nazarezinho.pb.gov.br. 
Obs: Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar o preço no sistema.

Nazarezinho, 02 de setembro de 2021.
MARILDA SARMENTO LUIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 00042/2021
A Pregoeira torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição parce-
lada de equipamentos eletrodomésticos, com o objetivo de atender as necessidades da secretaria 
de saúde do município de Nazarezinho-PB, conforme Edital. Abertura das propostas: dia 17 de 
setembro de 2021, às 14h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital disponível:www.tce.pb.gov.br ewww.nazarezinho.pb.gov.br. Obs: Os licitantes dobrem 
a atenção na hora de cotar o preço no sistema.

Nazarezinho, 02 de setembro de 2021.
MARILDA SARMENTO LUIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: W. FELIPE DA SILVA-ME – CNPJ nº 04.099.366/0001-10.
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos odontológicos para a(s) equipe(s) de 

saúde bucal, através do Termo de Compromisso nº 2510401712200022582, destinados a secretaria 
de Saúde do município de Olho D´água-PB.

Valor global: R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais)
Olho D’agua -PB, 1de setembro e 2021

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP – CNPJ nº 

07.897.039/0001-00.
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos odontológicos para a(s) equipe(s) de 

saúde bucal, através do Termo de Compromisso nº 2510401712200022582, destinados a secretaria 
de Saúde do município de Olho D´água-PB.

Valor global: R$ 10.141,13 (dez mil e cento e quarenta e um reais e treze centavos)
Olho D’agua -PB, 1de setembro e 2021

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’AGUA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021
 Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos odontológicos para a(s) equipe(s) de 

saúde bucal, através do Termo de Compromisso nº 2510401712200022582, destinados a secretaria 
de Saúde do município de Olho D´água-PB.

 Empresa vencedora: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP – CNPJ 
nº 07.897.039/0001-00.

Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.
Item: 02
Produto: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA(EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR): COMAN-

DODA CADEIRA EM PEDAL; COM REFLETOR;EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO;TERMINAIS 
EM ATÉ 3CUBAPORCELANA/CERÂMICA; SERINGA TRÍPLICE;PEÇA RETA; CONTRA ÂNGULO; 
MICRO

MOTOR; UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR);CANETA DE ROTAÇÃO; COM O MOCHO.
Marca: DENTEMED/DENTEMED
Quantidade: 1
Valor unitário: R$ 9.490,00
Valor total: 9.490,00
Item: 03 
Produto: FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: POSSUILED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO, 

LEVE E DE
FÁCIL LIMPEZA, VOLTAGEM DOEQUIPAMENTO DEVERÁ SER 220 V.
Marca: DENTEMED/DENTEMED
Valor Unitário: R$ 300,00
Valor total: R$ 300,000
Item: 04
Produto: MOCHO: CONFECCIONADO EM AÇO,ENCOSTO EM FERRO CROMADO,REGULAGEM 

DE ALTURA A GÁS.
Marca: DENTEMED/DENTEMED
Valor unitário: R$ 351,13
Valor total: R$ 351,13

Olho D’agua -PB, 1de Setembro de 2021
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’AGUA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos odontológicos para a(s) equipe(s) de 

saúde bucal, através do Termo de Compromisso nº 2510401712200022582, destinados a secretaria 
de Saúde do município de Olho D´água-PB.

 Empresa vencedora: W. FELIPE DA SILVA-ME – CNPJ nº 04.099.366/0001-10.
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.
Item: 05
Produto: SELADORA:  TIPO MANUAL, SISTEMA DE CORTE INTEGRADO, PARA USO DE 

GRAU CIRÚRGICO, SELAGEM COM CONTROLE DE PULSO (PROPORCIONA ECONOMIA DE 
ENERGIA), CIRCUITO ELETRÔNICO COM

CONTROLE DE TEMPO PARA MAIOR PRECISÃO, POTENCIA DE 220V, 400WTS.
Marca: Biomeck
Quantidade: 1
Valor unitário: R$ 419,00
Valor total: 419,00

Olho D’agua-PB, 1de Setembro de 2021
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: QUICKBUM E COMMERCE EIRELI - EPP – CNPJ nº 30.323.616/0001-64.
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos odontológicos para a(s) equipe(s) de 

saúde bucal, através do Termo de Compromisso nº 2510401712200022582, destinados a secretaria 
de Saúde do município de Olho D´água-PB.

Valor global: R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)
Olho D’agua -PB, 2de setembro e 2021

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’AGUA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021
 Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos odontológicos para a(s) equipe(s) de 

saúde bucal, através do Termo de Compromisso nº 2510401712200022582, destinados a secretaria 
de Saúde do município de Olho D´água-PB.

 Empresa vencedora: QUICKBUM E COMMERCE EIRELI - EPP – CNPJ nº 30.323.616/0001-64.
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.
Item: 01
ProdutoAUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: DIGITAL,DE 25 LITROS, 220 V.
Marca: “STERMAX-21 LITROSAUTOCLAVESTERMAX EXT
Quantidade: 1
Valor unitário: R$ 3.400,00
Valor total: R$ 3.400,00

Olho D’agua-PB, 2de Setembrode 2021
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 21 de Setembro de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para execução de serviço de Adequação de Estradas Vicinais, na zona rural, do município de Pau-
lista–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (0) 0. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 02 de Setembro de 2021
WEDNA LARICI DUTRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 24 de Setembro de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para construção de UBS do Helena Saldanha Veras, do município de Paulista–PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefo-
ne: (0) 0. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 02 de Setembro de 2021
WEDNA LARICI DUTRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó 
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOSNº 0003/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó, através de sua Comissão de Licitação, torna público a inter-

posição de recurso administrativo por parte da empresa HAYA CONSTRUTORA EIRELI-CNPJ 
37628430/0001-62 contra a decisão que inabilitou a mesma. Os demais licitantes, querendo, 
apresentem impugnação no prazo de até 5 dias úteis, nos termos da lei 8.666/93. Suspendem-se 
a abertura de envelopes de propostas de preços.   

Piancó -PB, 01 de Setembrode 2021.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE DECISÃO DE IMPEDIMENTO

DE LICITAR E CONTRATAR
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ de nº09.148.727/0001-95
CONTRATADO:RAIANNA MORAES MARQUES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ 36.324.659/0001-40. 
DECISÃO:Fica IMPEDIDA a empresa RAIANNA MORAES MARQUES de licitar e contratar com 

este município de Piancó – PB pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do Art. 7º da Lei 10.520 (Lei 
do Pregão). O prazo de 05 (cinco) dias será concedido a empresa para apresentação de recurso 
a contar da data da publicação dessa decisão.

Piancó-PB, 02 de setembro de 2021. 
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE DECISÃO DE IMPEDIMENTO

DE LICITAR E CONTRATAR
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ de nº09.148.727/0001-95
CONTRATADO:RAIANNA MORAES MARQUES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ 36.324.659/0001-40. 
DECISÃO:Fica IMPEDIDA a empresa RAIANNA MORAES MARQUES de licitar e contratar com 

este município de Piancó – PB pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do Art. 7º da Lei 10.520 (Lei 
do Pregão). O prazo de 05 (cinco) dias será concedido a empresa para apresentação de recurso 
a contar da data da publicação dessa decisão.

Piancó-PB, 02 de setembro de 2021. 
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 20 
de setembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. 
SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. 
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 30 de agosto de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
LEILÃO PÚBLICO
EDITAL 001/2021

A Prefeitura Municipal de Pilõezinhos - PB, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 08.788.903/0001-90, com sede na Rua Manoel Alvino de Moura, 56, Centro 
CEP: 58210-000 – Pilõezinhos - PB, representada pelo seu prefeito, o Senhor MARCELO MATIAS 
CAMELO, faz saber a quem possa interessar que no dia 20 de setembro de 2021, às 10h00min, 
alienará bens inservíveis do município, pela melhor oferta, igual ou superior ao valor de avaliação, 
de acordo com o que determina a Lei nº 8.666/93 e as cláusulas e condições do edital, através 
do Sr. RENNAN NAPY NEVES, Leiloeiro Público Oficial matriculado na JUCEP com o n° 008 e 
com agência de leilões situada a Av. Litorânea, 724, Ponta de Campina, na cidade de Cabedelo/
PB. Fone: 83 9-9391-8628. Site: www.arremateleiloes.com.br, E-mail: rennan@arremateleiloes.
com.br. Os interessados deverão se apresentar até às 10h00min, do dia 20 de setembro de 2021, 
na GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PILÕEZINHOS. Editais disponíveis na Prefeitura 
Municipal de Pilõezinhos – PB e com o Leiloeiro Oficial.

MARCELO MATIAS CAMELO 
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
RESULTADO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL 

PÚBLICA NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS:  PRINCESA IZABEL, DAS COLINAS, DAS PRINCESAS 
E SONIA LIMA NO MUNICIPÍO 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 MINUCIOSA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO DA EMPRESA PARTICIPANTE DESTE CERTAME, CHEGOU-SE AO SEGUIN-
TE RESULTADO A EMPRESA: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA   
CNPJ:18.127.470/0001-86, FOI INABILITADA, POR ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM OS 
SUBITENS 5.5.2 E 5.5.12  DO EDITAL. FICAM FRANQUEADAS VISTAS AO PROCESSO ABRINDO-
-SE O PRAZO RECURSAL NA FORMA DA LEI. MAIORES INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO E-MAIL 
LICITACAOPMPPB2021@GMAIL.COM  E NA SALA DA CPL, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 
NORMAL DE 08H00MIN AS 12H00MIN.

PITIMBU-PB, 01 DE SETEMBRO DE 2021
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 

e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações, 
Decreto Municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo 
menor preço, objetivando Registro de Preço para Eventual aquisição parcelada de urnas funerárias 
infantil e adulto, incluindo serviços fúnebres e translado, quando necessário, destinados às famílias 
carentes do município de Pitimbu/PB, em sessão pública para abertura dos envelopes de proposta 
e habilitação que realizar-se a as 10:00 hs do dia 22/09/2021, na sede da Prefeitura Municipal de 
Pitimbu/PB, na CPL localizado na Rua Pe. José João, 31 – Centro – 58.324-000 – Pitimbu/PB. 
Maiores informações através do email: licitacaopmppb2021@gmail.com ou na Prefeitura Municipal 
no horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 02 de Setembro de 2021.
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00007/2021, para o dia 17 de Setembro de 2021 às 10:00 horas; e do início da fase de lances 
para o dia 17 de Setembro de 2021 às 10:05 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informa-
ções: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro 
- Prata - PB. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Site: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Prata - PB, 02 de Setembro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021

RESULTADO FASE PROPOSTA
A Prefeitura Municipal de Puxinanã - PB, TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento de 

propostas de preços, referente à tomada de preços em epígrafe, que tem por objeto a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS 
DE ABASTECIMENTO SINGELO D’ÁGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE 
PUXINANÃ. Após análise e julgamento de propostas, sagrou-se vencedora do certame a empresa 
LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI, CNPJ: 09.326.532/0001-98, 
no valor global de R$ 467.025,49 (quatrocentos e sessenta e sete mil vinte e cinco reais e quarenta 
e nove centavos). 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 através do e-mail: cml.puxinana@gmail.com . Av. Vinte 
e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB – Paraíba. 

Puxinana – PB, 02 de setembro de 2021.
Gisley Morais Souto 
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
NOTIFICAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Pregão Presencialnº 00013/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS DI-
VERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DESTE MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresaEGC COMERCIO 
E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI, para no prazo de 48 horas, 
considerados da data de publicação desta notificação, apresentar justificativa pela inexecução 
contratual, no endereço abaixo indicado, sem autorização da prefeitura sob pena de abertura de 
processo administrativo. Em caso de não justificativa e permanência da inércia da contratada, 
ficará o contrato nº 00148/2021 rescindido conforme art.7º, da lei 10.520/02. INFORMAÇOES: na 
sede da Prefeitura, Rua Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Remígio - PB, 02 de setembrode 2021
Francisco André Alves

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00158/2018 - 
Construtora Edfficar Ltda - ME - CNPJ: 17.440.965/0001-06 - 5º Aditivo - prorroga o prazo por mais 
8 meses. ASSINATURA: 09.08.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SE-
CRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00013/2021. RESCISÃO: Nos termos das disposições contidas no respectivo 
instrumento contratual e na legislação pertinente. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Remígio e: CT Nº 00119/2021 - Distribuidora de Produtos Agreste Meridional Ltda - CNPJ: 
40.876.269/0001-50 - Rescindido - unilateralmente pelo contratante, por inexecução parcial do 
contrato. ASSINATURA: 02.09.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 21 de setembro de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada do ramo pertinente, para execução de serviços de reforma da UBS – Lagoa de Praia – 
localizado na Zona Rural do Município de Rio Tinto – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
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consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: 
www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 02 de Setembro de 2021
MÁRIO SÉRGIO DE LUCENA PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: Contratação de empresa técnica especializada para recebimento e destinação final 

adequada dos resíduos sólidos urbanos do Município de Santa Luzia - PB. LICITANTE DECLA-
RADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA 
URBANA LTDA - CNPJ: 12.461.865/0001-34 - Valor: R$ 146.016,00. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Caboclo Abel, S/N - Antônio Bento de 
Morais - Santa Luzia - PB, no horário 08:00 às 12:00hs dos dias úteis. Telefone: (83) 3461-2299. 
E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia - PB, 01 de setembro de 2021.
Everaldo Martins de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00013/2021, que tem como 
objeto: aquisição de Equipamento e Material Permanente para atender as necessidades das 
Equipes de Saúde Bucal e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Santa 
Luzia - PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais das contratações: - DEN-
TEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP, CNPJ: 07.897.039/0001-00, Item(s): 
01,08,10,11,12,13. Valor: 39.263,88; - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, 
CNPJ: 32.593.430/0001-50, Item(s): 02,03,14,16. Valor: 51.338,04; - MUNDI EQUIPAMENTOS 
MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS EIRELI – ME, CNPJ: 20.371.330/0001-09 - Item(s): 
09. Valor: 1.638,00; - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 
- ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s): 06,15,17. Valor: 16.053,34; - POLLYANNA TAMARA 
MORAIS E SILVA MOURA 72749032172, CNPJ: 40.238.923/0001-09, Item(s): 04,05. Valor: 661,00.

Santa Luzia - PB, 19 de agosto de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - DENTEMED EQUIPA-
MENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP, CNPJ: 07.897.039/0001-00, Item(s): 01,08,10,11,12,13. 
Valor: 39.263,88; - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ: 
32.593.430/0001-50, Item(s): 02,03,14,16. Valor: 51.338,04; - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS 
ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS EIRELI – ME, CNPJ: 20.371.330/0001-09 - Item(s): 09. Valor: 
1.638,00; - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, 
CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s): 06,15,17. Valor: 16.053,34; - POLLYANNA TAMARA MORAIS 
E SILVA MOURA 72749032172, CNPJ: 40.238.923/0001-09, Item(s): 04,05. Valor: 661,00.

Santa Luzia - PB, 19 de agosto de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00013/2021, que objetiva: aquisição de Equipamento e Material Permanente para atender as 
necessidades das Equipes de Saúde Bucal e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do 
município de Santa Luzia – PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTO-
LOGICOS LTDA-EPP, CNPJ: 07.897.039/0001-00, Item(s): 01,08,10,11,12,13. Valor: 39.263,88; - M 
CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ: 32.593.430/0001-50, Item(s): 
02,03,14,16. Valor: 51.338,04; - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETE-
RINÁRIOS EIRELI – ME, CNPJ: 20.371.330/0001-09 - Item(s): 09. Valor: 1.638,00; - ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80, 
Item(s): 06,15,17. Valor: 16.053,34; - POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA 72749032172, 
CNPJ: 40.238.923/0001-09, Item(s): 04,05. Valor: 661,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 20 de agosto de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2021

O pregoeiro e equipe de apoio, tornapúblico que realizará o Pregão Eletrônico 042/2021, cujo 
objeto é AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E BIRÔS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, para às 
09h00m do dia 21 de Setembro de 2021. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.
br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portalde-
compraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB,02de Setembro de 2021.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2021
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 049/2021, 

cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DE 
COMBATE A PANDEMIA DACOVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, às 09h00m do dia 17 de Setembro 
de 2021. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.
pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB,02deSetembro de 2021.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Vir-

gínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:00 horas do dia 21 
de Setembro de 2021, por meio do site www.portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, para: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, PLACAS DE 
SINALIZAÇÃO E LUMINÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https:// licitacoes.
santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br;www.portaldecom praspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 02 de Setembro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2021
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 052/2021, cujo 

objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISAN-
DO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, às 09h00m do dia 20 de Setembro de 2021. 
Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.
br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB,02deSetembro de 2021.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS 00002/2021
A CPL do Município de São José de Espinharas/PB, torna público nos termos do art. 109, § 3º da 

Lei 8.666/93, que a empresa MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 33.894.347/0001-
84, impetrou recurso contra decisão desta Comissão, sobre o julgamento da fase de Habilitação do 
referido processo. Ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo no prazo 
legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR CONTRARAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO, 
conforme faculta referida lei. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na 
Praça Bossuet Wanderley, S/N - Centro - São José de Espinharas – PB.

São José de Espinharas/PB, 02 de Setembro de 2021.
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR

PRESIDENTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: Contratação empresa técnica especializada para Construção de pavimentação em 

estradas vicinais no sítio Geraldo e Sítio Manguape, localizada no Município de São Sebastião de 
Lagoa De Roça – PB, Conforme Contrato de Repasse 1073592–81/2020 – Ministério do Desenvol-
vimento Regional. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
FM SERVICOS LTDA - Valor: R$ 247.939,43. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues 
Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 02 de setembro de 2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - R$ 179.736,00; N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL 
EIRELI - R$ 42.730,00.

Serra da Raiz - PB, 31 de Agosto de 2021.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATOS

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 
00001/2021. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (Recursos Próprios–FPM/
Recursos do FNDE/FNAS). Vigência: até o final do exercício financeiro de 2021. Partes Contra-
tantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00039/2021 - 31.08.21 - JOSÉ FHILLYPE 
DOS SANTOS BRITO - R$ 179.736,00; CT Nº 00040/2021 - 31.08.21 - N L MONTEIRO DA SILVA 
COMERCIAL EIRELI - R$ 42.730,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00060/2021, que objetiva: Prestação de 
serviços elétricos nos carros pertencentes a frota veicular da Prefeitura Municipal de Solânea/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: APARECIDO FRANKLIN 
SOARES 03070176488 - R$ 181.850,00.

Solânea - PB, 01 de Setembro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO DOS ITENS 03 E 05
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 0009/2021, que objetiva a: Aquisição de gêneros 
alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIAL DE ALIMENTOS 
WSS EIRELI – ITEM 3 R$ 65.880,00; ANA LUCIA SILVA TOME -ITEM 5 - R$ 96.000,00. Convoca-
mos as empresas vencedoras para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores.

Solânea - PB, 31 de Agosto de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 

pavimentação e drenagem no Bairro Santa Mônica, no Município de Solânea/PB. Recursos: CR: 
903525/2020/MDR/CAIXA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - Valor: R$ 349.992,65. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 02 de Setembro de 2021
MARIA DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços elétricos nos carros pertencentes a frota veicular da Prefeitura 
Municipal de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00060/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Solânea: 01.00 – GABINETE DO PREFEITO – 04.122.1002.2002; 
02.00 – SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2004.2005 – 03:00 – SECRETARIA 
DA FAZENDA – 04.123.1002.2009 – 04:00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E 
AGRICULTURA FAMILIAR – 2.122.2003.2011 – 05:00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.36
1.2005.2018/12.365.2005.2029/12.361.2005.2022 – 06:00 – FUNDO MUN. DE SAÚDE(SEC DA 
SAÚDE) – 10.301.2008.2039/10.301.2008.2042/10.302.2009.2043/10.302.2009.2044/10.302.201
0.2046/10.305.2011.2048/10.301.2008.2080/ – 07:00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA – 08.243.2013.2054/08.243.2015.2055/08.244.2015.2058/08.244.2015.20
60 – 08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452
.1002.2066/26.782.2019.2068 – 09:00 – SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO 
– 22.122.1002.2071 – 10:00 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEO-
TECNOLOGIA – 18.122.1002.2073/198.341.2001.2075 – ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 
– RECURSOS PRÓPROS E RECURSOS FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 02/09/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00308/2021 - 02.09.21 - APARECIDO 
FRANKLIN SOARES 03070176488 - R$ 181.850,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS 
A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE SOUSA – PB.Abertura das propostas no dia 23 de SETEMBRO de 2021, às 
09:00horas,através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital:portal tramita: www.tce.
pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. Os licitantes dobrem a atenção na 
hora de cotar os preços no sistema, pois não iremos tolerar desistências após a homologação.

Sousa, 02 de SETEMBRO de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 091/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17 

de setembrode 2021, às 09:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, 
situada à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em Contratação de empresa 
especializada para confecção é instalação de parquinhos infantis para atender as necessidades 
das secretarias de Educação e Esporte e Lazer de Sousa – PB..Interessados poderão baixar o 
edital no portal da transparência em http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário 
de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa 
de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de 
tributos. O valor cobrado é unicamente empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 02 de setembro de 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2021, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS; ADJUDICO o seu objeto a: RODRIGO DIEGO SOARES 
SANTOS - R$ 50.015,00.

Tacima - PB, 02 de Setembro de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PATRU-
LHA MECANIZADA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Tacima - PB, 02 de Setembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2021
PROCESSO Nº 22.000.001886.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PAPEIS DIVERSOS), destinado 
à Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia - SEECT, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/09/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: 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 21-01578-3
João Pessoa, 01 de setembro 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 113/2021
PROCESSO Nº 26.201.009991.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE BOCAIS DESCARTÁVEIS PARA ETILÔMETROS MARCA 
INTOXIMETERS, MODELO ALCO-SENSOR IV, destinado ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRANSITO DA PARAÍBA/DETRAN-PB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 20/09/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: 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 21-01680-4
João Pessoa, 02 de setembro 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 – 3ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021
PROCESSO Nº 19.000.032163.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOROS, destinado a 
DIVERSOS HOSPITAIS: HEETSHL, HMDJMP, CPAM, CHCF, CSCA, HPMGER, CSG, HDLAS, 
HRSRM, HGM, HRP, HMSF, HRQ, HETCG, HCCG, HGT, HRDJC, HINL, MPF, HMSC, HRWL, HEM, 
HDDJGS, HDFBC, HRCR, HRC, HRS e HRPSRC conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 21/09/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Processo no COMPRASNET nº 99058/2021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 2ª chamada foi FRACASSADA, 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 terceira chamada da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01136-1
João Pessoa, 02 de setembro 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 138/2021
PROCESSO Nº 19.000.026446.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE EXTRAÇÃO 
DE RNA, destinado ao LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DA PARAÍBA - LACEN, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 20/09/2021 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 De-
creto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará 
a licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01642-4
João Pessoa, 02 de setembro 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 145/2021
PROCESSO Nº 19.000.032346.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEOS 
LUBRIFICANTES (NÃO REMANUFATURADO) DE BOA QUALIDADE COM REGISTROS NA ANP, 
destinado ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER/
PB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 21/09/2021 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 De-
creto 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 21-01683-8
João Pessoa, 02 de setembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

ECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2021
PROCESSO Nº 15.000.000025.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEMOVENTES, destinado à 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 20/09/2021 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 De-
creto 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: gelic04@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 21-01694-6
João Pessoa, 02 de setembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Ciência e Tecnologia 
– SERHMACT

Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FERH
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FERH

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
REGISTRO NA CGE Nº 21-01090-9

JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS
A Comissão Permanente de Licitaçãodo Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FERH comunica 

aos participantes da TOMADA DE PREÇOS 001/2021, Reforma do Prédio sede da AESA, que 
após análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços respaldada na legislação 
vigente, Edital da licitaçãoem epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas 
as Empresas na seguinteordem:1º lugar: LARISSA MARIA ABRANTES DE ALMEIDA EIRELI -  R$ 
557.727,22 , 2º lugar: ALX ENGENHARIA - R$ 575.021,16. A CPL comunica que fica aberto o prazo 
recursal a partir da data desta publicação, na sede do FERH. Informações: C. P. L. – Telefone: (83) 
99108-6172 / E-mail:  cpl@aesa.pb.gov.br .

João Pessoa, 31 de agosto de 2021.
RODRIGO LEITE LINS
PRESIDENTE DA CPL

AVISO DE LICITAÇÃO – Republicação (*)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

Registro CGE Nº. 21-00952-6
OBJETO: Contratação de prestação de serviços de assistência odontológica empresarial 

para a PBGÁS, conforme especificações técnicas detalhadas noAnexo 2 – Termo de Referência.
RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.

comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pessoa - PB.

LOCAL (SITE): www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
(*) Republicação, após julgamento de impugnações e retificação no Edital
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até 

as 10h00min (horário de Brasília) do dia 28/09/2021.
ABERTURA: Dia28/09/2021, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 046/2021

REGISTRO Nº 21-01695-4
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO (MOD.2) E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO 

DO GINÁSIO COBERTO COM VESTIÁRIO NA ESCOLA E.E.E.F.M DANIEL CARNEIRO, EM 
RIACHO DOS CAVALOS - 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: 22 de setembro de 2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 02 de setembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

ITALO ROGÉRIO ARNAUD REINALDO, CPF 012.924.564-00, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, À 
LICENÇA DE OPERAÇÃO,  DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, SITUADO NA AVEVIDA 
LITORÂNIA QUADRA E, LOTE 25, CONDOMINIO VILLAS DE PONTA DE CAMPINA, BAIRRO 
PONTA DE CAMPINA, CABEDELO PB.

IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS SÃO JOÃO LTDA, CNPJ 11.989.472/0001-35 TORNA 
PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE , PESCA E AQUI-
CULTURA DE CABEDELO, À LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA UMA REGULARIZAÇÃO DE 
UM IMÓVEL COMERCIAL, NO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO, LOTE 13, QUADRA 30, 
BAIRRO RECANTO DO POÇO, CABEDELO PB

MMX RESERVA PAPEIS, 12.868.340/0003-80, torna público que requereu a SEMAPA - Secreta-
ria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para Comércio 
atacadista de papel e papelão em bruto, situado no endereço Rua Raul Seixas, 254 – Renascer 
– Cabedelo/PB - CEP 58.108-122.

A MAGAZINE LUIZA S.A, CNPJ 47.960.950/0872-27, torna público que em 21 de julho de 2021 
recebeu a Licença de Operação Nº 027/2021 da Coordenadoria de Meio Ambiente e Secretaria 
de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande para exercer 
as suas atividades Loja de Departamentos e Magazine, exceto lojas francas (Duty Free), situado 
na Rua Presidente João Pessoa, Nº 231, Bairro Centro, Campina Grande/PB.

A MAGAZINE LUIZA S.A, CNPJ 47.960.950/0871-46, torna público que em 21 de julho de 2021 
recebeu a Licença de Operação Nº 026/2021 da Coordenadoria de Meio Ambiente e Secretaria 
de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande para exercer 
as suas atividades Loja de Departamentos e Magazine, exceto lojas francas (Duty Free), situado 
na Rua Presidente João Pessoa, Nº 112, Bairro Centro, Campina Grande/PB. 

A VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.302.609/0001-76, torna 
público que requereu à SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura, à LICENÇA 
PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO, para construção de uma GALPÃO EMPRESARIAL no LOTE DE 
TERRENO  V da Quadra S/N, na propriedade Boi ou Ribamar só situado na Rua Hortência Helena 
de A. Brito, 1343 KM 13, Jardim América as margens da BR  230, Cabedelo - PB.

ROZEMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 066.956.384-62, torna público que requereu 
à SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura, à LICENÇA PRÉVIA E DE INS-
TALAÇÃO, para construção de uma ACADEMIA DE GINÁSTICA no LOTE DE TERRENO nº 03 
da Quadra 05/B, situado na Rua Alice Isidro Da Silva, Loteamento Praia do Poço, Bairro Portal 
do Poço, Cabedelo - PB.

MARIA APARECIDA LEITE DE SOUZA VALDEVINO, CPF nº 046.884.934-36, torna público que 
requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a 
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO para o EMPREENDIMENTO COMERCIAL que será 
construído no lote 10, da quadra 01, do loteamento Jardim Atlântico II, no bairro Jardim Camboi-
nha, em Cabedelo (PB).

ARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 28.397.983/0001-60,Torna público 
que requereu a SEMAM-Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa-PB, a Licença 
Prévia e Instalação para construção de um prédio multifamiliar, localizado à Rua: General Aldenor 
Quinderé, setor 13,quadra 061,lote0267,Bairro: Miramar.

UNIÃO  A
Esportes
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Publicidade



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00004/2021
A Câmara Municipal de Santa Rita, inscrita no CNPJ sob n° 08.607.012/0001-90, através do 

seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação, na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, marcada para às 15:00 horas (horário local), do 
dia 02 de Setembro de 2021, objetivando o: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS 
E ADMINISTRATIVAS REFERENTES À CASA DO PREFEITO ANTÔNIO TEIXEIRA, será adiada 
para o dia 08 de Setembro de 2021, às 08:30. A sessão pública será realizada na sede da Câmara 
Municipal de Santa Rita, situada à Pça. João Pessoa, n° 31, Centro, Santa Rita - PB. Cópia do Edital 
e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 13:00hs e (horário 
local), a partir da publicação deste aviso. Informações pelo email: licitacaocmsr@hotmail.com.

Santa Rita, 02 de Setembro de 2021
ARTUR HERMóGENES DA SILVA DANTAS

PREGOEIRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA

O diretor do Centro de Ensino Educa Nexus, sob CNPJ nº 33.176.748/0001– 07, situado na 
Av. Piauí, 75, Estados, no município de João Pessoa – PB, sob processo de credenciamento nº 
0004136-5/2020, parecer 031/2020, resolução 043 – 044/2020, ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE 
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA E A DISTÂNCIA – EAD, torna público a relação 
parcial complementar de alunos concluintes.

Abilio Fernandes Moreira Junior, Abimael Neves De Souza, Abner Moreira Da Silva, Adailson 
Rocha Gonçalves, Adelson Ferreira De Almeida, Ademilton Martins Santos, Ademir Da Silva Ladis-
lau Junior, Adenilson Lopes Cavalcante, Aderlaine Trindade Moura Lopes Ferrão, Aderlan Pereira 
Dos Santos, Adonias Feliciano De Souza, Adriana Alves Da Silva, Adriana Andrade Do Nascimen-
to, Adriana Da Luz, Adriana De Souza Silva, Adriana Dos Santos Corsi, Adriana Lima Dos Santos 
Oliveira, Adriana Pinheiro De Souza, Adriana Regina Argenta, Adriana Teresinha Segatto Kerber, 
Adriana Viana Dos Santos, Adriane Dos Santos, Adriano Cassaniga Dos Santos, Adriano Da Silva 
Rocha Marcondes, Adriano De Souza Silva, Adriano Eich, Adriano Henrique Do Espirito Santo 
Silva, Adriano Lopes De Lima, Adriano Oliveira Santos, Adriano Pinto Oliveira, Adriele Moreira São 
Martinho, Adrielle Letícia Santos Nascimento, Agnaldo Oliveira De Santana, Agostinho Vieira Da 
Costa Ferreira Neto, Alan Daniel Mendes Da Silva, Alan Morais Montoro Sanchez, Alan Moura 
Ferreira, Alan Ritcher Duarte Grasel, Alan Roberto De Barros, Albert De Morais Pio, Alda Inês Dos 
Anjos Oliveira Soares, Alef Da Silva Campos Novaes Pereira, Alessandra Pereira, Alessandra 
Santos De Souza, Alessandro Da Rocha Matheus, Alessandro Gomes Acipreste, Alesson Santos 
Silva, Alex Davi Müller Moraes, Alex Godoy Miranda, Alex Junior De Souza Rossato, Alex Roberto 
Valerio, Alex Souza Santana, Alexandra Braga, Alexandre Alves Pereira, Alexandre Alves Pinheiro, 
Alexandre Da Silva Frizzero, Alexandre Dos Santos Furquim, Alexandre Oliveira Lima, Alexandre 
Portugal Cunha, Alexandro Silva De Souza, Alexsandro De Jesus Aragão, Alexsandro Matias Da 
Silva, Alexssandra Amaral Costa, Alice Rodrigues Price, Aline Aparecida Ralha Rocha Ferreira, 
Aline Bueno Franco, Aline Correia Borges, Aline Cristina Vagetti, Aline De Lima Ferreira, Aline Fá-
tima Gomes Dos Santos, Aline Moreira Domingues, Aline Navarro Rosa, Aline Reis Fragoso Bar-
bosa, Alison Rodrigues De Faria, Allan César De Araujo, Allysson De Araujo Silva, Aloir Antônio 
Zimmer, Aloisio José Corrêa Júnior, Altair Gonçalves, Amanda Gabriela Primo Marcal, Amanda 
Marques Oliveira, Amanda Neto De Carvalho, Amara Maria Da Silva, Amarildo Dos Santos Farias, 
Ambrosio Plath Filho, Ana Almeida Dos Santos Da Silva, Ana Carolina Garcia Dos Santos De Oli-
veira, Ana Carolyna Alves Tolêdo, Ana Clara Da Silva, Ana Cláudia Freitas Dos Santos, Ana Claudia 
Mendonça Vitti, Ana Claudia Moreira De Melo Marques, Ana Cleuza Da Silva, Ana Gabrielle Do 
Nascimento Pastora, Ana Karoline Fernandes Da Trindade, Ana Luiza Dos Santos Davino, Ana 
Maria De Sousa, Ana Paula Aparecida Da Cruz Santana, Ana Paula Cavalcante Barros, Ana Paula 
Dos Santos Da Silva, Ana Paula Dos Santos Duarte, Ana Paula Iateck Vadlel, Ana Paula Silva 
Sousa Pereira, Ana Paula Valentim, Ana Santana Da Costa, Ana Tomázia Araujo Pinto, Anali Dos 
Santos, Anderson Alencar Silva, Anderson Apolinario E Silva, Anderson Feliz De Carvalho, Anderson 
Fernando Santos Ribeiro, Anderson Martins, Anderson Roberto Góes, André Fernandes De Souza, 
Andre Gomes De Souza, André Luís Andrande, André Luis Borges De Freitas, Andre Luis Carriel, 
André Luis Pereira Martins, Andre Luiz Fernandes, André Luiz Siqueira, Andre Luiz Soriano Nunes, 
André Meltzer De Oliveira, Andre Verino Bonaldo, Andrea Camille Cierco Pinheiro, Andrei Costa, 
Andréia Ferro Da Silva, Andréia Francisca De Souza, Andrele Tenorio Dos Santos, Andressa Car-
razoni Pereira Merce, Andressa De Almeida Santos, Andressa Jurema De Oliveira, Andressa Tei-
xeira De Sousa, Andreza Tavares Da Silva, Anelice Rodrigues Da Silva De Laia, Angela Beatriz 
Silveira De Amorim Alves, Angela Da Costa, Angela Maria Duarte Pinto, Angela Milena De Souza, 
Angélica Guedes Missaci, Angélica Maria Da Silva, Angelina Do Nascimento Damasceno, Anilson 
Maia Borges, Anne Karoliny Dos Santos Clemente, Anny Caroline Corrêa Apolinário, Anny Thays 
Da Silva, Antonia Edna Pinheiro, Antônia Estefânia De Souza Santos, Antonia Verônica Almeida De 
Souza, Antonio Americo Falcone De Almeida Filho, Antonio Carlos Atella Ferreira Junior, Antônio 
Carlos Batista Da Silva, Antonio Carlos De Barros, Antonio Fernando Rocha De Oliveira, Antônio 
Marcos Da Silva, Antonio Marcos De Oliveira, Antônio Medeiros Da Paz, Antonio Narliel Da Silva, 
Antonio Walder Ferreira, Antonio Wellington Lima Ribeiro, Antonio Willames Moura Mendes, Apa-
recida Gorgonho De Souza Silva, Aparecido Francisco De Lemos, Ariane Cristina Gomes Silva, 
Ariane Da Silva De Menezes, Arildo Da Conceição Guimaraes, Arlan Alves Vieira, Arlindo Marinho 
De Souza, Arnoldo Jose Da Silva, Arthur Gabriel Silva Saraiva, Arthur Neri Araujo, Artur Almeida De 
Jesus Junior, Artur Soares Aruajo, Augusto Luiz Dos Santos Maia, Aurea Rita Da Silva, Ayssa 
Jordano De Oliveira, Babiane Almeida Leandro, Bárbara Do Nascimento Galindo Dos Passos, 
Bárbara Laís Pereira Silva, Beatriz Costa De Oliveira, Beatriz Da Motta Azevedo Rodrigues, Beatriz 
Da Silva De Oliveira, Beatriz Dutra Da Costa, Beatriz Silva Do Prado, Bianca Da Silva Rodrigues 
Barbosa, Bianca Souza Trindade Rocha, Brayan Lucas Braz, Breno Cezar Dos Santos, Breno 
Marcus Araujo Campos, Breno Sebastião De Carvalho, Bruna Alves Gomes De Morais, Bruna 
Cândido Moreira, Bruna Lima De Oliveira, Bruna Moura Borges, Bruna Teodoro, Bruno Bastos Dos 
Santos Rodrigues, Bruno Bessa Uchôa, Bruno Costa De Lima, Bruno De Oliveira Gonçalves Ribei-
ro, Bruno De Souza, Bruno De Souza Alves, Bruno Henrique Gazani, Bruno Klysmann Rodrigues 
Parreira, Bruno Soares Rezende, Bruno Veloso, Caio Augusto Bity Mesquita, Caio Magrani Vaz 
Vieira, Camila Botelho Da Silva, Camila Cristina Soveral Rigo Da Silva, Camila De Jesus Moreira, 
Camila Ferreira Da Fonseca, Camila Gabriela Alves De Jesus, Camila Kethellen Gomes Siqueira, 
Camila Mauricio Da Silva, Camila Nascimento Santos De Oliveira, Camila Silva De Souza Dos 
Valle, Carla Natalia Nascimento De Mello, Carlos Alberto De Aguiar Andrade, Carlos Alberto Silva 
De Amorim, Carlos Cairo Ferrarezi, Carlos Cesar Da Silva Abreu Filho, Carlos Daniel De Brito Te-
norio, Carlos Eduardo De Sousa, Carlos Eduardo Ferreira , Carlos Eduardo Lazarini, Carlos Edu-
ardo Lazarini, Carlos Roberto De Oliveira, Carmem Lúcia Silveira Benito, Caroline De Amorim 
Camazza, Caroline De Oliveira Pimenta, Caroline Limeira De Souza, Caroline Trentin  Leal Da 
Silva , Cassia Gomes Da Silva, Cassia Regina Rodrigues De Souza, Cassiano Rangel Paulo, Catia 
Daniela Macedo Da Silva, Cecílio Almeida Dantas Kruschewsky, Celio Afonso De Almeida, Célio 
Alves Dos Santos, Celio Marcio Vieira, Celio Santos Silveira, César Edemir De Oliveira Rodrigues, 
Charles Barros Ferreira, Christopher Anthony Azeez De Souza, Cibele Oliveira De Melo, Cicero 
Daniel Da Silva, Cicero Laurentino Da Silva, Cicero Vinicius Pereira Da Silva, Cíntia Santos Ribei-
ro De Jesus, Cirlene De Araujo Carvalho, Clair Bayer Oliveira, Clarice Gomes Do Nascimento 
Santiago, Clauciano Enesio De Lacerda, Claudemir De Freitas, Claudenice Alquino Dos Santos, 
Claudenice Vieira Dos Santos, Claudia Oliveira Carvalho, Claudia Regina Oliveira Carvalho, Clau-
dia Regina Paula De Souza Almeida, Claudia Weldt, Claudio Alexandre Medeiros, Cláudio Alves 
Da Silva, Claudio Aparecido Bonfim, Claudio Da Costa Christ, Clayton Jardim Machado, Cleber 
Julio Da Silveira, Cleberson Rodrigues De Paula, Clecia Santos De Andrade, Cledivaldo Ferreira 
Da Costa, Cleison José De Oliveira, Cleiton Alexandrino De Arruda, Cleiton Andre Da Rosa, Cleiton 
Dos Santos Nery, Cleiton Mattos Dos Santos, Clemilda Correia Da Silva, Cleriston De Souza Lima, 
Clesio Vieira Do Prado, Cleusi Sacramento Rodrigues, Cliciane Dos Santos Silva, Clodoaldo De 
Santana, Clodoaldo Santos Da Silva, Consuelo Leandra De Castro Alonco, Cornelio Do Nascimen-
to Silva, Cosme Praga Mota Da Silva, Creine Sebastiana Da Silva Almeida, Crerbis Dos Santos, 
Crislania Alves Da Silva, Cristiane De Miranda Alves, Cristiane De Souza Lino Da Silva, Cristiane 
Pereira De Paula, Cristiano Fernandes Teodoro De Lima, Cynthia De Castro Silva, Dã Cardoso 
Paes, Daiana Lessa Trindade, Daiane Araújo Monção De Pontes, Daiane Custodia Da Silva Santos, 
Dalton Oliveira Chagas, Damares Lopes Da Silva, Dan Douglas Valente Dos Santos, Daniel Biesek, 
Daniel Cardoso Maia, Daniel Carlos De Oliveira, Daniel Dos Anjos Costa, Daniel Eugenio Fernandes, 
Daniel Ferreira Da Rocha, Daniel Gomes De Sousa, Daniel Henrique Rosa, Daniel Nogueira Silva, 
Daniel Silva Da Costa, Daniel Soares Alves, Daniel Valladao Pereira, Daniela Pereira Xavier, Danielly 
De Souza Reis, Daniely De Albuquerque Dos Santos, Danillo De Farias Santos, Danilo Marcos 
Alves Da Silva, Danilo Matias De Oliveira, Danilton Francelino Junio Silva, Dantielle Felipe Dos 
Santos, Darlei Rodrigues, Daví Guedes Valentim, Davi Oliveira Da Silva, David Aparecido Leandro 
De Almeida, Dayane Karoline Pereira, Debora Cristina Dillmann Moreira, Débora Fernandes Da 
Silva Santos, Débora Ponticel De Sousa, Debora Tathiany Rodrigues, Decio Vidal Alves, Deise 
Maria Greguer , Drower Da Silveira, Deivid Michael Santos Silveira, Deividi Juan Costa Rodrigues, 
Delvano Costa Soares, Delvi Diego Da Silva, Denacir Jose Lores Da Silva, Denis Thiago Ferreira 
De Almeida, Denise De Oliveira Lima, Denise Elena Lopes Werkhausen, Denison Oliveira Dos 
Santos, Denize Zeferino Leal Luzietti, Dennes Willyan Da Silva Souza, Derek Merlim Lopes, Deri-
kson Aguiar Dos Santos, Deusinete Pereira Dos Santos, Deuvani De Sousa, Dhiow Lucio Costa 
Souza Lope, Diana Maria Taveras Dos Santos Costa, Dianes Vieira Leite, Diego Barroso Ferreira, 
Diego Ferreira Dos Santos, Diego Otavio De Queiroz Lopes, Diego Roberto Da Silva, Diego Souza 
Soares, Dina Marcia Lima De Macedo, Diogo Amorim Do Nascimento, Diones Dos Santos, Dionis 
Ribeiro De Souza, Divino Aparecido Martins, Djailson José De Sousa Junior, Djalma Vieira Pinho, 
Douglas Cortez De Jesus, Douglas Makio Bezerra Cavalcante, Douglas Poltozi Krauspenhar Da 
Silva, Douglas Santos Da Costa, Douglas Siviero Bispo, Douglas William De Rezende, Driely Ramos 
De Oliveira, Eciene Falcao Ferreira, Edeilson Nascimento Oliveira, Edemir Rodrigues Dos Santos, 
Edenilton Andrade Dos Santos, Eder Evaristo, Eder Santos De Carvalho, Ederson Santos Brito, 
Edijane Nunes Vieira, Edilane Pereira Dos Santos, Edilene Maximo Santos, Edilson Da Silva Lopes, 
Edilson Fantinato Gomes, Edinei Da Silva Ferreira, Edinéia Alves Da Silva, Edison Biasin Dos 
Santos, Edison Jose Carvalho, Edivaldo Silva De Oliveira, Edivan Pereira Pedro, Edjaria Franciely 
Dos Santos, Edma Maria Alves Dos Santos, Edmar Alves Da Silva, Edmar De Jesus Martins, Edmar 
Rodrigues De Lima, Edmilson Batista, Ednaldo Barbosa Do Nascimento, Ednayaly Ramos Rocha, 
Edraldo Lourenço Da Silva, Edson Alves Dos Santos, Edson Araujo Degam, Edson Cardoso Mon-
teiro, Edson De Oliveira, Edson Júnior Nunes Rangel, Edson Marzano Ribeiro, Edson Moreira Da 
Silva, Edson Nazario De Melo, Edson Santos Barreto, Eduarda Santos De Oliveira, Eduarda Vidigal 
Fonseca Azeredo, Eduardo André Lourenço Da Silva Junior, Eduardo Basílio Passalini, Eduardo 
Cordeiro Rosa, Eduardo Da Conceiçao, Eduardo De Jesus Cardoso, Eduardo Jorge De Aquino, 
Eduardo Leandro Freitas De Sousa, Eduardo Luiz Nogueira, Eduardo Torres Silva, Edvaldo Nata-
lino Pedro, Edvaldo Rodrigues De Araujo, Edvan Otaliba De Oliveira, Edvandro Slongo, Egmar De 
Araujo Moraes, Elaine Adriana Ferla Schorn, Elaine De Oliveira Sanceita, Elaine De Sousa Lopes, 
Elaine Lourenço De Oliveira, Elaine Sales Da Silva, Elaine Vilasboas Silva, Elber Caitano Vieira, 
Eldivone Amorim Caldeira De Souza Claudio, Eldo Feiteiro Dos Santos, Elenara Nunes Oliveira, 
Elenice Luzia Do Carmo Mata, Elenilton Rodrigues Da Silva, Eliane Vieira De Azevedo, Elias Fer-
reira De Lima Junior, Elias Gomes Da Silva, Élica Salomão França, Eliel Da Silva Costa, Elielson 
Souza Carvalho, Eliete Da Silva Coimbra, Elisângela Da Silva, Elisangela Germana De Almeida, 
Elisângela Maria Da Silva, Elismar José Da Silva, Elisson Alves Dos Santos, Elizaine Dionizio Da 
Silva Ribeiro, Elizama Cristina E Silva Ferreira, Elizana Pereira Coelho, Elizandra Geminiano, Eli-
zangela Da Conceição Silva, Elizangela Do Nascimento Ribeiro Fernando, Ellen Caroline Guimarães 
De Oliveira, Eloiza Do Nascimento Silva, Elson Timoteo Dos Santos Sena, Elton Machado Ferreira, 
Elviani Cristina Elias, Emannuel Henrique Moura Da Silva, Emanuele Roberta Bonsucesso, Emer-
son Dos Santos Alves Oliveira, Emerson Nogueira, Emerson Vinícius Santos Leite, Emilly Macedo 
Silva, Emmilly Aparecida De Carvalho Silva, Enilson Ferreira, Enzo Édio De Oliveira, Érica Priscila 
Barbosa, Erick Breno De Souza Quirino, Érik Vianna Da Silva, Erika De Marchi Dos Santos, Erika 
Souza Da Silva, Erinaldo Amorim Braga Fazio, Ernandy Oriel De Moura Garcia, Esdras Francisco 
De Paula, Estilack Maria De Azevedo Neto, Etelvino Greis Morais,Eugenia Batista Da Silva, Eunice 
Miranda Da Silva, Eurico Ferreira Junior, Eva Arcanjo Vindouro, Eva Sandra Barbosa Silva, Evandra 
Da Silva, Evandro Guedes De Oliveira Júnior, Evandro Marques Valério, Evanio José De Lima 
Junior, Evelin Emidio Da Silva, Evelyn Francielly Dias Borges, Everildo Assis Da Boa Morte Junior, 
Everton André Dos Santos, Everton De Lima E Silva, Everton Dirson Baltazar Coelho, Ewerton 
Marcos Alves Da Silva, Fabiana Santos Matos De Oliveira, Fabiana Valéria Da Silva Mello, Fabiane 
Cardoso Da Silva, Fabiane De Melo Rodrigues, Fabiano De Almeida, Fabiano Gomes Grigorio, 
Fabiano Morais Dos Santos, Fabio Augusto Nogueira Moraes, Fabio Bezerra Da Luz, Fabio De 
Oliveira, Fabio Dutra Silva, Fabio Jose Fernandes, Fábio Rodrigues De Abreu Júnior, Fabiúla Ribas 
Dos Santos, Fabricio Cerqueira Martins, Fabricio Marcelino Da Rocha, Fabricio Ventura Oliveira, 
Fadrick Krisan Da Silva Oliveira, Felipe Alves Teixeira, Felipe Batista De Jesus, Felipe De Oliveira 
André, Felipe Duarte Pintos, Felipe Ferreira Silva Miranda, Felipe Gabriel Pereira Oliveira, Felipe 
Peixoto Da Silva, Fernanda Altoé Bazzarella, Fernanda Do Espirito Santo Guimarães, Fernanda 
Gracielle Barbosa Lelis, Fernanda Leopoldina Da Silva, Fernanda Santos Da Silva, Fernandes 
Leitonas Dos Santos, Fernando Ferreira Da Silva, Fernando Filipe De Araujo Lima, Fernando Ro-
drigues Carneiro De Souza, Fernando Simao Do Nascimento, Filipe Carvalho Gonçalves, Filipe 
Ferreira Da Silva, Filipe Rodrigues Andrade, Fillipe De Oliveira Ferreira, Flavia Cristina Da Silva, 
Flavio Da Conceição, Flavio De Sena Fioravante, Flavio Soares Leite, Francieli Eduarda De Olivei-
ra, Francieli Fabiani Gonçalves Cardoso, Francielle Tayane De Almeida Barros, Franciely Tavares 
Varela, Francisca Gomes Da Silva Costa, Francisca Kelly Da Silva Carvalho, Francisco Alexandre 
Zatti Junior, Francisco Bezerra, Francisco Carlos De Oliveira, Francisco Eduardo Da Silva, Fran-
cisco Helio De Araujo, Francisco Lucas Do Carmo Beltrão, Francisco Manoel Nascimento De Me-
nezes, Francisco Wagne Nogueira Da Silva, Francivaldo Freires Melo, Frederico Atanazio Dias, 
Gabriel Alves De Oliveira Neto, Gabriel Arancibia De Lima, Gabriel Emiliano De Freitas, Gabriel 
Henrique De Lima Gonçalves, Gabriel Henrique Sousa De Azevedo, Gabriel Muller Da Mata Cas-
tilho, Gabriel Pereira Da Silva, Gabriel Rodrigues Santos, Gabriel Santos De Oliveira, Gabriel 
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Metz, Tiago Nunes Ehrhardt, Tiago Quintana, Tiago Santos Da Silva, Toufik El Bouzaidi Cheikhi, 
Ubaldo Lima Da Silva Junior, Ubiratan Soares, Ulrick Matheus Gonçalo Da Costa, Vagner Da Silva 
Baptista, Valdeci Dos Santos Gama, Valdecir Antonio Ribeiro, Valdemir Belem De Almeida, Valdinei 
Felix De Jesus, Valdinei Souza Lima, Valdir De Oliveira, Valdir Martins De Moura, Valdir Martins Do 
Nascimento, Valdir Oliveira Da Cruz, Valdirene Da Silva Cardoso, Valdirene Moreira Da Silva, 
Valdireni Da Silva Ortiz, Valeria De Oliveira Lima, Valmor Alvares Da Silva Netto, Valova Campos 
Dos Santos, Valriene Maria Borges Ferreira Silva, Vanderlei Da Silva, Vanderli Nobrega Ribeiro Do 
Val Da Silva, Vanderlucia Teixeira Vaz, Vanderson Carlos Santos Sanches, Vanderson Majolo, 
Vanderson Ramos Da Cunha, Vanessa Caroline Bezerra De Oliveira, Vanessa Maria Dos Santos 
Almeida, Vanessa Reis Castelo, Vanete Peixoto, Vanisa Mercuri, Vasselânia Ines Borsatto De 
Marcos, Vera Lúcia Stetst, Víctor Dos Santos Reis, Victor Eduardo Azevedo Da Silva, Victor Fer-
nando Vargas Dias, Victória De Araujo Ricci Andrade, Victoria Gonçalves Pacheco, Vilma Sebas-
tiana Bettonin Peres, Vilson Costa Felicio, Vilson Ferreira Diniz, Vinicio Bastos Ribeiro, Vinicius 
Custódio Medeiros, Vinicius De Paulo Silva Santos, Vinicius Dos Santos Da Cunha Sales, Vinicius 
Marins Santos, Virginia Maria Dos Santos Firmino, Vitor Andrews De Souza Vitorino, Vitor Carlos 
Oliveira Martinelli, Vitória Caroline De Brito Sena, Vitória De Sousa Medeiros, Vitoria Hertel, Vitoria 
Luiza Barros Paiva, Vitória Rayanne Borges Ferreira Santos, Vitória Vezone Fernandes, Viviane 
Aparecida De Oliveira, Viviane De Sene Felix Fraga, Viviane Maria Da Silva, Viviane Soares Marques 
Lobato, Volnei Carlos Nery, Wagner Dos Santos, Wagner Lucio Felicio, Walace Lima Augusto, 
Wallace De Vasconcelos Nogueira, Walter Gomes Dos Santos, Walter Rocha De Assis, Walter Vi-
cente Dos Santos Junior, Waltim Liberato Vieira Liberato, Wanderlei Cardoso Diniz, Wanderson 
Alencar Silva, Wanderson Souza Araujo, Washington Claudio Dos Santos, Welder Justino Da Silva, 
Welke Rodrigues Azevedo, Welliton Oliveira Do Carmo, Weslaine Luzia Da Silva Carius, Weslei 
Ferreira Do Nascimento, Wesley Do Prado Marcelino, Wesley Gabriel Sperber, Wesley Roberto 
Sampaio Chini Teixeira, Weslley Ricardo De Oliveira Santos, Westfalen Henrique Pedro, Wiliam 
Aguiar Gouveia, Wilker Bernardo Calixto Ribeiro, William Boense Pereira, William Lucio Cordeiro 
Santos, William Macoly De Oliveria, Williams Da Silva, Willian Fernandes De Oliveira, Wires Fer-
nandes De Lima, Yago Lopes De Moraes, Yago Toigo Meng, Yana Gabriela Onorato Miranda, 
Yasmin Brandão Beda Sacramento, Yetske Buysse, Yuri Alves Silva, Yuri Dos Santos Duarte, Yúri 
Ellingson Macedo , Zuleide Batista Versiani De Souza.

POLÍGONO – PRODUTOS E LIGAS PLÁSTICAS DO BRASIL S/A – CNPJ: Nº 12.541.066/0001-
78 – Empresa beneficiaria dos Incentivos Fiscais do Nordeste – FINOR – ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO – Ficam convocados todos os acionistas a se reunirem em 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, às 10h00 do dia 9 de setembro de 2021, na Av. Juarez 
Távora, nº 522 – Sala 311, bairro da Torre – João Pessoa/PB, CEP: 58.040-020, com a finalidade 
de deliberarem sobre as seguintes matérias: a) Subscrição de novas ações com o aumento do 
Capital Social b) Outros assuntos de interesse da sociedade;

João Pessoa, 31 de Agosto de 2021. Marcelo José Barbalho Silva, Diretor Presidente.  

EDITAL DE LOTEAMENTO URBANO – LOTEAMENTO BELA VISTA - MUNICÍPIO DE PIANCÓ 
– ESTADO DA PARAÍBA. 

O Bel. LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES, Oficial de Registro de Imóveis de Piancó/PB, Faz 
saber a quem possa interessar, para todos os fins de direito, que OBED PEREIRA MATIAS DA 
SILVA, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, empresário, filho de Severino 
Matias da Silva e Maria Pereira Matias, nascido em quatorze de julho de mil novecentos e oitenta e 
dois (14/07/1982), cédula de identidade nº 2710589 SSP/PB, inscrito no CPF/MF nº 043.226.834-
01, e sua esposa, MARIA GÉSSICA MENDES DE ANDRADE PEREIRA, brasileira, casada, filha 
de Adriano Andrade de Souza e de Sandra Regina Mendes da Cruz Souza, nascida em 25 de 
setembro de 1999, portadora da cédula de identidade nº 4.252.184 SSDS/PB, inscrita no CPF/
MF nº 134.420.474-04, residentes e domiciliados na Rua Pedro Ângelo, nº 98, Centro, Município 
de Piancó, Estado da Paraíba, na forma da lei, depositou neste CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS, situado na Rua Elzir Matos, 117, Centro, Município de Piancó, Estado da Paraíba, toda 
documentação necessária e requereu o Registro do Loteamento denominado LOTEAMENTO BELA 
VISTA, localizado na Propriedade Saboeiro, Bairro Pedro Lima de Azevedo, Município de Piancó, 
Estado da Paraíba, com área total de 76.083,57m², a ser desmembrada da Propriedade Saboeiro, 
Bairro Pedro Lima de Azevedo, Município de Piancó, de propriedade dos depositantes acima, com 
matrícula sob o nº 9185, Livro 2AZ, fls 92, deste Ofício de Imóveis, tendo apresentado requerimen-
to, certidão de aprovação, mapas, memoriais, etc, nos termos do artigo 18 e 19 da Lei 6.766 de 
19/12/1979, e demais legislações atinentes a espécie. É publicado este EDITAL para conhecimento 
de terceiros interessados, confrontantes ou não, para que, caso queiram, apresentem impugnação 
no prazo de 15 dias contados da última publicação, que será publicado por 3 vezes, ressaltando 
que, transcorrido o prazo, será dado prosseguimento regular ao registro do loteamento, nos termos 
do requerimento e do previsto na lei federal 6.766/79. A documentação encontra-se a disposição dos 
interessados na Sede deste Cartório. O LOTEAMENTO BELA VISTA será constituído de quinze (15) 
quadras dividido em duzentos e quarenta e seis (246) lotes, tendo a quadra 01, 20 lotes; a quadra 
02, 28 lotes; a quadra 03, 19 lotes; a quadra 04, 28 lotes; a quadra 05, 08 lotes; a quadra 06, 29 
lotes; a quadra 07, 12 lotes; a quadra 08, 28 lotes; quadra 09, 28 lotes, quadra 10, 07 lotes; quadra 
11, 04 lotes; quadra 12, 09 lotes; quadra 13, 8 lotes; quadra 14, 04 lotes; quadra 15, 14 lotes; para 
o Município foi destinado uma área de 1.200,00m², quadra 05 – lote 09. Dita área encontra-se na 
matrícula sob o nº 9185, Livro 2AZ, fls 92, deste Cartório de Imóveis, tudo conforme croqui abaixo. 
Decorrido o prazo de 15 dias da terceira publicação do presente edital, sem que haja impugnação 
por parte de pessoas, autoridades ou entidades interessadas, será efetuado o registro do já men-
cionado loteamento. Dado o passado neste Município de Piancó-PB, em 01 de setembro de 2021. 
Leandro Augusto Rodrigues - Oficial de Registro de Imóveis de Piancó-PB.

RÁDIO BORBOREMA S.A. CNPJ n.º 08.811.648/0001-50 - NIRE 25300003448 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Rádio Borborema S.A. (“Compa-
nhia”), por meio dos seu Conselho de Administração, com base no estatuto social da Companhia, 
CONVOCA, por meio do presente edital, todos os acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada, em primeira convocação, na sede da Companhia, na Rua Venâncio Neiva, n.º 287, 
Edf. J Rique, bairro Centro, município de Campina Grande, estado da Paraíba, CEP 58.400-090, no 
dia 13 de setembro de 2021, às 17:00 horas, tendo como ordem do dia (i) alterações das cláusulas 
do estatuto Social da Companhia, especificamente referentes às seguintes matérias: (a) extinção 
do conselho de administração, com a consequente destituição de todos os seus membros; (b) 
alteração da estrutura da administração e das atribuições da Companhia; (c) ajustes necessários 
na redação das demais cláusulas do estatuto social; (d) reforma e atualização do estatuto social; e 
(e) aprovação da consolidação do novo texto do estatuto social; (ii) destituição, reeleição e eleição 
dos membros da diretoria da Companhia; (iii) retificação do endereço da sede da Companhia; (iv) 
autorização para que os administradores da Companhia tomem as providências necessárias para 
a formulação das deliberações que forem tomadas em assembleia.

TELEVISÃO BORBOREMA S.A. CNPJ Nº 08.843.922/0001-72  - NIRE 25300010011 - EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Televisão Borborema S.A. 
(“Companhia”), por meio dos seu conselho de administração, com base no estatuto social da 
Companhia, CONVOCA, por meio do presente edital, todos os acionistas para a Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, na sede da Companhia, na Rua Venâncio 
Neiva, nº 287, bairro Centro, município de Campina Grande, estado da Paraíba, CEP 58.400-090, no 
dia 13 de setembro de 2021, às 13:00 horas, tendo como ordem do dia (i) alterações das cláusulas 
do estatuto social da Companhia, especificamente referentes às seguintes matérias: (a) extinção 
do conselho de administração, com a consequente destituição de todos os seus membros; (b) 
alteração da estrutura da administração e das atribuições da Companhia; (c) ajustes necessários 
na redação das demais cláusulas do Estatuto Social; (d) reforma e atualização do Estatuto Social; 
e (e) aprovação da consolidação do novo texto do Estatuto Social; (ii) destituição, reeleição e 
eleição dos membros da diretoria da Companhia; (iii) alteração do objeto social da Companhia; (iv) 
autorização para que os administradores da Companhia tomem as providências necessárias para 
a formulação das deliberações que forem tomadas em assembleia. Campina Grande, estado da 
Paraíba, 03 de setembro de 2021.

EU, JOSÉ ALMIR DE SOUSA NETO, CPF: 035.812.994-02, VÊM POR MEIO DESTA, TORNAR 
PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) A LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR 
ANTONIO DA SILVA MARIZ, ST. 46; QD. 156; LT. 0038, BAIRRO PORTAL DO SOL, NESTA CAPITAL.

A empresa MULTICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ nº 22.245.073/0001-86, vem so-
licitar junto a SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA da cidade 
de Cabedelo/PB, a Licença Operacional (LO), para o seguinte endereço: Rodovia Br 230 Nº 14001 
LOJA 01 , bairro Parque Verde, Cabedelo/PB, CEP nº 58.102-800.
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