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O trânsito ficou totalmente interditado no sentido centro/bairro depois que a pista cedeu, causando acidente com um veículo. Duas pessoas tiveram ferimentos leves. Página 4

Asfalto cede e “engole” carro na Av. D. Pedro II

Escolas estaduais 
vão retomar aulas 
presenciais este mês
Em entrevista exclusiva, secretário Cláudio Furtado explicou que, a princípio, apenas 50% 
dos alunos estarão em sala de aula; os demais continuarão com o ensino remoto. Página 5

 Colunas

Como eu gostaria de declarar meu amor pelo 
Brasil real de Celso Furtado, pelo Brasil profundo de 
Ariano Suassuna, até mesmo pelo Brasil ingênuo e 

idílico de Policarpo Quaresma.  Página 19
Acilino Alberto Madeira Neto

Os brinquedos populares estão morrendo a 
cada dia que passa, por isso, precisamos reativá-los 
na mente das crianças e fazer com que elas mesmas 
construam seus próprios brinquedos.  Página 10
Irani Medeiros

Ao TCE João Azevêdo apresentou ações implantadas 
pelo Governo do Estado nos últimos dois anos. Página 3
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Economia

Escolha do novo imortal da 
APL vai ao segundo turno

Pista não é Pasto: PRF recolhe 
animais soltos nas rodovias

Trauma retoma Cãoterapia 
para pacientes pediátricos

PBTur e UFPB firmam parceria 
para oferecer curso de turismo

Com reforma do IR, prefeituras 
podem perder R$ 9,3 bilhões

O jornalista Hélder Moura e o advogado Cleanto Gomes 
disputam, na próxima sexta-feira, a cadeira 26. Página 9

Operação intensificou a retirada dos animais com o objetivo 
de prevenir acidentes nas estradas federais. Página 6

Redução na ocupação de leitos de UTI para covid-19 na unidade 
de Campina Grande permitiu a volta da iniciativa. Página 8

Capacitação on-line será destinada tanto aos profissionais 
da área, quanto a quem pretende atuar no setor. Página 19

Após apoiarem o projeto levado ao Congresso, gestores 
acusam a Câmara de descumprir acordo. Página 18

Geral

Paraíba

Estado autoriza convênio para 
oncologia de Campina Grande
Acordo com o município garantirá R$ 5 milhões por ano para 
subsidiar o Hospital da FAP, referência em câncer. Página 3
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NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

434.800

20.854.471

219.456.675

9.203

582.753

4.547.782
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

3.504.366

199.684.060

5.416.303.706
Festival de Música da PB A 1a eliminatória ocorreu 
ontem, com 15 canções; a 2a acontece neste sábado. Páginas 4 e 11
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Esportes

Tóquio Seleção de goalball celebra a medalha de ouro; entre os atletas, os paraibanos José Roberto (1o à esq.) e Emerson da Silva 
(último à dir.); Silvana Fernandes faz história como a primeira mulher da PB a ganhar uma medalha em Paralimpíada. Página 21
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As pessoas que usufruindo direito universal à seguran-
ça de renda e, por meio dela, a benefícios como casa e trans-
porte próprios, educação, saúde e lazer - principalmente em 
quinhões acima dos bens do grupo de assalariados que vivem 
com um salário mínimo ou menos que isso -, devem prestar 
atenção ao recente “Relatório Mundial sobre Proteção Social 
2020-22: A proteção social numa encruzilhada - em busca de 
um futuro melhor”.

O documento, divulgado pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), faz um balanço dos resultados relacionados aos-
sistemas mundiais de proteção social, inclusive dos pisos de sal-
vaguarda coletiva, além de considerar as consequências da pande-
mia do novo coronavírus. O relatório aponta graves insuficiências 
na área de proteção social e recomenda as políticas públicas que a 
agência considera necessárias para suprir os déficits. 

A constatação que mais preocupa, no parecer da OIT, é que, 
de maneira geral, as medidas adotadas pelos poderes públicos 
para proteger a população planetária das consequências do 
surto mundial de covid-19, mesmo em uma escala sem pre-
cedentes na história recente, estiveram aquém dos impactos 
causados pela pandemia. O resultado disso é que mais de qua-
tro bilhões de pessoas em todo o mundo continuam social-
mente desprotegidas.

A OIT constatou que, levando-se em conta o tamanho da 
crise sanitária, as respostas dos governos foram desproporcio-
nais e exíguas. Por consequência, aumentou a distância entre 
os países com altos e baixos níveis de renda, fato que impul-
sionou a exclusão social. De acordo com a agência, “a proteção 
social inclui o acesso à assistência médica e à segurança de ren-
da, particularmente, em casos de velhice, desemprego, doença 
e invalidez”.

A contrapartida dos grandes investimentos em proteção social 
seria, por exemplo, saúde e educação de melhor qualidade, além da 
diminuição das desigualdades e o aperfeiçoamento dos sistemas 
econômicos, que se tornariam mais sustentáveis. Para isso, é pre-
ciso combinar várias fontes de financiamento, emprestar apoio 
aos países mais pobres e ampliar o nível de solidariedade interna-
cional. Por aí se vê o tamanho do desafio.

Proteção social A Luz de Deus não se apaga
A Palavra de Deus tem um lugar central 

na vida e na missão da Igreja. Através dela co-
nhecemos a profundidade do amor de Deus 
por nós.  Para o Papa Francisco, “a Bíblia não 
é uma seleção de histórias antigas e bonitas, 
mas pela Palavra de Deus, a luz veio ao mun-
do e nunca mais se apagou”. O mês de setem-
bro na Igreja do Brasil é um tempo de grande 
aprofundamento da Palavra de Deus. O cristão 
deve ter essa Palavra, que é eterna e não muda, 
como único caminho fundamental de vida. Não 
vivemos sem Deus!

As Sagradas Escrituras contêm a Palavra 
de Deus, o Verbo que se Fez carne. A Carne de 
Deus, historicamente, sempre se avizinha da 
carne dos homens. A Bíblia 
conta, do começo ao fim, o 
encontro da vida de Deus 
com a vida dos homens, que 
jaziam nas trevas.

Uma das grandes men-
sagens da Palavra de Deus é 
esta: não vivemos sem Deus! 
Diante das muitas dificul-
dades da vida que devemos 
enfrentar, o amor e a amizade com a Palavra 
de Deus nos ajudam a não perder a paz e a sere-
nidade. Ela é o grande amparo para os momen-
tos de dificuldades. Devemos apoiar nossa con-
fiança na voz de Deus! Essa voz nunca muda, é 
fiel e constante, ainda que sejamos infiéis. 

O Papa Francisco frequentemente cha-
ma a atenção da Igreja para que se guarde a 
Palavra de Deus sempre no coração, para que 

nenhuma tentação nos afaste do amor de Deus 
e que nenhum obstáculo tenha poder de nos 
desviar do caminho de Deus.  Quando medita-
mos os Salmos da Bíblia, percebemos o quanto 
Deus e Sua Palavra nos envolvem. Somos cons-
tantemente protegidos por Seu amor de Pai. 
Contudo, sua proteção não nos infantiliza, tra-
tando-nos como se fôssemos vítimas das situa-
ções da vida. Não! Deus nos protege com amor 
paterno que nos lança na vida, em seus muitos 
momentos felizes e desafiadores. Assim deve 
ser a vida cristã!

Neste mês de setembro, a sociedade civil 
convoca a todos para a prevenção da chaga do 
suicídio. A Palavra de Deus, junto com o trata-

mento médico/terapêutico, 
são grandes apoios na su-
peração desse drama. Para 
a Igreja, as pessoas devem 
ser ajudadas, também com o 
auxílio e o avanço da ciência, 
sejam quais forem seus dra-
mas. A Palavra de Deus é um 
farol que pode iluminar esse 
drama na vida de pessoas 

que desistiram da vida. Devemos nos compro-
meter em ajudar essas pessoas que perderam 
o sentido de vida; encaminhá-las ao tratamento 
psicológico e não deixar de levá-las ao encontro 
com a Palavra de Deus que é a fonte que nos re-
vigora. Que o Bom Deus, a quem confiamos nos-
sas vidas, esteja presente em cada lar e coração. 
Que Sua Palavra nos comprometa na constru-
ção de um mundo mais justo e fraterno.

Um risquinho de nada 
No discurso em que se despede do 

poder, falando à Câmara que lhe conferia o 
título de cidadão pessoense, José Américo 
pede desculpa porque não calçou a Torre, 
presente que faria ao bairro pobre, ao an-
tigo sítio de  casinhas de taipa borradas de 
cal e cobertas de fruteiras. E entre as obras 
de que se orgulhava menciona a Epitácio 
Pessoa, que pavimentou, a duplicação da 
água de Marés, a Escola de Enfermagem 
na esquina do Mercado Central e, vaidoso, 
a nova sede da Assembleia Legislativa, na 
Praça Venâncio Neiva, quase olhando para 
o Palácio. O “quase” vem por conta do Pa-
vilhão do Chá, que interrompia a mirada. 

Diz ele, naquele fim de governo, termi-
nando o janeiro de 1956:

“A cidade povoou-
se de edifícios que, 
além de aformoseá-la, 
criam um ambiente de 
trabalho mais fecundo. 
A sede da Assembleia 
Legislativa, à Praça Ve-
nâncio Neiva, um pri-
mor arquitetônico já 
com a estrutura inicia-
da, orçada em cinco mi-
lhões de cruzeiros, para 
cuja conclusão deixo a 
verba necessária vinculada, em depósito 
no Banco do Estado”. 

Até o final do governo de Pedro, nos 
meados da década de 1960, lembro-me de 
avistar as armações, o ferro de algumas 
ainda por preencher, a partir dos fundos 
do belo sobradinho que abrigava a Câmara 
Municipal, depois Sociedade de Medicina 
e Cirurgia ou coisa parecida. Dava pra ver 
bem, para testemunhar a implantação efe-
tiva e concreta da obra, acompanhá-la por-
que no meio da praça regurgitava na cer-
veja, no papo boêmio, nas tricas políticas o 
belíssimo Pavilhão do Chá, que, com o tem-
po, passara de chá a sorveteria de mistura 

com as duas marcas de cerveja da época, a 
Brahma e a Antártica, com Leomax Falcão, 
filho do poeta Américo e redator insubsti-
tuível dos ante-projetos governamentais 
com mesa cativa do lado mais discreto 
do poente. Nada mais previsível: no frio 
do entardecer, o pavilhão aberto aos ven-
tos do mangueiral, da política e da fofoca, 
aliciando a clientela certamente derivada 
dos dois palácios, pelos frequentadores da 
duas praças e dos prosistas e poetas de A 
União, contemplada com o seu palacete de 
cúpula e de águia. A águia roubaram em 
data e ladrão incertos e o palacete, obra de 
Camilo e demão de  João Pessoa, terminou 
como todos sabem para dar lugar à Assem-
bleia de Ernani. 

E a sede que Zé 
Américo tanto elogiou, 
deixando verba vin-
culada para ser con-
cluída? Ou melhor: o 
que significava “verba 
vinculada?”. Era per-
mitido desvincular? Na 
verdade, a continuida-
de administrativa nun-
ca foi cláusula pétrea 
dos nossos governan-
tes. 

Ernani queria interferir na paisagem, 
no lugar mais à vista, mais solene, e nessa 
ânsia, em vez de derrubar três ou quatro 
casas que não iam fazer falta à história, 
derrubou A União. 

A única coisa que podemos fazer é 
ficar lembrando  enquanto a memória de-
mora no miolo superprotegido das nossas 
cabeças ou mantendo aquele bico de pena 
de Milton Nóbrega, menor que uma caixi-
nha de fósforo, à esquerda do coração, digo 
do cabeçalho do jornal já agora preserva-
do em boa hora preservado como patrimô-
nio do Estado. Um risquinho de nada, o de 
Milton, mas como dói ou quanto lembra! 

 A Palavra de Deus, 
junto com o tratamento 
médico/terapêutico, são 

grandes apoios na superação 
desse drama.   

 A única coisa que podemos 
fazer é ficar lembrando enquanto 

a memória demora no miolo 
superprotegido das nossas cabeças 
ou mantendo aquele bico de pena 

de Milton Nóbrega.   

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

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com  | Colaborador

Foto: Divulgação
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João Azevêdo apresentou aos conselheiros o trabalho para assegurar uma melhor prestação de serviço e qualidade de vida à população
O governador João Azevê-

do esteve, ontem, no Tribunal 
de Contas do Estado da Paraí-
ba (TCE-PB), em João Pessoa, 
ocasião em que apresentou 
as ações desenvolvidas pela 
gestão estadual entre 2019 
e agosto de 2021 em áreas 
como saúde, educação, ciência 
e tecnologia, segurança pú-
blica, assistência social, habi-
tação, cultura, infraestrutura, 
desenvolvimento econômico e 
participação popular. 

Na oportunidade, o ges-
tor ressaltou o trabalho do 
governo para assegurar uma 
melhor prestação de serviço 
e qualidade de vida para a po-
pulação. “Estamos aprimoran-
do os mecanismos do Estado, 
fazendo o melhor possível na 
gestão pública para que os be-
nefícios cheguem às pessoas. 
Nesse enfrentamento da pan-
demia, ampliamos os investi-
mentos em saúde, assistência 
social, na atenção às pequenas 
e médias empresas e na ma-
nutenção do nível de investi-
mento para manter a geração 
de emprego e renda”, frisou.

 Na educação, ciência e 
tecnologia foram destacados 

investimentos em inclusão 
digital de educadores e alu-
nos, construção de unidades 
escolares, aquisição de cestas 
básicas e implantação do Par-
que Tecnológico Horizontes 
de Inovação e de programas 
como o Primeira Chance. As 
ações do governo no segmen-
to resultaram no reconheci-
mento nacional da qualidade 
da educação remota em ava-
liações da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e pela Rede de 
Pesquisa Solidária (RPS), al-
çando a plataforma Paraíba 
Educa como finalista do Prê-
mio Excelência em Competiti-
vidade do Centro de Liderança 
Pública (CLP). 

Na saúde foram nota-
bilizadas a destinação de 
recursos para construção e 
ampliação de novas unida-
des de saúde, aquisição de 
equipamentos hospitalares e 
veículos, além das ações de 
enfrentamento da covid-19 
com a distribuição de másca-
ras reutilizáveis, contratação 
de pessoal e compra de câma-
ras refrigeradas para salas de 
imunização. 

No segmento da assistên-

TCE-PB conhece investimentos 
e balanço das ações do Estado

E o PT mantém o foco de ampliar 
a representatividade do palan-
que de Lula na Paraíba. Repre-
sentantes do partido se reuniram 
com dirigentes do PCdoB, entre 
os quais a presidente estadual, 
Gregória Benário. “Estamos dia-
logando com uma única visão: 
fortalecer a candidatura de Lula 
e derrotar a onda fascista que se 
instalou no país”, explicou o de-
putado Frei Anastácio.   

Palanque rePresentativo 
Mesmo após o presidente Jair 
Bolsonaro aventar a possibi-
lidade de apoiar uma candi-
datura do ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, ao Sena-
do, nem mesmo o próprio pa-
receu se entusiasmar. E isso, 
agora, ficou mais flagrante. 
Em entrevista, ele foi taxati-
vo: “Não tenho vocação para 
a política partidária. Não faz 
parte do meu horizonte”.    

O PT realiza hoje evento para a fi-
liação de jovens ao partido e não 
para a filiação de Ricardo Couti-
nho, esclarece o presidente esta-
dual da legenda, Jackson Mace-
do. Ele explicou que a filiação do 
ex-governador da Paraíba se dará 
mais adiante, em evento on-line, 
“possivelmente com a participação 
do ex-presidente Lula”.   

Filiação de jovens 

Contas de ex-governador reProvadas Pelo tCe 
não têm Prazo deFinido Para votação na alPB 

não é Candidato  

Em outros tempos, se não tivesse ocorrido o racha no PSB, o ex-governador Ricardo Couti-
nho, possivelmente, passaria incólume pela votação, na Assembleia Legislativa da Para-

íba, do parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE) - a corte reprovou as contas de 
sua gestão referentes ao exercício de 2016. Isso porque ele teria maioria na casa. Com 
o rompimento de 2019, a realidade tornou-se adversa. Embora não exista um prazo 
regimental para que o parecer do TCE seja apreciado na casa, o presidente Adriano 
Galdino (PSB) estipulou um período de 40 dias para que os deputados analisem a peça 
e formem uma opinião. Havia uma dúvida quanto ao quórum necessário para vota-
ção do parecer em plenário para os casos de contas reprovadas. Antes, falou-se em 
dois terços - ou 24 deputados. Porém, de acordo com o deputado estadual Hervázio 

Bezerra (foto), a legislação é omissa - tanto no Regimento Interno, quanto na 
Constituição Estadual. O que significa dizer que a votação poderá ocorrer 

por maioria simples. Ou seja: com 19 deputados. Caso a Assembleia Le-
gislativa vote pela reprovação das contas, indubitavelmente, o ex-gover-
nador ficará inelegível.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Em opinião enviada à coluna, o deputado licen-
ciado Jeová Campos (PSB) critica o que classi-
fica de “achatamento da condição social” no 
país. “A cada dia, ricos ficam mais ricos e pobres 
ficam mais pobres. 1% dos mais ricos continua 
sem pagar imposto sobre grandes fortunas, não 
pagam impostos sobre lucros e dividendos, vi-
vem num verdadeiro paraíso fiscal”. 

jeová CamPos: “riCos vivem 
num verdadeiro Paraíso FisCal” 

menos investimentos  

ComPensação via emendas 

Levantamento da Consultoria de Orçamen-
to da Câmara dos Deputados revelou que a 
pasta da Saúde terá perdas em investimen-
tos no Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) para 2022, do Governo Federal. Os 
investimentos em Saúde passam de R$ 4,9 
bilhões, neste ano, para R$ 2,1 bilhões no 
próximo. É menos que a metade.  

A expectativa, porém, é que as perdas da Saúde no 
PLOA recebam compensação, podemos assim dizer, 
por meio de emendas parlamentares - a pasta da 
Saúde recebe 50% dos recursos para emendas indi-
viduais. No Orçamento de 2022, estão reservados R$ 
10,477 bilhões para emendas de deputados e sena-
dores e R$ 5,647 bilhões para emendas de bancadas.  
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Em reunião no TCE-PB, ontem, governador apresentou as ações desenvolvidas entre 2019 e agosto de 2021 em diversas áreas

Foto: Francisco França/Secom-PB

cia social foram ressaltadas a 
criação dos programas Tá na 
Mesa e Paraíba que Acolhe, 
além da ampliação de Restau-
rantes Populares, do Cartão 
Alimentação e distribuição de 
cestas básicas para famílias 
em situação de vulnerabilida-
de social. 

Os investimentos na 
construção de Centros Inte-
grados de Comando e Con-
trole (CICC) em João Pessoa, 
Campina Grande e Patos e de 
batalhões ambiental e turís-
tico, além dos bons índices 
no ranking de Competiti-
vidade do CLP no país e no 

Nordeste foram destaques 
na segurança pública. 

Na área habitacional, o 
governo destacou a constru-
ção de casas e apartamentos, 
do Cidade Madura e do pro-
grama Parceiros da Habitação. 
Na cultura foi evidenciada a 
restauração de imóveis que 

sediam o Museu de Cidade de 
João Pessoa, o Museu do Arte-
sanato Paraibano e Museu da 
História da Paraíba. 

Em infraestrutura, a 
gestão estadual destacou a 
construção de barragens, 
do Centro de Convenções de 
Campina Grande e do aero-
porto de Patos, ampliação de 
sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, 
restauração e pavimentação 
de rodovias e modernização 
do Porto de Cabedelo.

A atração de investimen-
tos, empresas e centros de 
distribuição, como a Alumasa, 
Magazine Luiza, Cavalo Ma-
rinho, K1, Colgate Palmolive, 
Rio Alto e EDP Renováveis 
também foi apresentada na 
oportunidade. 

Ainda foram evidencia-
das a eficiência da gestão fis-
cal do Estado que alcançou 
o rating A pela Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN), ra-
ting AA+ pela análise da Stan-
dard & Poor’s Financial Servi-
ces (S&P Global Ratings) e o 
avanço do governo digital e da 
participação popular no Orça-
mento Democrático Estadual. 

Importância da reunião
 O presidente do TCE, Fernando Catão, des-

tacou a importância da reunião técnica. “Essa é 
uma oportunidade de estreitarmos os entendi-
mentos voltados para a prestação de um melhor 
serviço público aos paraibanos e, neste momento, 
foi apresentado um retrato do esforço do Estado 
para se entregar uma melhoria do atendimento 
à sociedade, embora os custos do setor público 
sempre sejam crescentes”, comentou.  

 Os secretários Jacqueline Gusmão (Admi-
nistração), Marialvo Laureano (Fazenda), Gilmar 
Martins (Planejamento, Orçamento e Gestão), 
Nonato Bandeira (Comunicação Institucional), 
Daniel Beltrammi (executivo da Gestão da Rede de 
Unidades de Saúde da Paraíba), Letácio Guedes 
(controlador-geral do Estado), Fábio Andrade (pro-
curador-geral do Estado) e Ronaldo Guerra (chefe 
de Gabinete do Governador), além de conselheiros 
e auditores do TCE também estiveram presentes.

Em Campina Grande

Governo da Paraíba autoriza convênio 
de R$ 5 milhões anuais para oncologia

O governador João Aze-
vêdo autorizou, ontem, um 
convênio de R$ 5 milhões 
anuais com a Prefeitura Mu-
nicipal de Campina Grande, 
exclusivamente para trata-
mento de pacientes oncoló-
gicos. O acordo subsidiará o 
Hospital da FAP, que é a refe-
rência em câncer da cidade, 
e que apresenta atualmente 
problemas de operacionali-
dade. 

De acordo com o secre-
tário de Saúde da Paraíba, Ge-
raldo Medeiros, o Governo da 
Paraíba mantém um repasse 
de R$ 2,4 milhões anuais com 
a mesma unidade e o novo 
convênio vai acrescentar os 
recursos. Ele destaca que ou-
tras ações da saúde também 
estão sendo realizadas na 
região como a construção do 
Hospital de Clínicas, cujo pro-
jeto executivo está pronto e 

foi apresentado esta semana, 
e a implantação da hemodi-
nâmica no Hospital de Trau-
ma de Campina Grande. 

“A chegada da hemodi-
nâmica preencherá um vazio 
assistencial de doenças car-
diovasculares e cerebrovascu-
lares em Campina Grande. O 
serviço estará disponível 24h 
ao usuário do SUS, com profis-
sional de plantão. Isso permi-
tirá um grande avanço na as-

sistência do cidadão portador 
de doenças cerebrais e cardio-
vasculares, determinando a 
diminuição de complicações, 
sequelas e mortes”, pontua. 

Além das ações de in-
vestimento, o Governo da 
Paraíba assinou convênio, 
em abril do corrente ano, 
para viabilizar doações 
para o Hospital da FAP 
por meio das contas de 
água.
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Seinfra informou que o acidente foi causado pelo rompimento de uma antiga galeria de águas pluviais

A cratera que se abriu na 
Av. Pedro II na manhã de ontem 
não é a primeira que se forma na 
cidade de João Pessoa. Doutor 
em Geografia e professor do De-
partamento de Geociências da 
Universidade Federal da Paraí-
ba, Jonas Souza explica que esse 
tipo de acidente está relacionado 
à estrutura geológica da capital 
do Estado. Com a presença de 
unidades sedimentares, como 
os minerais, em sua formação, o 
solo pessoense é suscetível à dis-
solução e solubilização, que são 
processos físicos que consistem 
no potencial de uma substância 
ou superfície se dissolver em 

contato com outra (comumente 
um líquido).

“Ali foi um processo que 
não é rápido. Para formar es-
sas crateras, visto que elas estão 
diretamente relacionadas à so-
lubilização desses minerais, ela 
já existia embaixo da superfície 
[há um tempo]”, disse o profes-
sor. Além do fator geológico, o 
processo físico também pode ser 
acelerado em casos de infiltra-
ções ou vazamentos nas galerias 
e tubulações. Outra coisa que 
influencia na abertura dessas 
crateras são as chuvas.

“Como você tem essa su-
perfície impermeabilizada, 
quando existe algum tipo de 
infiltração no próprio asfalto ou 
na calçada, ou na própria galeria 

pluvial e de drenagem urbana, 
isso pode aumentar e facilitar a 
velocidade da dissolução destes 
minerais que vão gerar essas 
crateras”, completou Jonas. 

Para o especialista, situa-
ções como esta podem ser evita-
das através dos sistemas de dre-
nagem adequados, com o auxílio 
de uma análise dos terrenos com 
maior movimentação. “Precisa 
ser feito algo nas subsuperfícies 
dessas áreas e hoje já existe tec-
nologia que torna isso possível. É 
realmente preciso, por exemplo, 
escavar qualquer coisa desse 
gênero, usando tecnologia de 
geofísica, que possibilite a gen-
te observar se existem crateras 
abaixo desses asfaltos ou não”, 
finalizou o geógrafo.

Cratera se abre na Pedro II e 
‘engole’ carro com duas pessoas

Maior registro da semana

Estado confirma novos 
630 casos de covid-19

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou 
ontem novos 630 casos 
de contaminação pela co-
vid-19, o maior registro de 
casos na semana, sendo 26  
considerados moderados 
ou graves, com necessida-
de de internação. Também 
foram registrados quatro 
falecimentos, todos ocor-
ridos entre a quinta-feira 
e ontem. Com os novos 
números, a Paraíba con-
tabilizou 2.066 casos e 32 
mortes na semana.

Os números acumula-
dos, desde o início da pan-
demia, são de 434.800 ca-
sos confirmados da doença, 
sendo 323.045 pacientes 
considerados recuperados 
e 9.203 mortos. Segundo 
estimativa, o Estado possui 
cerca de 102.552 casos em 
aberto, relativo a pacientes 
em processo de recupera-
ção ou com a situação não 
finalizada no sistema de 
notificação de casos.

Dados do Centro Es-
tadual de Regulamentação 
Hospitalar confirmam a 
internação de 17 pacien-
tes entre a quinta-feira e 
ontem, totalizando 213 
pessoas hospitalizadas na 
rede pública de referência 

para o tratamento do novo 
coronavírus. A ocupação 
total de leitos de UTI (adul-
to, pediátrico e obstétri-
co) em todo o Estado é de 
20%, já nas enfermarias 
para adultos o número é 
de 22%. A maior taxa de 
ocupação em leitos de UTI 
é no Sertão do Estado, com 
28% e 24% nas enferma-
rias. Em seguida, Campina 
Grande aparece com 26% 
de leitos de UTI ocupados 
e 24% nas enfermarias. A 
Região Metropolitana de 
João Pessoa tem os me-
nores índices com 14% e 
23% em UTI e enfermarias, 
respectivamente. Todos os 
dados das Macrorregiões 
são de leitos para adultos.

Todos os falecimentos 
confirmados aconteceram 
em hospitais públicos. As 
vítimas eram três mulheres 
e um homem com faixa etá-
ria de 32 a 85 anos. Dois não 
possuíam comorbidades e 
os demais apresentaram 
hipertensão, cardiopatia e 
tabagismo como fatores de 
risco associados a covid-19. 
As mortes foram registradas 
para residentes de Campina 
Grande, com três casos, e 
São João do Tigre.

Cinco municípios con-
centram 390 novos casos, 
correspondendo a 61,90%. 
São eles: Campina Grande, 

com 256 novos casos; João 
Pessoa confirmou 52 casos; 
Sousa teve o acréscimo de 
31;  São João do Tigre e San-
ta Luzia encerram a lista 
com, respectivamente, 26 
e 25 casos.

Com um total  de 
1.170.925 testes para o 
diagnóstico da doença, 
o Estado confirma casos 
em todas as cidades, sen-
do 77 delas com mais de 
mil casos de covid-19. As 
maiores concentrações de 
casos ocorrem em: João 
Pessoa (104.553), Cam-
pina Grande (43.736), 
Patos (13.896), Guara-
bira (10.061), Cajazeiras 
(9.852), Cabedelo (9.664), 
Santa Rita (9.467), Bayeux 
(8.195), Sousa (7.258), 
Pombal (5.872), São Ben-
to (5.851) e Esperança 
(5.467).

Com 3.504.366 doses 
de vacinas contra a co-
vid-19 já aplicadas, a Paraí-
ba tem 2.483.858 pessoas 
vacinadas com a primeira 
dose e 1.020.508 completa-
ram os esquemas vacinais, 
onde 958.101 tomaram 
as duas doses e 62.407 
utilizaram imunizante de 
dose única. Até a tarde da 
quinta-feira, a Paraíba ha-
via distribuído um total de 
4.026.990 doses de vacina 
aos municípios.

A Avenida Dom Pedro II, 
em João Pessoa, ficará com 
a via sentido Centro/Bairro 
completamente interditada 
por pelo menos três dias. Uma 
cratera se abriu  no início da 
tarde de ontem e ‘engoliu’ um 
veículo com um homem e uma 
adolescente dentro.  De acordo 
com a Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa (Semob-JP), 
parte das faixas poderá ser li-
berada para tráfego depois de 
um estudo técnico no local.

O buraco tem oito metros 
de profundidade, dois metros e 

meio de largura e cinco metros 
de extensão, e foi provocado 
pelo rompimento de uma anti-
ga galeria de águas pluviais no 
local, conforme informações 
da Secretaria de Infraestrutu-
ra de João Pessoa (Seinfra). O 
secretário Rubens Falcão afir-
mou que o problema deve ser 
solucionado em até 10 dias, o 
que possibilitará a retomada 
do tráfego de veículos.

Durante o período de 
bloqueio, as rotas alternativas 
para o trânsito serão a Avenida 
Beira Rio com direção à BR-
230 pelas alças ou pelo Alti-
plano, com acesso aos bairros 
da Zona Sul pela Avenida João 
Cirilo.

O motorista de aplicativo, 
Bruno Pereira Batista, e a ado-
lescente foram socorridos por 
populares com a ajuda de uma 
corda. Os dois foram atendidos 
pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu-JP) e 
não tiveram nenhum ferimen-
to grave. Apenas o motorista 
sofreu algumas escoriações 
e foi levado ao Hospital de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena para a 
realização de exames comple-
mentares. Ele e a jovem pas-
sam bem. Além da Semob-JP e 
da Seinfra, estavam presentes 
no local equipes do Batalhão 
de Trânsito da Polícia Militar 
do Estado da Paraíba (BPTran).

Causa relacionada à estrutura geológica

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

Ítalo Arruda
Especial para A União

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Na ocasião de cumprimen-
to de agenda em solenidade, 
ontem, o prefeito Cícero Lucena 
afirmou que a partir da próxima 
semana, a população de João 
Pessoa terá disponível no site 
e aplicativo Vacina João Pessoa, 
um passaporte de vacinação 
contra a covid-19, que será uti-
lizado, em seguida, como uma 
espécie de passaporte para a 
população para acesso seguro a 
serviços. Um documento similar, 
Certificado Nacional de Vacina-

ção, já é utilizado nacionalmente 
para que o cidadão comprove a 
conclusão do esquema vacinal e 
tenha direito de acessar alguns 
serviços como pessoas que bus-
cam viajar para outros países. O 
Certificado Nacional pode ser 
emitido através do site e aplica-
tivo do sistema Conecte SUS, do 
Ministério da Saúde.

Outra cidade, como o Rio 
de Janeiro, passou a adotar o 
certificado como passaporte 
para que a população tenha 
acesso a locais com convivên-
cia coletiva, como academias 
e cinemas. Nos primeiros dias 

desde a publicação do decreto 
que oficializou o “Passaporte 
da vacina”, a cidade apresen-
tou um aumento na procura 
da população pela aplicação da 
segunda dose e, consequente-
mente, o fechamento do ciclo de 
imunização. Ao site Bastidores 
da Política PB, Cícero Lucena 
confirmou que a prefeitura se 
estrutura para lançar a certifi-
cação. A assessoria de impren-
sa da Secretaria Municipal de 
Saúde, no entanto, não tem mais 
informações a respeito do pas-
saporte e para quais serviços ele 
poderá ser utilizado.

‘Passaporte da vacina’ será 
disponibilizado na capital
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Ana Flávia Nóbrega

4o Festival de Música da PB tem 
15 apresentações e eliminatória

Começou, na noite de on-
tem, o 4º Festival de Música da 
Paraíba. Valorizando os artistas 
paraibanos iniciantes com can-
ções inéditas, o evento terá 30 
apresentações na primeira fase 
eliminatória, divididos em dois 
dias. Um total de 14 cantores 
serão classificados para a final, 
concorrendo a prêmios.

Realizado pelo Governo do 
Estado, através da Empresa Pa-
raibana de Comunicação (EPC), 
Secretaria de Comunicação Ins-
titucional (Secom) e Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba (Fu-
nesc), a edição de 2021 contará 
com a participação do público 
paraibano através da escolha da 
Melhor Canção Popular. 

Naná Garcez, presidente e 
diretora da Empresa Paraibana 
de Comunicação, afirmou que a 
participação do público perma-
necerá também nas próximas 
edições. “Essa inovação veio 
para atender a modernidade 
e a circunstância que estamos 
convivendo, cada vez mais, atra-
vés da internet. Colocar o voto 
popular é uma experiência ino-

vadora esse ano e a tendência é 
permanecer, porque queremos 
conquistar público, manter a 
nossa plateia e fazer com que 
os nossos artistas sejam muito 
reconhecidos”, declarou.

A edição oferecerá o valor 
de R$ 10 mil ao grande vence-
dor ou vencedora do concurso. 
Outras duas colocações também 
serão premiadas. O segundo co-
locado recebe R$ 7 mil e o tercei-
ro ficará com R$ 5 mil. O Melhor 
Intérprete também é premiado 
com R$ 3 mil. Já para quem for 
escolhido como Melhor Canção 
pelo voto popular, terá direito a 
R$ 3 mil de crédito para aquisi-
ção de equipamentos ou instru-
mentos musicais.

Ontem se apresentaram 
Aldo Marques, com “Se prestar 
eu vou postar”; P. Motta e Will, 
com “Encomenda”; Hugo César 
e Lucas Barreiro, com “A per-
gunta que não quer calar”; Ceiça 
Farias interpretou a canção “Ar, 
é ar” de autoria de Pedro Mel-
lo; Isis e Naomi, representadas 
juntas por SINANOMIS, apre-
sentaram “Fruto proíbido”; Titá 
Moura, com “Concretão”; Danny 
Xavier e Bruno Kohl, apresen-

taram “Lama negra”; “Paraíba 
sou sim” foi interpretada por 
Elon; Caio Cesár interpretou a 
canção que criou com Bertrand 
Morais, “Menino pé no chão”; 
David Pereira também subiu ao 
palco com “Abastecimento”; João 
Carlos Jr apresentou “Você viu”; 
“ÁGUAS DE MÃE (IYÁ OMI)”, de 
Helô Uehara e Nathalia Bellar 
também foi defendida; Larissa 
Mendes apresentou “A maré”; 
Gabriel Reisenden, com “Rir 
para não chorar”; e, por fim, 
“Nosso mar”, por Lucas Gaião. 

As apresentações conti-
nuam hoje com mais 15 apre-
sentações. Em cada noite, sete 
artistas se classificam para a 
grande final, que será realizada 
no dia 10 de setembro. No do-
mingo, o evento abrirá a votação 
on-line, para Melhor Canção pelo 
voto popular. As apresentações 
têm hora marcada sempre para 
às 20h, com transmissão pelos 
canais da Funesc e da Rádio Ta-
bajara no YouTube, nas telas da 
TV Assembleia e nas ondas da 
Rádio Tabajara sintonizando FM 
105,5 ou AM 1.110 da Tabajara.

Dentro do veículo envolvido no acidente estava um homem que trabalha com aplicativo e uma adolescente como passageira

O buraco tem oito metros de profundidade, dois metros e meio de largura e cinco metros de extensão, segundo a Seinfra

Fotos: Ortilo Antonio

Leia mais na Página 11
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Animais recolhidos
A PRF está realizando a Operação Pista não é Pasto, que 
visa intensificar o recolhimento de animais soltos às margens 
das rodovias federais que cruzam a Paraíba. Página 6 Fo
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Devido à pandemia, retomada será feita com apenas 50% dos alunos presentes em sala e o restante em ensino remoto

Novo decreto vai liberar aulas 
presenciais na Rede Estadual 
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André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

As aulas presenciais nas es-
colas da Rede Estadual de Ensi-
no estão com os dias contados 
para retornar. O secretário de 
Educação da Paraíba, Cláudio 
Furtado, adiantou, em entrevista 
ao Jornal A União, que o retorno, 
ainda em regime híbrido, com 
apenas 50% dos alunos presen-
tes na sala de aula e o restante 
em ensino remoto, está previsto 
para ser autorizado no próximo 
decreto com medidas de preven-
ção ao coronavírus na Paraíba. 
O decreto atualmente em vigor 
vai até o dia 15 de setembro. O 
secretário fez uma visita ontem à 
sede de A União, quando foi re-
cebido pela diretora-presidente 
da Empresa Paraíba de Comuni-
cação (EPC), Naná Garcez 

De acordo com Cláudio 
Furtado, o decreto 41.010, 
publicado em fevereiro deste 
ano, já havia determinado uma 
série de regras a serem ado-
tadas pelas escolas para que 
estivessem aptas ao retorno. 
O próprio ordenamento esta-
belece um retorno gradual das 
turmas, começando pelo anos 
iniciais do Ensino Fundamen-
tal, passando depois de 15 dias 
para as demais turmas do En-
sino Fundamental anos finais e 
posteriormente, com o restante 
das turmas referentes ao Ensino 
Médio após mais 15 dias.

“Foi feita uma série de le-
vantamento nas escolas, primei-
ro um mapa de como cada escola 
deveria se adequar de acordo 
com o comitê escolar de crise. 
Hoje a gente já tem 90% das es-
colas aptas e restante em adap-
tação, em um universo de 650 
escolas. Nossa perspectiva é de 
que volte a rede como um todo 

em breve”, explicou Furtado.
Além das reformas e ade-

quações, que as escolas estão 
preparando, a Secretaria de Es-
tado da Educação e da Ciência 
e Tecnologia também realizou 
um levantamento junto aos pro-
fissionais da educação, como 
professores e servidores admi-
nistrativos, e também junto aos 
pais dos alunos em cada uma das 
escolas. No primeiro caso, para 
identificar o nível de imunização 
dos profissionais, no segundo, 
se havia interesse entre os pais 
na autorização do retorno dos 
filhos para as escolas.

“Fizemos vários levanta-

mentos. Primeiro de quantos 
professores já tinham tomado 
a vacina, com a primeira dose, 
isso dos profissionais da edu-
cação como um todo. A gente 
checou a questão da cobertura 
vacinal. Até hoje temos 97% des-
se público vacinado com a pri-
meira dose. Além disso, temos 
de 25 a 26%, o mesmo público 
com o ciclo vacinal completo. 
Também foi feita uma consulta 
junto aos pais, porque o decreto 
assim preceitua, para que eles 
liberassem ou não os filhos para 
o retorno das aulas presenciais, 
em ensino híbrido”, completou 
o secretário.

Thaysa Lorenna Almeida 
Simplício, é uma das mães de 

estudantes que preferem o re-
torno das aulas, mesmo que em 
regime híbrido. Ele é mãe das 
estudantes Anna Letícya de Al-
meida Feitosa, de 13 anos, e de 
Maria Cecília de Almeida Feitosa, 
de 11 anos, que fazem o 8° e o 6° 
ano, respectivamente, na Escola 
Estadual Rita de Miranda Henri-
ques, no bairro de Mangabeira, 
em João Pessoa.

Thaysa tem propriedade 
para falar, porque além de mãe 
de estudante, a cozinheira tam-
bém está matriculada em uma 
das turmas de Ensino de Jovens 
e Adultos (EJA) para concluir seu 
Ensino Médio. “As aulas presen-
ciais são importantes porque fa-
zem a ligação do professor com 
o aluno mais forte, onde as expli-
cações serão com mais eficácia, 
as dúvidas serão questionadas 
e resolvidas e, principalmente, 
manterá o foco do ensino”, disse.

Ainda segundo o secretá-
rio, embora as turmas precisem 
obedecer a ocupação de 50% nas 
salas, as atividades serão realiza-
das 30% de forma presencial e 
70% delas de maneira remota. 
Cláudio Furtado detalhou que o 
retorno tem sido planejado há 
muito tempo e que para tanto, 
foi feito o Programa Educação.

“O decreto 41.010 es-
tabelece todas as normas e 
protocolos para as escolas se 
prepararem na questão do dis-
tanciamento, da marcação dos 
caminhos de circulação, uma sé-
rie de questões, que as escolas 
precisam se preparar para esse 
retorno, assim como também 
as medidas que estão sendo to-
madas em caráter emergencial, 
que é o plano direto na escola 
que prevê a compra de equipa-
mentos de proteção individual, 
de máscaras, álcool, termôme-
tros, etc”, comentou.

Professores receberão notebooks
Pensando justamente no retorno 

dos professores às salas de aula, a 
Secretaria de Estado da Educação e 
da Ciência e Tecnologia lançou o Pro-
grama Paulo Freire, que vai entregar 
notebooks aos professores da Rede 
Estadual de Ensino que estão em sala 
de aula como uma forma de qualificar 
o trabalho nesse processo de retorno às 
aulas presenciais. 

“A ideia do programa é colocar 
nosso professor com equipamento, 
para ele poder melhorar sua infraes-
trutura, ministrar suas aulas de forma 
híbrida, quando ele estiver em casa, 
possa preparar melhor suas aulas, 
então isso complementa o que a gente 
mencionou”, explicou Cláudio Furtado. 
Da mesma forma, foram lançados os 
editais dos programas Escola de Valor 
e Mestres da Educação, que preveem 
14° e 15° salários aos professores no 
fim do ano.

“Escola de Valor e Mestres da Edu-
cação são incentivos muito fortes para 
que os professores participem e que 
suas atividades e projetos, nesse mo-
mento de pandemia, com esse regime 
híbrido, sejam premiados. É um meio 
para que os professores sejam reco-
nhecidos e incentivados a trabalhar em 
seus projetos”, completou o secretário.

O retorno das aulas presenciais 
segue aguardado por muitos pais e 
estudantes, como é o caso de Thaysa 
Simplício, que acredita que o ensino 
ficou comprometido durante o período 
de aulas remotas. “Poucos são aqueles 
que mantêm o foco nos estudos no 
ensino remoto, pois exige muito mais 
atenção, dedicação e força de vontade. 
Os estudantes precisam voltar a ter o 
estímulo de realizar uma atividade, tirar 
suas dúvidas e frequentar uma sala de 
aula”, declarou a estudante e mãe de 
estudantes.

As 650 escolas 
da Rede de Ensino 

do Estado estão 
sendo adaptadas para 

receber novamente 
os alunos

Secretário Cláudio Furtado visitou, ontem, o Jornal A União, onde foi recebido pela diretora-presidente da EPC, Naná Garcez

Foto: Gi Ismael

Feriado de 7 de Setembro

Repartições públicas e bancos fecham na terça
José Alves
zavieira2@gmail.com 

Na próxima terça-fei-
ra (7), é comemorado o Dia 
da Independência do Brasil, 
portanto será feriado nacional. 
Confira o que abre e fecha nes-
ta data em João Pessoa, uma 
vez que algumas atividades 
terão funcionamento alterado. 
Nos bancos e nas repartições 
públicas federais, estaduais 
e municipais não haverá ex-
pediente, mas os shoppings 
e supermercados estarão de 
portas abertas.

Os servidores da Pre-
feitura de João Pessoa terão 
expediente facultativo nas 
repartições públicas da ad-
ministração direta e indireta 
na próxima segunda-feira (6). 
Já na terça-feira (7) é feriado 
nacional em comemoração à 
Independência do Brasil. O de-
creto que determina o ponto 
facultativo foi assinado ontem 
pelo secretário de Administra-
ção (Sead), Valdo Alves. Os ser-
viços essenciais e de urgência 
seguem em funcionamento na 
segunda e terça-feira e o aten-

dimento ao público retoma na 
quarta-feira (8).

De acordo com o decreto 
nº 354/2021, os veículos ofi-
ciais da Administração Direta 
e Indireta do Poder Executivo 
devem ficar recolhidos às suas 
repartições de origem ou ao 
Centro Administrativo Mu-
nicipal (CAM). Eles somente 
serão liberados a partir das 
7h da quarta-feira (8), quando 
a Prefeitura volta os atendi-
mentos presenciais em suas 
secretarias.

Neste período de ponto fa-
cultativo e feriado, os serviços 
essenciais como os da saúde e 
fiscalização do trânsito, assim 
como o atendimento de urgên-
cia e emergência nos hospitais 
públicos da rede municipal e 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu), 
através do telefone 192, es-
tarão garantidos. A coleta de 
resíduos sólidos domiciliares 
e a varrição do Parque Solon 
de Lucena e da calçadinha da 
orla da Capital, assim como 
da catação na faixa de areia 
também seguem mantidos na 
segunda e terça.

SERviço

n Comércio
Em João Pessoa, o comércio está livre 
para funcionar normalmente. A me-
dida foi tomada pela Câmara de Di-
rigentes Lojistas de João Pessoa (CDL) 
e ocorre para amenizar os efeitos 
negativos causados pelo período em 
que os estabelecimentos tiveram que 
ficar fechados por causa da pandemia 
do novo coronavírus. O Sindicato dos 
Lojistas do Comércio de João Pessoa 
informou que cabe ao dono de cada 
estabelecimento decidir se o local irá 
funcionar, no entanto, caso funcione, 
o comerciário deve ter direito a um dia 
de folga e receber R$ 50.

n Shoppings
Os shoppings, Manaíra, Mangabeira, 
Mag, Tambiá e Sul funcionarão obe-
decendo seus horários praticados nos 
dias úteis. Inclusive com funcionamento 
de suas praças de alimentação, cine-
mas e área de lazer.

n Trens
A Companhia Brasileira de Trens Ur-
banos (CBTU) João Pessoa comunica 
que os Veículos Leves sobre Trilhos 
(VLTs) urbanos não irão funcionar nesta 
terça feira, 7 de setembro, feriado do 
Dia da Independência do Brasil. Os 
trens voltam a circular normalmente na 

próxima quarta-feira, 8 de setembro, 
a partir das 5h até às 19h25.Veja os 
horários: Segunda feira – 6/9 – normal 
- das 5h às 19h25 e quarta-feira 8/9, 
normal das 5h às 19h25.

n Prefeitura e Estado
A Secretaria de Administração de João 
Pessoa e a Secretaria de Estado da 
Administração informaram que apenas 
serviços essenciais e de urgência, como 
os de saúde e segurança, vão funcionar 
durante o feriado de 7 de setembro.

n Bancos
De acordo com a Federação Brasileira 
dos Bancos (Febraban), não haverá 
atendimento presencial nas agências 
bancárias nesta terça-feira (7). Contu-
do, a população poderá utilizar os ca-
nais alternativos de atendimento ban-
cário, como mobile e internet banking, 
caixas eletrônicos, banco por telefone e 
correspondentes para fazer transações 
financeiras.A Febraban ainda declarou 
que os carnês e contas de consumo 
vencidos no feriado poderão ser pagos 
sem acréscimo no dia útil seguinte.

n Balsas
As balsas que fazem a travessia Ca-
bedelo/Costinha funcionarão normal-
mente no feriado desta terça-feira, 
7 de setembro. Os horários são os 
seguintes: de Cabedelo para Costinha: 

6h, 7h, 8h, 17h, 18h e 19h. E de Cos-
tinha para Cabedelo: 6:30h, 7:30h, 
8:30h, 17:30h, 18:30h e 19:30h.

n Semob
A Superintendência Executiva de Mo-
bilidade Urbana de João Pessoa (Se-
mob-JP) comunica que em virtude do 
feriado nacional na próxima terça-feira 
(7), Dia da Independência do Brasil, a 
operação do transporte coletivo segui-
rá com quadro especial, tendo em vista 
a expectativa de redução natural do 
número de passageiros. 
Mesmo com o fechamento de esta-
belecimentos comerciais, bem como 
repartições públicas e bancos, para 
assegurar o deslocamento daquelas 
pessoas que exercem atividades es-
senciais, será mantido o mesmo es-
quema operacional que funciona aos 
domingos. Das 69 linhas que circulam 
em dias úteis, 42 estarão disponíveis 
à população no feriado, com viagens 
que iniciam às 5h15 e encerram de 
madrugada, dependendo do horário 
de cada itinerário. Algumas das linhas 
são as circulares 1500 e 5100, que 
vão operar das 5h15 às 21h50. Para 
conferir linhas e horários, basta acessar 
o site https://servicos.semobjp.pb.gov.
br/.A Semob-JP ressalta ainda que na 
segunda (6) e na quarta-feira (8) o sis-
tema de transporte público não sofrerá 
alterações.
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Ação visa intensificar o recolhimento de animais soltos às margens das estradas federais que cruzam a Paraíba

PRF realiza Operação Pista 
não é Pasto nas rodovias

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) na Paraíba 
realiza a Operação Pista não 
é Pasto em todo o Estado. 
O objetivo é intensificar o 
recolhimento de animais 
soltos localizados às mar-
gens das rodovias federais 
gerando risco de ocasionar 
acidentes graves. A ação é 
realizada com o apoio das 
Prefeituras Municipais de 
João Pessoa e Patos. 

A presença de animais 
soltos nas rodovias federais 
é uma preocupação constante 
da PRF. Muitos acidentes gra-
ves registrados possuem como 
causa principal a presença de 
animais na pista. O motoris-
ta, na tentativa de desviar do 
animal, perde o controle do 
veículo e acaba capotando o 
carro, colidindo em outros 
veículos ou em outros casos 
atropelando o animal. 

A Operação Pista não é 
Pasto é realizada de forma 
itinerante em toda a Paraíba 
como forma de reduzir a pre-
sença de animais soltos nas 
rodovias. O recolhimento é 
uma ação preventiva com a 
finalidade de preservar a vida 
dos motoristas que trafegam 
pelas rodovias federais do Es-
tado. Um único animal solto na 
pista pode provocar a morte 
de todos os ocupantes de um 
veículo.

Em três dias, foram reco-
lhidos seis animais que esta-
vam soltos na pista. Ao todo, a 
equipe percorre 694 quilôme-
tros de rodovias federais ave-
riguando se há animais soltos 
para recolher ao local adequa-

do. Apenas este ano já foram 
recolhidos pela PRF 2.882 ani-
mais que estavam soltos nas 
rodovias federais paraibanas.  
Deixar animais soltos nas ro-
dovias colocando em risco a 
vida dos que trafegam pelo 
local é crime. 

Os proprietários dos ani-
mais podem ser enquadrados 
no artigo 132 do Código Pe-
nal, que trata sobre expor a 
vida ou a saúde de outrem a 
perigo direto e eminente, bem 
como no artigo 31 da Lei de 
Contravenções Penais, no qual 
estabelece que deixar em li-
berdade, confiar a guarda a 
pessoa inexperiente ou não 
guardar com a devida cautela 
animal perigoso.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral orienta aos motoristas 
que, caso visualizem animais 
soltos nas rodovias federais, 
entrem em contato através 
do telefone de emergência 
191. É importante também 
que nos locais onde existam 
placas indicando o risco de 
animais na pista o motorista 
reduza a velocidade e redobre 
a atenção.

As equipes da 
Polícia Rodoviária 
Federal contam 

com o apoio, durante 
a operação, das 

Prefeituras de João 
Pessoa e Patos

Seis animais foram recolhidos em três dias da Operação Pista não é Pasto; um único bicho solto na pista pode provocar acidente com mortes

Susto

Incêndio atinge sede da Funjope, na 
capital, e prédio passará por vistoria
Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Um incêndio atingiu, na 
manhã de ontem, o prédio 
da Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope). As chamas 
foram no térreo e afetaram a 
sala do diretor executivo Mar-
cus Alves. Os primeiros sinais 
foram constatados quando os 
funcionários chegavam para 
trabalhar. O fogo provocou 
muita fumaça, mas foi contro-
lado pelo Corpo de Bombeiros 
e ninguém se machucou. O ex-
pediente foi suspenso.

O diretor afirmou que a 
atual gestão havia constatado 
que a construção possui muitas 
deficiências e não passou por 
manutenção nos últimos anos. 
Para se ter ideia, a última refor-
ma ocorreu em 2010.

“Ainda no mês de janei-
ro, nós pedimos à Secretaria 
de Planejamento (Seplan) e 
Secretaria de Infraestrutura 
(Seinfra) um projeto para res-
taurar o prédio. Esse projeto 
está pronto, foi aprovado pelo 
Iphan (Instituto do Patrimônio 
Histórico Nacional)”, declarou. 

Em paralelo, a Funjope 
já estava tomando as provi-
dências para alugar um novo 
prédio e fazer a mudança. “Nes-
ses dias, agora em setembro, 
estávamos preparando o pro-

cesso de mudança para o novo 
prédio quando aconteceu esse 
sinistro”, observou.

Marcus Alves ressaltou 
que o prejuízo poderia ter sido 
grande se não fossem os funcio-
nários. “Eles foram muito rápi-
dos nos cuidados, na chamada 
dos bombeiros que também 
atenderam muito rapidamen-
te. O incêndio foi controlado e 

agora serão providenciadas as 
ações para acelerar a mudança 
de prédio”, comentou.

Por outro lado, a Seplan 
e a Seinfra devem informar, 
em breve, quando começa, de 
fato, a restauração desse pré-
dio atual. Esse processo estava 
programado para acontecer 
esse mês. “Trata-se de um pré-
dio histórico bastante antigo, 

que possui um valor simbólico 
e material muito grande para 
João Pessoa e para a Prefeitu-
ra”, comentou o diretor execu-
tivo. A Defesa Civil de João Pes-
soa esteve no local ainda pela 
manhã e avaliou a situação do 
prédio. O Corpo de Bombeiros 
também esteve no local e in-
formou que, por enquanto, o 
prédio ficará interditado.

O fogo pro-
vocou muita 
fumaça, mas 
foi controlado 
pelo Corpo de 
Bombeiros e 
ninguém se 
machucou

Foto: Divulgação

Devido ao fluxo constante 
de veículos nas Regiões Me-
tropolitanas de João Pessoa 
e Campina Grande, a Polícia 
Rodoviária Federal na Paraíba 
(PRF-PB), alerta para o risco 
de acidentes por saída da pis-
ta das rodovias. Na tarde de 
ontem, um veículo capotou 
ao procurar o acostamento 
do quilômetro 27 da rodovia 
BR-230, sentido João Pessoa/
Cabedelo. Após o acidente, o 
condutor, que não sofreu fe-
rimentos, afirmou que tomou 
a decisão de sair da pista para 
evitar acidentes ainda maiores. 

O motorista Gerson da Sil-
va Filho, 58 anos, relatou que o 
capotamento ocorreu, quando 
estava trabalhando no trans-
porte de um carregamento de 
MDF em sua picape D-20. “Eu 
estava dirigindo normalmente 
quando senti o carro perder 
o controle. Imediatamente fui 
para o acostamento e, chegan-
do lá, já capotei”, explicou.

Gerson comentou que,  ao 
perder o controle do veículo, 
não sabia que um dos pneus 
traseiros do carro havia estou-
rado: “Esse pneu é novo, eu 
troquei recentemente. Não era 
pra isso ter acontecido. Mas, 
graças a Deus, não aconteceu 
nada comigo”.

Poucos minutos após o 
acidente, uma ambulância do 
Corpo de Bombeiros chegou ao 
local para prestar assistência 
ao motorista, que saiu sozinho 
de dentro do veículo e contou 
com a ajuda de populares que 
passavam no local.

Orientações 
A fim de evitar o cresci-

mento de ocorrências relacio-
nadas à saída das pistas, a PRF
-PB orienta que os condutores 
façam revisões periódicas nos 
veículos (principalmente antes 
de viajar). Durante a revisão, é 
importante que os condutores 
se atentem aos pneus (incluin-
do estepes), palhetas dos lim-
padores de para-brisa e itens 
de iluminação e sinalização.

Caminhonete perde 
o controle e capota

Foto: Divulgação/PRF

Foto: Ortilo Antonio

Populares ajudaram o motorista a sair do veículo capotado na BR-230

Carol Cassoli
Especial para A União
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Operação Desacordo cumpriu sete mandados de busca e apreensão no Distrito Industrial e na área central de Campina Grande
Um montante de R$ 600 

mil, equipamentos eletrôni-
cos e vários documentos de 
quatro empresas do ramo 
atacadista foram apreendidos 
durante a Operação Desacor-
do, deflagrada pelo Núcleo de 
Combate à Sonegação Fiscal 
do Estado da Paraíba. A ação, 
na manhã dessa sexta-feira 
(3), contou com a participa-
ção da Promotoria de Crimes 
Contra a Ordem Tributária do 
Ministério Público da Paraí-
ba, Polícia Civil e Secretaria 
da Fazenda (Sefaz).

Nas empresas, instala-
das no Distrito Industrial e 
na área central de Campina 
Grande, a Operação Desacor-
do cumpriu sete mandados 
judiciais de busca e apreen-
são, expedidos pela 3ª Vara 
Criminal de Campina Gran-
de. “O prazo da conclusão 
das investigações da Opera-
ção Desacordo deve durar 
cerca de 30 dias”, segundo o 
gerente-executivo de Comba-

Empresas são investigadas por 
suspeitas de sonegação fiscal

Preso arrombador 
de residências

A Polícia Militar prendeu, no 
começo nessa quinta-feira (2), 
um suspeito, de 24 anos, de 
ter envolvimento em assaltos 
e arrombamentos de casas 
no Litoral Sul da Paraíba. O 
preso tem 24 anos e estava 
com um mandado de prisão 
em aberto por roubo. Ele foi 
localizado no bairro Jardim 
Veneza, em João Pessoa. Na 
casa onde ele foi preso foram 
apreendidas armas, drogas e 
recuperada parte do material 
que foi roubado da casa de 
um desembargador, na noite 
da último dia 30, na Praia de 
Jacumã, cidade de Conde.

Homem ameaça 
família na Paraíba

Um homem foi preso acu-
sado de atacar a família e 
ameaçar a própria irmã. O 
fato aconteceu em Serra Re-
donda e, segundo a polícia, as 
ameaças aconteceram quan-
do a irmã do acusado foi a 
delegacia denunciar do irmão 
por atacar a famícia com uma 
barra de ferro. O delegado 
de Serra Redonda, Ivanildo 
Moraes, disse que o homem 
já havia tentado agredir os 
pais que foram retirados da 
casa e, atualmente residem 
em João Pessoa. O acusado 
ficou numa esquina, próxima 
a delegacia, com uma barra 
de ferro, aguardando a irmã.

Idoso é suspeito de 
estuprar criança

Um idoso de 71 anos foi preso 
nessa quinta-feira (2), sus-
peito de abusar sexualmente 
de uma criança de seis anos, 
neta de sua companheira. O 
caso foi registrado na cidade 
de Queimadas. A Polícia Civil 
informou que a criança foi abu-
sada durante três anos dentro 
da casa da avó que cuidava 
da menina enquanto os pais 
trabalhavam. O caso foi desco-
berto porque a criança contou 
para amigas na escola sobre 
o que estava acontecendo e, 
inclusive fez dezenas onde ilus-
trava uma pessoa atrás das 
grades. Ela contou que era 
abusada pelo idoso que foi 
preso pela Polícia Civil.

Paraibano executado 
na cidade de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas 
ainda não conseguiu identifi-
car o homem que invadiu uma 
cafeteria e matou a tiros o sar-
gento da FAB, o paraibano 
Lucas Ramos Silva Guimarães, 
de 29 anos. O crime está sen-
do investigado pelo delegado 
Charles Araújo e aconteceu na 
noite de quarta-feira (1), no 
interior do estabelecimento, de 
sua propriedade, localizado ao 
lado de um hospital, na Aveni-
da Ayrão. A vítima era casado 
com uma paraibana e família-
res viajaram até Manaus para 
acompanhar o sepultamento.

Curtas

te à Fraude Fiscal, Francisco 
Cirilo, da Secretaria de Esta-
do da Fazenda (Sefaz-PB).

Em entrevista, Francisco 
Cirilo disse que após analisar 
algumas empresas que têm 
regime especial na Paraíba, 
chamado de “Termo de Acor-
do”, a Sefaz começou a iden-
tificar que algumas empresas 
estavam quebrando as cláu-
sulas dos termos de acordo, 
não estavam cumprindo. 
“Nesse grupo específico, há 

indícios de confusão entre as 
empresas, ou seja, são empre-
sas independentes, mas uma 
fatura pela outra. No montan-
te, dá em torno de R$ 150 mi-
lhões de faturamento. Então, 
viemos para fazer a busca e a 
apreensão para materializar 
esses indícios e se confirma o 
que nós estávamos levantan-
do”, acrescentou.

O gerente-executivo de 
Combate à Fraude Fiscal ex-
plicou ainda que, além da so-

negação fiscal o grupo de em-
presas também é suspeito de 
lavagem de dinheiro e que-
bras de acordos tributários. 
Por conta disso a operação 
foi batizada de ‘Desacordo’.

De acordo com o Núcleo 
de Combate à Sonegação Fis-
cal da Sefaz, as investigações, 
iniciadas há seis meses, foram 
contra um grupo atacadista, 
que é composto por quatro 
empresas. Informações das 
investigações mostram que 

simulação de vendas e a saída 
de mercadorias sem nota fis-
cal correspondem aproxima-
damente a RS 150 milhões. 

Sete mandados de busca 
e apreensão, expedidos pela 
3ª Vara Criminal de João Pes-
soa foram cumpridos contra 
as empresas campinenses 
pela Secretária da Fazenda 
(Sefaz) As empresas inves-
tigadas estão instaladas no 
centro de Campina Grande e 
Distrito Industrial. 

Agentes estiveram nas quatro empresas, pertencentes a um mesmo grupo, onde apreenderam documentos, equipamentos e ainda R$ 600 mil em espécie

Foto: Ascom/SEFAZ

Organização criminosa é presa em Pombal
Uma organização crimi-

nosa responsável por crimes 
de homicídio e comércio ile-
gal de drogas na região de 
Pombal foi desarticulada 
nessa quinta-feira (2). A Ope-
ração “Altiplano” é fruto de 
uma investigação da Polícia 
Civil e foi deflagrada em ação 
conjunta com a Polícia Mili-
tar e o Corpo de Bombeiros. 
O delegado Cristiano Jacques 
informou que, de acordo com 
as investigações, as ordens 
para o cometimento dos cri-
mes partiam de dentro de 
uma penitenciária em João 

Pessoa. Onze pessoas foram 
presas na operação, e armas, 
drogas e munições foram 
apreendidas.

Entre os presos estão um 
irmão e um filho de Raimun-
do Nonato da Costa, o “Coroa 
Nonato”, morto em confron-
to com as polícias no dia 12 
do mês, durante uma opera-
ção policial na zona rural de 
Pombal.

“É uma organização que 
vinha cometendo vários cri-
mes naquela região do Esta-
do e até em outros municí-
pios. Já estamos investigando 

esse grupo há um bom tempo 
e temos provas robustas das 
atrocidades cometidas por 
essa quadrilha”, disse o supe-
rintendente da Polícia Civil 
na região do Sertão, delegado 
Cristiano Jacques.

Cristiano explicou que 
com a morte de Nonato e a 
prisão de dois familiares do 
clã, a organização criminosa 
sofre um grande impacto na 
região de Pombal. A Polícia 
Civil continua investigando 
outros membros do grupo, 
que podem ser presos a qual-
quer momento. Armas, drogas e dinheiro foram apreendidos durante a operação

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Policiais militares que 
realizam rondas nas ruas 
de Campina Grande flagra-
ram dois homens furtando 
fios da rede elétrica, inclu-
sive um deles estava em 
cima de um poste no mo-
mento que cortava o fio. 
Os presos foram Luciano 
Anísio da Silva, 51 anos, e 
Robson Irineu Gomes, 19. 
Ambos foram levados para 
a Central de Polícia. Com 
eles foram apreendidos 
alguns fios de cobre e um 
alicate de corte.

A ação, segundo o 
coronel Francimar Lins, 
comandante do 10º Ba-
talhão da PM, faz parte da 
Operação Madrugão, que 
tem por objetivo prevenir 
a prática de crimes patri-
moniais na cidade de Cam-
pina Grande. 

A prisão da dupla 
aconteceu na Rua Irineu 
Joffily no momento em que 
Robson estava em cima do 
poste de iluminação públi-
ca e Luciano aguardando 
o fio após ser cortado. O 
furto estava ocorrendo em 
um poste em frente ao Co-
légio Motiva.

O coronel Francimar 

informou que com essas 
duas prisões, já são dez 
efetuadas nos últimos 
seis meses pelo furto de 
cabos elétricos e de In-
ternet. “O patrulhamento 
está sendo intensificado 
em toda Campina Gran-
de para evitar os crimes 
contra o patrimônio”, ga-
rantiu o comandante do 
10º BPM.

Homens são flagrados 
furtando fios elétricos

Um dos suspeitos foi flagrado 
quando estava em cima do 
poste cortando o fio elétrico
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Mulher detida com 15 kg de 
crack em Campina Grande

Uma mulher foi presa 
nessa quinta-feira (2 com mais 
de 15 quilos de crack, além 
de uma arma e munições. O 
flagrante foi feito numa casa 
na estrada que dá acesso ao 
distrito Catolé de Boa Vista, 
em Campina Grande. De acor-
do com o delegado Jorge Luiz 
Almeida, a organização crimi-
nosa tentava se instalar na ci-
dade e a droga vinha de outros 

estados até Campina Grande, 
onde era feita a distribuição do 
material, inclusive para outras 
cidades da região. 

“Trata-se de uma orga-
nização criminosa que tem 
origem no estado do Ceará 
e pretendia se enraizar em 
Campina, mas foi prontamen-
te desarticulada pela Polícia 
Civil”, disse o delegado.

Segundo o delegado, o 

detalhe é que a estrutura do 
local onde estava o material 
era bem escondido e não 
trazia suspeitas aos morado-
res da região, mas depois de 
uma série de investigações, 
a polícia chegou até o local e 
encontrou a droga e a acusa-
da que é natural do estado do 
Ceará. A mulher e o material 
apreendido estão à disposi-
ção do Poder Judiciário.

Operação visa combater o uso 
de bebida alcoólica ao volante

Ações de combate ao cri-
me com fiscalizações específi-
cas a automóveis, motocicletas 
e ônibus que circulam entre 
os estados com o objetivo de 
combater a condução de veí-
culos após a ingestão de bebida 
alcoólica fazem parte da Ope-
ração Independência, iniciada 
nas primeiras horas dessa sex-
ta-feira pela Polícia Rodoviária 
Federal nas rodovias federais 
da Paraíba. 

A Operação irá até as 24 
horas do dia 7 de setembro 
que tem com foco no reforço do 
policiamento ostensivo para 
garantir a segurança e a fluidez 

do trânsito no feriado. Durante 
o feriado prolongado, a PRF 
priorizará as ações preventivas 
para a diminuição da violên-
cia no trânsito e de acidentes 
relacionados ao consumo de 
bebidas alcoólicas associados 
à direção de veículos, às ultra-
passagens proibidas e aciden-
tes envolvendo motocicletas e 
ciclomotores. 

Serão intensificadas as 
fiscalizações com o uso de eti-
lômetros, bem como de excesso 
de passageiros nos veículos, uso 
de cinto de segurança para os 
condutores e passageiros, ave-
riguação do estado de conser-

vação dos veículos, tais como 
dos pneus, estepe e sistema de 
iluminação. As fiscalizações de 
motocicletas também serão re-
forçadas durante a operação. 

Entre as dicas para uma 
viagem segura a PRF recomen-
da revisão no veículo antes de 
viajar; planejar as paradas an-
tes de iniciar a viagem, como 
também tomar conhecimento 
das condições das rodovias; 
respeitar a sinalização, como 
também manter os faróis liga-
dos. Durante o feriado, não ha-
verá restrição de tráfego para 
veículos de carga nas rodovias 
federais.
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Redução de ocupação de UTIs por pacientes com covid-19 permitiu a retomada da terapia com cães no hospital
Com o avanço da vacina-

ção e a redução da ocupação 
das UTIs destinadas aos pa-
cientes com covid-19, o Hos-
pital de Emergência e Trauma 
de Campina Grande retomou o 
Projeto de Cãoterapia que es-
tava suspenso desde março de 
2020, por conta da pandemia. 
O Trauma-CG foi a primeira 
unidade de saúde da Paraíba a 
implantar o processo terapêu-
tico, através da parceria com o 
voluntário Bento Souto.

As visitas ocorrem às 
terças-feiras no período da 
manhã, para a alegria dos 
pacientes e familiares que 
acompanham os cães tera-
pêutas. O programa de pet te-
rapia começou em 2017 com 
o cão Negão, que atualmente 
tem nove anos de idade.

Segundo o diretor técni-
co do Trauma-CG, Sebastião 
Viana, a iniciativa  ajuda a 
promover o bem-estar físico 
e emocional dos pacientes e 
auxilia na terapia e reabilita-
ção dos internos.

Os benefícios são atesta-
dos pelas equipes de saúde e 
as organizações que promo-
vem a Terapia Assistida por 
Animais (TAA). “Tudo dentro 
dos cuidados sanitários, para 
que a segurança dos pacientes 
seja garantida”, destacou ele.

De acordo com Bento 
Souto para participar das ati-
vidades, o pet foi submetido 
à higienização, dentro das 
normas de controle de infec-
ção hospitalar e também das 
medidas de prevenção à co-
vid. Além de estar vacinado e 
vermifugado para prevenir a 
transmissão de doenças.

Negão faz o maior suces-
so entre as crianças interna-
das na pediatria. Para Aman-
da Silva, mãe do pequeno 
Erick Luiz dos Santos, de 5 
anos, essa atividade é mui-
to positiva. “Fez muito bem 
para ele. Um sorriso no ros-
to não tem o que pague para 
uma mãe”.

Anne Vitória, madrasta 
de Rodolfo Alex, de 5 anos, 

achou a experiência ótima. 
“Ele interagiu com o cão, foi 
uma distração, pois tira o cli-
ma pesado de hospital e faz 
com que esqueçam onde es-
tão”, comentou.

A coordenadora da pe-
diatria do Trauma-CG, a mé-
dica Noadja Andrade, expli-
cou que esse projeto ajuda a 
amenizar o estresse da inter-
nação. “Estudos mostram que 
a recuperação com o cãote-
rapia é muito mais rápido”. A 
médica ainda ressalta que a 
cãoterapia melhora o estres-
se e é uma forma de cuidar da 
criança.

Trauma de Campina Grande 
retoma o Projeto Cãoterapia

Cães são usados durante visitas no setor de pediatria do hospital, amenizando o estresse das crianças causado pela internação

Edições do Correio das Artes

EPC faz doação à Fundação Menino de Engenho em Pilar

A Fundação Menino de 
Engenho, situada no muni-
cípio de Pilar, localizado na 
Zona da Mata paraibana, re-
cebeu da diretora-presidente 
da EPC, Naná Garcez, junta-
mente com diretor de Mídia 
Impressa do Jornal A União, 
William Costa, dezenas de 
edições do Correio das Artes 
e da Revista José Lins do Rego 
120 anos. Os exemplares 
do acervo Menino de Enge-
nho publicados pela Editora 
União, que são referência da 
história do romancista, foram 
recebidos pela secretária de 
Cultura do município e cura-
dora presidente da fundação, 
Ivânia Miranda, na última 
quinta-feira.

Miranda agradeceu as 
doações e informou que a 
Fundação Menino de Enge-
nho – Antiga Casa de Câmara 
e Cadeia, é um dos pontos de 
cultura e parada obrigatória 
para os visitantes da cidade. 
Lá existe um grande acervo 
de livros à disposição da po-
pulação. “A Fundação está 
sempre aberta a visitações 
nos dias úteis e nos finais de 
semana. Por causa da pan-
demia, não vamos realizar 
este mês a festa da Semana 
Cultural José Lins do Rego. A 
festa que reúne estudantes de 
diversas escolas poderá ser 
realizada nos próximos me-
ses. Estamos dependendo do 
avanço da vacinação”, disse 
Miranda, complementando 
que as doações de livro e re-
vistas para a fundação tam-
bém são feitas por escolas.

Naná Garcez lembrou 
que a Fundação Menino de 
Engenho foi edificada no pe-
ríodo do Brasil Império e que 
a cidade foi visitada, no ano 
de 1859 no mês de dezem-
bro, pelo então imperador da 
época D. Pedro II que pernoi-
tou na cidade de Pilar, rece-
bendo a sociedade paraibana 

que veio e foi concedido aos 
visitantes o “beija-mão”.

A população do muni-
cípio de Pilar está sempre 
homenageando o seu mais 
ilustre filho e concentra boa 
parte do legado do roman-
cista no centro da cidade. No 
entorno da Praça José Lins do 
Rego, está o coreto e o busto 
do expoente José Lins. Em 
volta da praça temos, ainda, 
a Fundação Menino de Enge-
nho – Antiga Casa de Câmara 
e Cadeia, a casa da família Ri-
beiro e a casa de Tia Naninha, 
onde ele também morou. 

Para William Costa voltar 
à terra onde nasceu José Lins 
é sempre um prazer. “Todas 
as vezes que a gente vem aqui 
se renova, e é como se a gente 
renovasse os laços com a me-
mória de José Lins, principal-
mente com o legado literário 
que ele nos deixou. Visitar a 
Fundação que cuida da me-
mória dele e fazer doações de 
algumas publicações da EPC, 
a exemplo do Correio das Ar-
tes e dos suplementos sobre o 
escritor, estamos cumprindo a 
missão de valorizar e divulgar 
a cultura paraibana e neste 
caso, a memória desse grande 
romancista”, disse.

O diretor de Mídia Im-
pressa do Jornal A União 
revelou ainda, que a EPC em 
parceria com as Companhias 
de Turismo de Pernambuco 
e de Alagoas estão trabalhan-
do num livro que fala sobre a 
vivência de José Lins, ou seja, 
das principais cidades do ro-
teiro sentimental do escritor.
Ou seja, da geografia senti-
mental dele, incluindo a capi-
tal da Paraíba e as cidades de 
Recife, Alagoas, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, além das cida-
des que ele visitou no exterior. 

“Professoras e professo-
res de notório saber estão es-
crevendo esse livro. Cada um 
falando de uma cidade que 
José Lins passou momentos 
de sua vida. A ideia é lançar 
essa obra ainda este ano, com 

o título ‘As Cidades de Zé Lins’. 
Para este mês, a EPC lançará 
um Correio das Artes especial 
sobre ele, levando em conta 
seu aniversário de morte, que 
acontece no próximo dia 12”, 
destacou William Costa.

O escritor José Lins do 
Rego nasceu no Engenho Cor-
redor e, quando criança, pas-
seou pelas ruas de Pilar. Ain-
da criança morou na casa de 
sua Tia Naninha (Maria Lins 
Cavalcanti de Albuquerque) e 

visitava os presos pelas grades 
da cadeia da cidade, hoje de-
nominada de Casa Fundação 
Menino de Engenho. O escri-
tor morreu no Rio de Janei-
ro no dia 12 de setembro de 
1957, no Hospital dos Servi-

dores do Estado, onde estava 
internado com problemas he-
páticos. Seu corpo foi velado, 
na Academia Brasileira de Le-
tras e sepultado no Cemitério 
São João Batista, localizado no 
bairro de Botafogo.

Fundac realiza campanha de doação de livros

O projeto “Doe Viagens. Doe 
livros” lançado nesta semana pela 
Fundação Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente Alice de 
Almeida (Fundac) já arrecadou 60 
livros destinados aos reeducandos 
inseridos em todos os Centros 
Socioeducativos da Paraíba. A 
iniciativa busca valorizar a leitura 
e montar um acervo para uma 
biblioteca volante voltada aos 193 
socioeducandos do Estado.

De acordo com a presidente da 
Fundac, Waleska Ramalho, o “Doe 
viagens. Doe livros” nasceu junto 
à direção e professores da Escola 
Cidadã Integral Socioeducativa 
Almirante Saldanha (anexo Centro 
Socioeducativo Edson Mota – CSE). 

Uma das organizadoras do projeto 
é a professora de português Inglith 
Conceição que, segundo a pre-
sidente, foi uma das que tiveram 
o olhar para as possibilidades de 
trabalhar dentro da escola e na 
internação, o resgate da vontade 
de ler e despertar sonhos através 
da leitura.

Assim, o Supermercado beMais 
fez a doação de carrinhos de com-
pras onde serão depositados os li-
vros para a construção da biblioteca 
volante “Mais Leitura, mais Cultura”. 
Semanalmente, os exemplares doa-
dos vão passar pelos quartos dos 
reeducandos nos carrinhos. 

A leitura de cada turma será 
trabalhada pelos professores da 
escola e também pela equipe 
técnica e compõe a avaliação do 
cumprimento da medida socioe-

ducativa. “A Fundac vem apoiando 
esse projeto que vai trabalhar com 
a Biblioteca Volante”, observa a 
presidente. 

Conforme a gestora, esse pro-
jeto mobiliza toda a comunidade 
socioeducativa, isto é, técnicos, 
agentes, professores e outros profis-
sionais. São três postos de doação: 
na sede da Fundac, na Avenida Rio 
Grande do Sul, nº 956, no Bairro 
dos Estados; na sede da Secreta-
ria de Desenvolvimento Humano 
(Sedh), em Tambauzinho  e no 
Centro Socioeducativo Edson Mota, 
em Mangabeira. A meta é espalhar 
os livros em todas as bibliotecas das 
Unidades Socioeducativas paraiba-
nas. Todos os tipos de livros serão 
aceitos, em especial paradidáticos, 
revistas e gibis. A campanha vai até 
o dia 25 de dezembro. 

José Alves 
zaveira2@gmail.com

Foto: Roberto Guedes

O diretor de Mídia 
Impressa de A União, 
William Costa, e a 
diretora-presidente 
da EPC, Naná Garcez, 
fizeram a entrega dos 
exemplares do Correio 
das Artes para Ivânia 
Miranda, curadora 
da Fundação

Projeto Cãoterapia  do 
Hospital de Trauma de 

Campina Grande estava 
suspenso desde março 

do ano passado devido à 
pandemia da covid-19

Foto: Secom-PB

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br
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Colóquio da Imagem
Fotógrafo paulistano Carlos Nigro lança virtualmente, hoje, dentro 
da programação do festival, o livro ‘Pequenino atlas do desafino - 
Um ensaio surreal-esquizofotoanalítico’. Página 12
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Acaba de chegar às pla-
taformas digitais de música o 
single da banda paraibana de 
reggae e pop Os Eloquentes. 
‘Todo Pensamento’ marca 
um novo momento do grupo 
e aponta para novas propos-
tas sonoras em meio a uma 
profusa produção autoral, 
sem abandonar as caracte-
rísticas da banda. 

“É um single muito po-
deroso em termos de letra 
e métrica. Ele traz uma veia 
diferente daquilo que a gente 
vem produzindo e marca uma 
nova fase da banda”, anuncia 
Cintia Peromnia, vocalista do 
grupo formado há sete anos 
na Praia de Pipa (RN), e ra-
dicado em João Pessoa. Além 
dela, o grupo é composto pe-
los músicos Felippe Francis e 
Bira Magalhães.

‘Todo Pensamento’ tem 
composição da própria can-
tora com Felippe Francis, 
que é também o diretor mu-
sical e produtor do projeto. 
Nos vocais, acompanha Cin-
tia Peromnia o percussionis-
ta Bira Magalhães, fechando 
o trio. Já a masterização foi 
realizada por Carlos Frei-
tas. “Deixa eu querer o teu 
querer / ser o teu prazer o 
ano inteiro / foge pra mim / 
corre pra mim / vem pra ser 
meu menino / sentir o chei-
ro / beijar o teu beijo”, diz um 
trecho da letra da canção em 
ritmo de ragga, fugindo da 
ideia do reggae mais raiz.

A influência para a cria-
ção da letra se deu em uma 
noite insone quando Cintia 
estava na ilha de Fernando 
de Noronha ouvindo uma 
música de um dos filhos de 

Bob Marley (1945-1981), o 
cantor e DJ e rapper Damian 
Marley. “Ele tem uma música 
bem diferente do Bob, é bem 
pra frente o ritmo dele, muito 
mais rápido que um rap. Eu 
gostei muito daquilo e quis 
construir algo em cima dessa 
base”, relembra Cintia Perom-
nia, cantando logo em seguida 
“todo pensamento que sinto 
por dentro traduz o momento 
e tudo me leva a você”, trecho 
que deu origem a canção.  

Com influências do jazz, 
MPB e groove soul, a banda 
aposta no ragga, que é um 
gênero de música eletrôni-
ca dentro do reggae surgi-
do na Jamaica, em meados 
dos anos 1980. O nome é a 
abreviação da gíria ragga-
muffin, usado pela juventu-
de dos guetos de Kingston, 
na capital da Jamaica, para 
se referir a alguém como 
“maloqueiro”. “Nós sempre 
construímos as canções em 

cima de um reggae pop, ou 
algo em torno de uma bala-
da mais romântica, e essa é 
a primeira vez que a gente 
traz umas frases mais dife-
rentes para dar uma que-
brada naquilo que a gente 
vinha fazendo”, explica a 
vocalista.

Outro patamar
O projeto no qual ‘Todo 

Pensamento’ está contido 
é parte de uma proposta 

maior de lançamento de 
mais dois singles até de-
zembro, e outros quatro no 
próximo ano.

As próximas músicas a 
serem anunciadas pela ban-
da serão ‘Raízes’ e ‘Acredite’, 
em versão remixada – um 
dos grandes sucessos do 
grupo, com mais de 40 mil 
players. É previsto ainda a 
divulgação de um videoclipe, 
mas ainda sem data certa de 
lançamento. 

Essa é uma estratégia 
pensada na forma de con-
sumo atual de música em 
tocadores digitais. “A gente 
entendeu que a platafor-
ma não tem sentimento, ela 
não percebe se a música é 
linda. É só o algoritmo que 
funciona. Quando o artis-
ta começa a lançar singles 
com certa periodicidade, 
os streamings vão abrin-
do para playlists maiores. 
Ou seja, eles entendem que 
existe uma procura sobre 
aquele profissional”, escla-
rece Cintia Peromnia.

Tendo lançado no início 
deste ano o EP Acústico com 
quatro faixas, Os Eloquentes 
pretendem seguir o mesmo 
ritmo de lançamentos e já 
prepara para o próximo ano 
um novo álbum. Com apre-
sentações já marcadas para 
meados de 2022, em São Pau-
lo e Brasília, a banda tem a 
expectativa de se apresentar 
novamente no Montreux Jazz 
Festival, na Suíça, onde eles já 
tocaram em 2019, depois de 
uma intensa campanha nas 
redes sociais para custear as 
despesas com a viagem. 

Com a flexibilidade das 
restrições de distanciamento 
social que atingem eventos 
culturais, Os Eloquentes têm 
realizado show em bares, e já 
tem agenda marcada no Atol, 
no dia 25, e no Praiô, dia 26. 
“Nós nos encontramos em 
um momento mais maduro, 
de saber aquilo que a gente 
quer realmente. Estamos 
com um volume bacana de 
produções. O que procura-
mos é que nossa música seja 
reconhecida e nossa mensa-
gem seja passada. Queremos 
passar a banda para outro 
patamar”, deseja Cintia.

Banda Os Eloquentes entra 
em uma nova fase musical
Com ‘Todo Pensamento’, grupo paraibano não abandona suas características, mas aponta para novas propostas sonoras
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Com influências do jazz, MPB e ‘groove soul’, banda aposta no ‘ragga’, gênero de música eletrônica dentro do ‘reggae’ surgido na Jamaica nos anos 1980

Foto: Max Brito/Divulgação

Literatura

Eleição para vaga da APL vai para segundo turno

A eleição da Acade-
mia Paraibana de Letras 
(APL) para ocupar a cadei-
ra número 26 – vaga com 
a morte de Juarez Farias 
– vai ao segundo turno, 
marcado para a próxima 
sexta-feira (dia 10).

Continuam concorren-
do à vaga o jornalista e es-
critor Hélder Moura e o 
advogado Cleanto Gomes, 
que receberam, durante 
o pleito realizado ontem, 
em João Pessoa, 15 e 11 
votos, respectivamente. A 
promotora de Justiça An-
drea Nunes obteve quatro 
sufrágios e, portanto, está 
fora da disputa. No total, 30 
acadêmicos votaram.

“Fiquei satisfeito e fe-
liz por ter tido essa vota-
ção. Muito me honra ter 
obtido essa confiança dos 
acadêmicos com as minhas 
propostas”, confessou Hél-
der Moura. Ele garantiu 
que vai dar continuidade 
ao seu trabalho de campa-

nha, através de contatos 
com os eleitores. “Quero 
contribuir com o trabalho 
que a Academia Paraibana 
de Letras vem fazendo e 
tenho interesse em levar 
projetos como o de litera-

tura para as escolas e pro-
mover intercâmbio entre 
as Academias com autores 
estrangeiros, como os de 
Portugal”, disse ele. 

O advogado Cleanto 
Gomes, que também foi 

para o segundo turno, ava-
liou que a eleição foi muito 
disputada, por entender 
que os três candidatos que 
concorreram à vaga pos-
suem méritos para ocupar 
a cadeira de número 26. 

“Fiquei muito feliz. Eu ti-
nha certa esperança de ser 
escolhido, pelo laço afetivo 
de acadêmicos com o meu 
avô, Osias Gomes, que fez 
parte da APL, e pelo meu 
currículo, que foi examina-

do”, justificou ele, que tem 
como uma de suas propos-
tas o incentivo à realização 
de simpósios e concursos 
pela Academia, com o in-
tuito de resgatar vultos 
de renome da literatura 
paraibana.

A presidente da Aca-
demia Paraibana de Le-
tras, Ângela Bezerra de 
Castro, fez uma avaliação 
positiva do pleito. “Foi uma 
eleição muito tranquila e 
tudo feito democratica-
mente”, apontou ela. “A Co-
missão Eleitoral, presidida 
por Ramalho Leite e tendo 
ainda, como integrantes, 
Abelardo Jurema e Milton 
Marques, fez um trabalho 
de alto nível. Espero que 
aquele que vier a ser eleito 
venha para contribuir com 
as atividades desenvolvi-
das pela APL”, disse ela.

A segunda e última 
etapa do pleito que será 
realizado na próxima sexta-
feira terá o mesmo horário 
e local: na sede da APL, no 
centro da capital paraibana, 
das 8h às 12h.

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Presidente da APL, Ângela Bezerra de Castro (E), prestigiando a votação; decisão será entre o advogado Cleanto Gomes (C) e o jornalista Hélder Moura (D)

Fotos: Roberto Guedes
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Nos meus tempos de menino de 
Jaguaribe, o 7 de Setembro tinha dois 
eventos muito especiais. O primeiro, mais 
importante, era a parada cívica militar e 
estudantil que arrebanhava para as calça-
das da Avenida Getúlio Vargas (da Lagoa 
até o Liceu) uma multidão, sequiosa para 
assistir ao desfile. O segundo, para mim 
não menos importante, era o torneio de futebol que Frei Albino 
realizava todos os anos, no campinho da Cruzada.

Enquanto via o desfile, o meu pensamento já estava 
voltado para o campo de Jaguaribe, onde depois das 10h, Frei 
Albino começaria mais um Torneio da Independência, que 
juntava todos os meninos que faziam parte da Cruzada infantil 
– um ramo da Congregação Mariana. Quando a “bagaceira” do 
Colégio Pio X passava em frente ao palanque das autoridades, 
o povão se dispersando, eu corria para o campinho da 24 de 
Maio, para tentar, pelo menos, uma camisa de reserva nos 
times mais fracos.

Lá era uma festa completa: todos participavam, havia taças 
para os times vencedores e prêmios para os artilheiros, entre 
os quais, avultava a figura baixinha e magra do craque Caju, 
excelente ponta-direita – um dos preferidos de Frei Albino que, 
também, já não está entre nós. Ele, o Frei, definia os times, dis-
tribuía as camisas, apitava os jogos e, não raro, torcia para que 
o time de Caju ganhasse o torneio. No final, havia confraterniza-
ção, com farta distribuição de bolos e guaranás.

Em 1974, o desfile de 7 de Setembro não deixou de acon-
tecer, mas dele poucos de Jaguaribe participaram. E o famoso 
e concorrido Torneio da Independência, pela primeira vez 
não se realizou. Naquela manhã cinzenta, estavam quase to-
dos os meninos de Jaguaribe, dentro da Igreja do Rosário, ao 
lado de um esquife em que jazia o corpo de Frei Albino, que 

deixara este mundo naquela madruga-
da. Eu e tantos outros lamentávamos a 
morte daquele benfeitor, cuja vida fora 
inteiramente dedicada às boas causas, 
entre as quais, o trabalho sério e desin-
teressado que empreendeu em favor da 
juventude jaguaribense.

E até naquela tarde de 7 de Setem-
bro, Frei Albino exigiu bom preparo dos meninos e jovens – a 
quem sempre estimulou a prática de exercícios físicos – que 
o acompanharam à última morada. A multidão que se for-
mou no seu enterro foi da Igreja do Rosário até ao Cemitério 
Senhor da Boa Sentença, a pé, entoando cânticos religiosos, 
entre os quais se repetia, de vez em quando, o hino da Cru-
zada: “Somos pequenos da Cruzada / eterna esperança do 
Senhor / somos nós a geração formada / na escola de Cristo, 
rei de amor / A Cruzada Infantil / vem trazer ao Brasil / um 
vigor novo e forte / dos pampas ao norte...”

Este ano, quando já se vão 47 anos de sua morte, lembro 
a figura carismática de Frei Albino, cuja figura inesquecível 
recebeu, na Igreja do Rosário, na Missa do Sétimo Dia do seu 
falecimento, uma justa homenagem de dezenas de homens 
feitos, alguns já idosos – como eu – que eram meninos e ado-
lescentes àquela época.

Esta crônica é um sentido reconhecimento àquele alemão 
quase brasileiro, que foi, sem dúvida, um expressivo nome 
da história desta cidade, principalmente pelo excepcional 
trabalho, social e esportivo, desenvolvido em prol da infância e 
juventude da população de Jaguaribe.

Ele, certamente, estará ao lado de Deus, interferindo em 
benefício de todos nós – como sempre soube fazer, em vida, 
com amizade e disciplina, características que bem definiam a 
sua personalidade.

Homenagem a Frei Albino
Artigo Carlos Pereira 

cpsilva1@globo.com | Colaborador
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José Nilton da Silva nasceu na cidade 
de Salgueiro, Estado de Pernambuco, e 
vive em João Pessoa, Estado da Paraíba, 
onde estudou e obteve a Licenciatura em 
História, Organização Social e Política do 
Brasil, e Estudos Sociais, pela Faculdade 
de Educação da Universidade Federal da 
Paraíba, em 1972, e também Licenciatura 
em Administração Escolar, pelo Centro 
de Ciências Sociais Aplicadas da UFPB, 
1976. Tem outros cursos: Especialização 
em Direção Teatral pela UFPB e FifieRJ 
(Centro de Artes), 1978, Especialização 
em Folclorologia, pela Organização dos 
Estados Americanos e Instituto Intera-
mericano de Etnomusicología e Folklore 
(Caracas), 1978.

Fez diversos outros cursos de exten-
são, em História da Arte, Francês, Cinema, 
Teatro, Folclore. Participou de concursos 
de fotografia, com trabalhos selecionados. 
Suas atividades profissionais no magis-
tério se incluem, professor de História 
do Brasil, Sociologia Geral e Educacional, 
Educação Artística em colégios de João 
Pessoa, bem como funções administra-
tivas em 2º Grau e professor de Folclore 
Brasileiro e Nordestino e Fundamentos da 
Artes na Educação, no Curso de Educação 
Artística, Departamento de Arte e Comu-
nicação da UFPB.

Sempre atuando na área de folclo-
re, foi designado para a coordenação do 
Núcleo de Pesquisa e Documentação da 
Cultura Popular, Nuppo, em 1979. Minis-
trou diversos cursos e palestras, principal-
mente sobre folclore. Atuou como fotógra-
fo do filme Padre Zé estende a mão, direção 
de Jurandy Moura, de 1974.

José Nilton é o autor do Levantamento 
do folclore paraibano (João Pessoa, Depar-
tamento de Ensino, Secretaria de Educação 
do Estado, 1977); Relatório final – Coorde-
nação Executiva (da pesquisa sobre folclore 
paraibano, feita para o Atlas do Folclore 
Brasileiro, promovido pelo MEC, 1977); 
A Cultura Popular nos distritos geo-admi-
nistrativos da Paraíba (João Pessoa, Sesc, 
1977), Informe: Babau, um teatro folclórico 
brasileiro (1978); O sentir, pensar e agir do 
povo na Semana Santa, publicado no jornal 
O Norte, em 1979; Modernização – um 
processo que devora a criatividade infantil, 
no jornal Correio da Paraíba, em 1981, 
além de outros trabalhos relacionados ao 
folclore paraibano e brasileiro.

O folclore é a cultura do povo sem ser 
institucionalizada; é também o modo de 
agir e pensar deste mesmo povo, dentro de 
certos traços da tradição oral. Tem como 
caraterísticas o anonimato, oralidade, 
funcionalidade, aceitação coletiva, empi-
rismo, universalidade; é popular, regional 
e principalmente tradicional-dinâmico. 
Inclui todas as manifestações de caráter 
espontâneo, que se renovam dentro do es-

pírito lúdico-mágico-religioso de uma co-
munidade. Ele não pode ser das mudanças 
sociais e econômicas de uma região. Das 
manifestações que incluem o calendário 
do nosso folclore, escolhemos o Brinquedo 
Popular, por estar mais próximo do mundo 
lúdico da criança e mais vivenciado na 
nossa realidade histórica. 

Qualquer fato cultural é dinâmico, 
por isso o Brinquedo Popular passa por 
um processo de adaptação à realidade. 
Em cada sociedade ocorre uma evolução 
social, decorrente do avanço científico e 
tecnológico. Sendo o folclore um elemento 
vivo em todas as classes sociais, pela sua 
transmissão oral e espontânea, é quem 
mais sofre nas mudanças. Daí se conclui 
que “uma cultura não pode sobreviver, se 
não se renova”. Para os radicais e conser-
vadores do folclore, ele deve manter-se na 
sua estrutura não renovável, talvez por não 
entenderem o processo dialético. A rique-
za está na sua renovação; “cultura estática 
é cultura morta, inexistente”.

Muitos brinquedos, hoje, não têm 
relação com o passado, mas nem por isso 
deixam de ser folclore. O que é hoje folclo-
re, pode não ter sido no passado. Assim 
como o que não é folclore hoje pode vir a 
ser no futuro.

Cada comunidade deve encontrar, 
nela própria, os valores de sua cultura, 
como elemento primordial à identificação 
desta “identidade cultural”, em que esta 
mesma comunidade vive às vezes negando 
a sua própria existência.

Há vários tipos de manifestações, 
que podem ser chamadas de Brinque-
dos Populares, tais como: João Redondo, 
Mamulengo, brincadeiras de rodas e 
adivinhações, danças, folguedos ou mesmo 
jogos. Como o mundo dos brinquedos é 
muito abrangente, limitamo-nos somente 
ao estudo do objeto brinquedo artesanal 
infantil feito por populares.

O Brinquedo Popular aqui analisado é 
o elemento material com o qual se brinca, 

como carrinhos de madeira, de lata, de pa-
pel, bonequinhas, casinhas, etc. Na Paraíba, 
é muito comum brincar de boneca de pano 
ou com carrinhos comprados nas feiras 
livres. Devemos ressaltar que onde há 
meios de comunicação como a televisão, 
deixa de aparecer, visível, esta manifesta-
ção. No interior do Estado e nos subúrbios 
e favelas da capital é muito comum verifi-
car esta manifestação, na qual a televisão 
ainda não é massificada.

As feiras livres do Estado são respon-
sáveis pela divulgação dos Brinquedos 
Populares, porém em grande quantidade, 
se veem brinquedos de plástico. Estes, bas-
tante divulgados também nos supermerca-
dos e lojas. O Brinquedo Popular ainda não 
rompeu as estruturas das multinacionais 
do brinquedo, por esta razão ocupa um 
espaço mínimo no contexto cultural brasi-
leiro, a que ele verdadeiramente pertence. 
São poucos os artesãos e revendedores 
dos Brinquedos Populares que ocupam as 
portas das lojas, bancos e supermercados.

Esses brinquedos sensibilizam tanto 
as crianças como os adultos, pela simplici-
dade e autenticidade do artesão. O adulto 
vê o seu brinquedo do passado, a criança 
a fantasia do presente, cercado de crenças 
e verdades. Um carrinho de lata, para a 
criança, tem motor e anda como um carro 
verdadeiro. Para ela tem também o mes-
mo significado do carro industrializado. A 
boneca de pano fala e tem a mesma vida 
de um ser humano.

Muitos dos Brinquedos Populares se 
estagnaram e poderão acordar no futuro, 
dependendo de uma reativação natural por 
parte do povo ou de um processo educativo 
de valorização, sem interferir na dinâmica 
espontânea do brinquedo. Alguns brinque-
dos ainda estão vivos, em algumas comu-
nidades pobres do interior do Nordeste, 
como o pião, a bola de meia usada, ABC 
(brincadeira de cão molhado no período de 
inverno), bola de gude, academia, ossinhos 
(currais de boi de ossos) dinheiro de papel 
de cigarros, brincar de casinha, de cavalo 
de pau, perna de pau, peteca, entre outros 
que na atualidade são poucos usuais. O 
que mais concorre para esta estagnação é 
o aparecimento do kitsch urbano (que se 
caracteriza pelo exagero sentimentalista 
ou sensacionalista) com novas formas de 
objetos artesanais, como também novos 
modelos de brinquedos, atingindo princi-
palmente a lúdica infantil. 

Os Brinquedos Populares estão mor-
rendo a cada dia que passa, por isso pre-
cisamos reativá-los na mente das crianças 
e fazer com que elas mesmas construam 
seus próprios brinquedos, abandonando 
os jogos e brinquedos eletrônicos. Vamos 
dizer não aos tabletes e celulares, que 
talvez não sejam tão benéficos para as 
nossas crianças.

José Nilton e a cultura popular

Paraibano Nilton é especialista na área de folclore
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 Eu e tantos outros lamentávamos 
a morte daquele benfeitor, cuja vida 

fora inteiramente dedicada às
boas causas 

Foto: Divulgação

Versão moderna do conto de 
fadas é vivida pela cantora 
Camila Cabello

Musical

‘Cinderela’ chega 
em ‘streaming’

Cinderela, de novo? O ator e apresentador James 
Corden achou que havia, sim, espaço para mais uma 
adaptação do clássico conto de fadas – desta vez em 
versão musical no estilo jukebox, com canções conhe-
cidas como ‘Material Girl’ e ‘Seven Nation Army’. E 
isso intrigou a roteirista e diretora Kay Cannon. “Eu 
nunca fui uma menina das princesas, sempre fui uma 
menina do E.T.”, disse ela em entrevista ao Estadão, 
por videoconferência. “Mas, quando ele falou de ser 
um musical jukebox e que poderia reescrever a histó-
ria e modernizá-la, gostei da ideia.”

Chega ao Amazon Prime Video esta nova adapta-
ção de Cinderela, com a cantora Camila Cabello em seu 
primeiro trabalho como atriz. “Estou orgulhosa de re-
presentar o povo latino e ser o veículo de todas as men-
sagens incríveis que este filme tem”, disse Cabello em 
entrevista coletiva por videoconferência. “É Cinderela, 
mas com os valores de 2021, como feminismo, inclusão, 
diversidade, independência.”

Cinderela continua morando no porão de sua casa 
agora ocupada pela Madrasta (Idina Menzel) e as filhas 
dela, Malvolia (Maddie Baillio) e Narissa (Charlotte 
Spencer). “Nas versões anteriores, ela é mais calada, 
tímida, mas aqui ela impõe seus limites, se defende so-
zinha, é leal a si mesma”, explicou Cabello. Também é 
mais debochada e atrapalhada do que a média das Cin-
derelas e sonha em vender os vestidos que desenha e 
costura. “A minha Cinderela é feminista sem que a pala-
vra exista nesse mundo”, disse a atriz. “Para ela, aspirar 
apenas a ser uma esposa não faz sentido, porque tem 
seu talento e suas ideias.” Cabello inspirou-se naquilo 
que ouvia em casa. “Minha mãe me ensinou desde pe-
quena que minha felicidade era minha responsabilida-
de, que eu precisava lutar por ela.”

Kay Cannon escolheu a cantora não apenas para 
atrair o público jovem, mas também por acreditar que 
Camila, nascida em Cuba, é uma espécie de Cinderela. 
“Sua família mudou-se para os Estados Unidos quando 
ela era pequena. Eles não tinham dinheiro, realmente 
tiveram dificuldades”, disse a diretora. “Mas ela tinha 
sonhos e foi atrás deles. Bem jovem tomou decisões 
que foram mal recebidas. E é engraçada, não tem medo 
de ser boba ou pateta.” Cannon estava tão convencida 
de que Cabello era a candidata ideal que chegou a com-
prar um sapato de vidro para oferecer a ela ao convi-
dá-la para o papel. “Me falaram que era esquisito, mas 
Camila e sua mãe Sinuhe são tão calorosas e amorosas 
que acabei fazendo e perguntei: ‘Este sapatinho cabe no 
seu pé?’”, contou a diretora.

A Cinderela do filme não está à procura de um 
príncipe, mesmo que ele exista, na figura de Robert 
(Nicholas Galitzine), que não tem lá muita vontade de 
substituir o pai, o Rei Rowan (Pierce Brosnan), um ho-
mem incapaz de ouvir sua mulher, a Rainha Beatrice 
(Minnie Driver), ou a filha, a princesa Gwen (Tallulah 
Greive), muito mais preparada para o trono do que seu 
irmão. “Aqui é a mulher que inspira o príncipe a mudar 
e a ser uma pessoa melhor”, disse Cabello.

A Fada-Madrinha agora é um “Fado-Madrinho” 
interpretado por Billy Porter. “Eu não aceitei o papel 
por causa da moda, mas porque queria fazer o papel da 
Whitney Houston!”, disse o ator ao Estadão, por video-
conferência, referindo-se à versão de 1997 estrelada 
por Brandy Norwood. Ele ressaltou a importância da 
mensagem de empoderamento. “Ela é uma empreen-
dedora. Não é definida por homens que estejam ou não 
em sua vida. E isso é importante”, disse Porter.

Ele acredita que a permanente discussão desses 
assuntos é fundamental. “Frederick Douglass disse que 
a eterna vigilância é o preço da liberdade”, afirmou. 
“Você se levanta pelo que é certo e luta por isso até 
morrer, ponto final. Essa é a jornada humana. A batalha 
entre bem e mal não vai acabar, então é melhor você 
colocar sua armadura e ir em frente.” Por isso, Porter é 
grato por ter tido a oportunidade de fazer a série Pose, 
que fala da comunidade gay e trans na Nova York dos 
anos 1980 e 1990 e cuja terceira e última temporada 
chega ao Brasil neste mês no Star+. “Eu sempre quis fa-
zer arte com intenção”, disse.

“Sou grato de ter vivido o bastante para estar em 
um mundo em que Pose é possível. É uma nova era. Eu 
vivi aquela época e foi um privilégio poder contar essa 
história. Pessoalmente, Pose mudou minha vida. A série 
chegou ao fim, mas para mim é um recomeço, a cura de 
velhos traumas. Sinto que é um renascimento “

Esta Cinderela também ameniza as maldades da 
Madrasta, que tem suas razões para ser da maneira 
como é. Para Billy Porter, essas mudanças eram neces-
sárias para manter a história relevante. “Esses clássi-
cos são extremamente problemáticos, e para que te-
nham ressonância com o público moderno precisam 
refletir o tempo atual.

Mariane Morisawa
Agência Estado



Cultura

Quando passei a desbravar os sertões, isso ali na dé-
cada de 1990, fui me encantando com cada aspecto do 
Mundo-Sertão. Em tenra idade, não conhecia nada além 
da Mumbuca, do Sítio Tambor e da Serra do Maracajá, 
um Sertão que aprendi a cultivar dentro de mim com os 
Batistas e os Oliveiras, ancestrais que cultivaram uma la-
voura mágica de sentimentos, me batizando com a areia 
dos tempos e impregnando minha alma com o sobejo da 
agricultura, da criação e hospitalidade caririzeira. 

Até os 13 ou 14 anos, estava circunscrito nessa to-
pografia sentimental até que rompi essa fronteira e fui 
mais além, de fato, me embrenhei nos confins da Pa-
rahyba e do Rio Grande do Norte. Fui além de nossas 
terras, além da minha serra favorita. Um mundo mais 
bonito ainda se descortinava diante de meus olhos, os 
inóspitos carrascais se estirando em direção a enigmá-
ticas serras, lajedos desnudos latejando grandes pedras, 
cactos com uma majestade de espinhos se alastrando 
pelos caminhos. Outros pássaros, outros lugares e, in-
dubitavelmente, fiquei curioso com a Praça do Meio do 
Mundo. Um facheiro imenso, uma pirâmide, uma pedra, 
a estátua de Padre Cícero e uma placa com um globo. 
Remoí aquelas informações e perguntei a meu saudoso 
Tio Joãozinho, a quem eu acompanhava em viagem para 
Caicó(RN)/São Bento (PB), como se sabia que ali era 
realmente o meio do mundo. Ele sorriu.

Por lá, passamos inúmeras vezes e um aspecto 
chamava sempre a atenção era a mutilação da cabeça 
do Padre Cícero. Não só vi gente parando com o intuito 
de desfazer aquele desrespeito religioso, como já para-
mos para recolocar a cabeça do Santo, que sobrava em 
algum degrau da pirâmide ou mais distante. Por um 
determinado período, a cabeça foi raptada, o que não 
intimidou o católico fiel, completando o Padre com um 
tijolo manual. Foi quando Tio Joãozinho disse: – Qual-
quer dia, eu venho com uma fita métrica para pedir e 
trazer uma cabeça do Recife (onde ele morava). Certa 
vez, vi afixada uma cabeça miúda, desproporcional ao 
corpo, morena e de cabelo preto, a imagem mais pare-
cia com Pe. Ibiapina que o Cícero Romão, mas todo res-
peito ao fiel que reparou aquele insulto.

A Praça foi inaugurada entre 1973 e 1977, época 
em que houve um desenvolvimento rodoviário nacio-
nal e novas rodovias de penetração foram estudadas e 
pavimentadas, caso da BRs 230 na PB, 232 em PE, 116 
no CE, 426 no RN, dentre outras. Com aquela movimen-
tação e o DNER já ter pavimentado o trecho Farinha/
Boa Vista, houve um desejo do caririzeiro de ter sua 
BR-412 totalmente pavimentada, foi o que ocorreu até 
os limites de Monteiro, no extremo sul do Cariri, após 
reclames dos políticos da região. Com essas estradas, 
foi construída uma Praça no trevo. É possível se ver na 
internet, no blog Retalhos Históricos de Campina, um ví-
deo gravado pelo engenheiro Mário Carneiro da Costa 
(em uma Super-8)com a recepção do Prefeito Evaldo 
Cruz ao Presidente Nacional do DNER que contou com 
almoço e visita a praça que vinha sendo construída. 
Há também uma entrevista sua dada a seu filho, o meu 
amigo historiador Mário Vinícius Carneiro.

Na época, Mário Carneiro era engenheiro civil do 
DNER e chefe do escritório de fiscalização, sendo ele 
o responsável por acompanhar a Astep, empresa per-
nambucana responsável pela pavimentação e praça. 
Nas buscas por pedreiras, fontes de areia, etc., ele se 
deparou com um dique geológico entre Serra Branca 
e São João do Cariri e aquilo chamou sua atenção. Ao 
perguntar a um morador do lugar, o informaram que 
era a Muralha do Meio do Mundo. Daí veio a ideia de ba-
tizar a Praça com esse nome, o Zé Urbano, engenheiro 
da Astep, achou engraçado e colocou o nome em todas 
as anotações, desenhos e relatórios, e até hoje consta 
no cadastro rodoviário nacional.

Mário conta que tempos depois, o DNER trouxe para 
a Praça um marco, uma fração de rocha retirada lá do di-
que encontrado. Posteriormente, o diretor da instituição 
(Dr. Monteiro) construiu uma pirâmide. Na década de 
1990, em um encontro de governadores no Ceará, o man-
datário paraibano, o poeta Ronaldo Cunha Lima ganhou 
de presente do governo cearense uma estátua do Padre 
Cícero que, colocada na Praça do Meio do Mundo, o santo 
nordestino pudesse olhar para o mundo inteiro.

A celebrada estátua foi derrubada, o DNER pôs uma 
outra que também sofreu o vandalismo que relatei no 
início. Em meio a essas destruições, foi afixada por al-
guém uma placa de metal constando “Os Dez Manda-
mentos da Lei de Deus” e hoje temos de pé uma imagem 
do Cristo Redentor que só é reconhecível pelo manto, 
tamanho o vandalismo que, ao que tudo indica, é feito 
por fundamentalistas religiosos que abominam o uso 
de imagens. Na placa, um dos versículos diz: “Profanada 
está também a terra por causa dos seus habitantes, por-
que transgrediram a lei...”, mensagem muito apropriada! 
Fico pensando se esse fundamentalismo descobrir que 
aquela base é uma pirâmide...

A Praça do 
Meio do Mundo

em destaque
Crônica
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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 
problema é mais complexo do que nunca. Agora que Tessa tomou uma 
das decisões mais importantes de sua vida, tudo mudou completamen-
te. Os segredos que vêm à tona sobre suas famílias colocam em risco 
seu relacionamento e seu futuro juntos. Embora a jovem saiba que 
Hardin a ama, os dois estão cercados de ciúme, ódio e perdão. Será que 
o amor entre os dois será o suficiente para manter seu relacionamento? 
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 Rambin), 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 (exceto 
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 MANAÍRA 7 (dub., 3D): 14h - 17h - 20h; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 9 - MacroXE: 14h30 (dub.)- 17h30 (dub.) - 20h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 13h30 - 16h30 - 19h30; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 1 (dub.): 14h30 - 17h30 - 20h30; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 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 tec-
nologia, eles viajam pela selva perigosa em uma missão de busca e 
destruição 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. Agora, ele precisa aceitar sua realidade e lidar com o 
fato de que é o único que pode salvar o mundo. 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. Assim que o mistério envolvendo Harry se desenvolve, um 
plano maior é revelado. 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. 
Terror. 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 inspiração. Mas quando o espírito re-
torna, 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 Ru-
naway. EUA. Dir: Will Gluck. Animação. Livre). Bea, Thomas e os 
coelhos construíram uma familia improvisada. Quando o coelho ar-
teiro decide se aventurar para além do jardim, encontra um mundo 
onde não é mais o protagonista rebelde e suas travessuras não são 
admiráveis. Agora, sua família arrisca tudo para conseguir achá-lo, 
enquanto ele encara uma jornada de autoconhecimento. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h40; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
13h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 13h40; CINE SERCLA PAR-
TAGE 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.

Personagem ‘Lado B’ da Marvel, o Mestre do Kong Fu estrela ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’

Foto: Divulgação
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Última etapa

Mais 15 canções inéditas serão 
apresentadas hoje, a partir das 20h, 
na segunda e última eliminatória da 
4ª edição do Festival de Música da Pa-
raíba. O evento está sendo virtual, com 
a transmissão ao vivo dos candidatos, 
que se apresentam no palco de Teatro 
Paulo Pontes, em João Pessoa.

Não será permitido a presença 
física do público, que poderá acom-
panhar gratuitamente através dos ca-
nais da Funesc e da Rádio Tabajara no 
YouTube ou pela TV Assembleia, como 
também sintonizar na FM 105,5 ou AM 
1.110 da Tabajara.

Com um recorde de 362 composi-
ções autorais inscritas por paraibanos 
de 58 municípios, 30 foram seleciona-
dos para essas eliminatórias, que co-
meçou na noite de ontem. A grande fi-
nal acontecerá na próxima sexta-feira 
(dia 10).

Fazendo uma homenagem ao 
compositor e produtor musical parai-
bano Genival Macêdo (1921-2008) 
no centenário de seu nascimento, a 
novidade desta edição é a categoria 
de Melhor Canção pelo voto popular. 
“Foi uma percepção sobre a necessi-
dade de incluir mais a participação 
do público, e é também um pleito 
dele. Toda escolha que tenha um ca-
ráter subjetivo causa uma polêmica. 
Então, a gente permite que o público 
seja agente desse evento”, destaca o 
gerente de jornalismo da Rádio Taba-
jara, Marcos Thomaz.

A edição oferecerá o valor de R$ 10 
mil ao grande vencedor. Ao 2º lugar, o 
valor é de R$ 7 mil e ao 3º, 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 para aqui-
sição de equipamento ou instrumento 
musical.

O Festival de Música da Paraíba é 
realizado pelo Governo do Estado por 
meio da Empresa Paraibana de Comuni-
cação (EPC), Secretaria de Comunicação 
Institucional (Secom-PB) e Fundação Es-
paço Cultural da Paraíba (Funesc).

Festival de Música da PB 
segue para 2a eliminatória

Foto: Thercles Silva/Funesc

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da

Funesc no YouTube

Músicos no ensaio para as apresentações no Teatro 
Paulo Pontes: edição pode ser acompanhada pela 

internet ou sintonizando a Rádio Tabajara



Cultura

O fotógrafo, arquiteto 
urbanista, professor e pesqui-
sador paulistano Carlos Nigro 
lança virtualmente hoje, den-
tro da programação do festival 
Colóquio da Imagem, o livro 
Pequenino atlas do desafino 
– Um ensaio surreal-esquizo-
fotoanalítico, que tem 120 pá-
ginas, é publicado pela Editora 
Cais (SC) e custa R$ 45.

Na ocasião, o autor vai 
participar de um bate-papo 
com o também fotógrafo Ri-
cardo Peixoto, com transmis-
são a partir das 19h30, pelo 
perfil no Instagram da Ensaio 
Brasil Produções, que realiza o 
evento, cujo tema é “Ocupação 
do Espaço Vazio”, em parceria 
com outras instituições.

“Além de lançar o livro, 
pretendo falar sobre outros 
temas, a exemplo do trabalho 
que desenvolvo como pes-
quisador e arquiteto. Com 
relação a essa nova obra, é 
um livro-objeto porque me-
tade de suas páginas contém 
fotografias, mas também traz 
literatura junto, na linha da 
prosa poética. São todas fotos 
abstratas, que registram, por 
exemplo, detalhes de prédios, 
do chão e de objetos jogados 
pela cidade, feitos quando pe-
rambulava pelas ruas. Quan-
do percebia aspectos que me 
chamavam a atenção, eu foto-
grafava. É um diálogo muito 
forte entre a imagem, o ser 
humano e a cidade, onde pro-
curo mostrar as diferenças da 
cidade, ou seja, a pobreza e 
riqueza, o belo e o feio”, disse 
Carlos Nigro.

O fotógrafo e escritor, que 
está radicado no Paraná desde 

1989, adotou como referência 
para a produção do seu novo 
livro o legado do Atlas Mne-
mosyne para as artes visuais, 
de autoria de Aby Warburg, 
pois, como um arranjo-conste-
lação de imagens e pensamen-
tos, perpetua uma cartografia 
de afetos e de desejos, num 
painel semântico mental pelo 
arquiteto e urbanista Carlos 
Nigro, cujo intuito é provo-
car a percepção e a leitura do 
oculto e da complexidade da 
cidade, bem como convidar o 
leitor para participar da vida 
de um modo mais criativo e 
libertário.

A escolha de imagens 
em preto e branco para o 
livro tem sua razão de ser. 
“Esse tipo de imagem é uma 
herança que tenho da foto-
grafia de película e, nessa 
época, usava filmes especí-
ficos para dar alto contraste 
no preto e branco, para dar 
dramaticidade à imagem. O 
preto e branco dá oportuni-
dade do imaginário, e não a 
realidade, ajudando a abs-
trair a informação e promo-
vendo reflexões para entrar 
no mundo”, explicou Nigro, 
que fez os registros das foto-
grafias que integram a obra 
em Curitiba, onde reside, a 
partir do ano passado até o 
início de 2021. 

“Apesar de terem sido 
produzidas durante o pe-
ríodo, as imagens não se re-
ferem com a pandemia da 
covid-19, mas dialogam com 
cada momento que percebi 
e registrei enquanto peram-
bulava pelas ruas da cidade”, 
apontou ele, que também é 
autor de um livro que consi-
dera de conteúdo mais téc-
nico, cujo título é Insustenta-

bilidade Urbana, lançado em 
2007 pela Editora Intersabe-
res (PR). 

Carlos Nigro ainda ob-
servou que Pequenino atlas 
do desafino é “um ensaio sur-
realista”, que inclui outras 
áreas do conhecimento, a 
exemplo da filosofia, arqui-
tetura e urbanismo. “É um 
exercício que considero for-
te, tem relação com a carne, 
com a dor. E de autoconhe-
cimento, pois enfia o dedo 
na ferida, ao mostrar que, 
enquanto se perambula pela 
cidade, também podem ser 
observados problemas como 
a vulnerabilidade e a pobre-
za”, disse ele.

O fotógrafo elogiou a rea-
lização do Colóquio da Ima-
gem. “O trabalho de Ricardo 
Peixoto tem uma repercussão 
que extrapola a cultura do 
Nordeste para a dimensão 
global da arte, dentro da lin-
guagem contempo-
rânea e de vanguar-
da, até. Coloca na 
tela global temas que 
são da própria iden-
tidade paraibana e 
nordestina e traz a tra-
dição dentro de uma 
roupa de vanguarda”, 
afirmou Carlos Nigro.

Obra faz um diálogo entre ser 
humano, cidade e a imagem

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Dentro do festival Colóquio da Imagem, Carlos Nigro lança, pela internet, o livro ‘Pequenino atlas do desafino’

Ator e diretor Sérgio Mamberti deixou a sua marca na 
dramaturgia brasileira no teatro, cinema e televisão

O ator Sérgio Mamberti, 
de 82 anos, morreu na madru-
gada de ontem, em São Paulo. 
Ele estava internado com uma 
infecção nos pulmões em um 
hospital da rede Prevent Sê-
nior e teve falência múltipla 
de órgãos. Em julho deste ano, 
Mamberti já havia sido hos-
pitalizado para tratar de uma 
pneumonia e chegou a passa 
por uma Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI).

Ator e diretor, deixou sua 
marca na dramaturgia brasi-
leira no teatro, cinema e tele-
visão. Também se notabilizou 
como ativista político, che-
gando a ocupar cargos ligados 
ao Ministério da Cultura nos 
governos Lula e Dilma, como o 
de presidente da Funarte.

Seu papel mais lembrado 
é provavelmente o do perso-
nagem Dr. Victor, de Castelo Rá-
Tim-Bum (1994), que marcou 
gerações de pais e filhos com 
o bordão “Raios e trovões”. Em 
entrevistas, costumava citar 
o personagem como um alter 
ego, que causava simpatia e 
lembranças nos mais variados 
grupos de pessoas, como crian-
ças, membros da comunidade 
LGBT ou indígenas.

Outra interpretação mar-
cante foi a do Mordomo Eugê-

nio, culto funcionário de Odete 
Roitman (Beatriz Segall) na 
novela Vale Tudo (1988). 

Mamberti nasceu em 22 
de abril de 1939 e, durante a 
juventude, frequentou a Esco-
la de Arte Dramática da Uni-
versidade de São Paulo (USP). 
“Nasci em Santos e era cinéfilo 
de frequentar clube; com uns 
14 anos, conheci e fiquei amigo 
da Pagu (a escritora Patricia 
Galvão) que, na época tinha 
cerca de 50, sem saber quem 
ela era. Nós éramos vizinhos 
e acabamos nos aproximan-
do – ela estava muito apaixo-
nada por teatro nessa época. 
Quando vim para São Paulo, 
convivi muito com os reflexos 
do modernismo na perspectiva 
histórica de reconstrução do 
País após a ditadura de Getúlio 
Vargas, com a possibilidade de 
fazer reformas de base. O teatro 
tinha adquirido uma aura mui-
to especial a partir do trabalho 
do TBC (Teatro Brasileiro de 
Comédia). Os grandes diretores 
que vieram da Itália moldaram 
gerações de atores. Tudo isso 
estava muito presente quando 
cheguei”, relatou Mamberti, 
em texto publicado na Folha de 
S.Paulo, em 2019.

“Eu vim da Escola de Arte 
Dramática e tinha uma forma-
ção bem tradicional de teatro. 
Foram quatro anos de escola 
moldada nos padrões do Con-

servatório Dramático francês, 
muito rigorosa. Trazia os dire-
tores internacionais que vie-
ram para o TBC, mas também 
os uspianos, como Décio de 
Almeida Prado”, continuou.

Na peça Antígone América, 
de Carlos Henrique Escobar 
e dirigida por Antonio Abu-
jamra, fez sua estreia profis-
sional e também contracenou 
pela primeira vez com o irmão, 
Claudio Mamberti (morto em 
2001, aos 60 anos). Na década 
de 1960, Sérgio Mamberti fez 
parte do Grupo Decisão, do 
qual também participaram no-
mes como Antônio Abujamra, 
Jardel Filho e Glauce Rocha. 
A peça O Inoportuno, em que 
contracenou com Fauzi Arap 
e Emílio di Biasi, lhe rendeu 
o prêmio Saci, entregue pelo 
Estadão em 1965, de Melhor 
Coadjuvante Masculino.

Sua atuação na peça Ré-
veillon (1975), que chegou a 
encenar dias após a morte do 
pai, lhe rendeu prêmios como 
o Molière, APCA e Governador 
do Estado. Uma montagem 
de Navalha na Carne foi outro 
ponto marcante na trajetória 
do ator nos palcos.

Sérgio Mamberti também 
esteve em espetáculos como 
O Balcão (1969), O Jogo do 
Poder Segundo Shakespeare 
(1974), A Noite dos Campeões 
(1977), Chuva (1978), Hamlet 

(1984), Tartufo (1984), O Drá-
cula (1986), Pérola (1995), A 
Tempestade (2002), Visitando 
o Sr. Green (2018), Um Panora-
ma Visto da Ponte (2018) e O 
Ovo de Ouro (2019).

Durante a pandemia, Sér-
gio Mamberti continuou tra-
balhando. Esteve nas peças 
remotas  A Semente da Romã 
e Novo & Normal, estrelou um 
solo digital baseado na obra 
de Plínio Marcos e leu A Mosca 
Verde como parte do projeto 
‘Rede de Leituras’.

O ator Começou a carrei-
ra televisiva em novelas da 
Record, com Ana, em 1969. 
Na sequência vieram Algemas 
de Ouro (1969), As Pupilas do 
Senhor Reitor (1970), Os Deu-
ses Estão Mortos (1971), Qua-
renta Anos Depois (1971). Fez 
Dinheiro Vivo (1979) na Tupi 
e Brilhante (1981) e Transas 
e Caretas (1984) na Globo, 
dentre outras.

No cinema, esteve em fil-
mes como Parada 88 (1978), 
Sonho Sem Fim (1985), O Men-
tiroso (1987), A Dama do Cine 
Shangai (1988) a cinebiografia 
Bachianas Brasileiras - Meu 
Nome É Villa-Lobos (1979), O 
Olho Mágico do Amor (1981), 
Hans Staden (1999) e Xuxa 
Abracadabra (2003). Também 
reviveu o personagem Dr. Vic-
tor em Castelo Rá-Tim-Bum - O 
Filme (2000).

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial no 

Instagram do Ensaio Brasil

Foto: Divulgação
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Escolha de imagens em preto e branco para o livro é uma herança que o autor tem da fotografia em película para dar dramaticidade

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Mamberti foi ativista político, chegando a ocupar cargos ligados ao Ministério da Cultura 

Foto: RedeGlobo/Divulgação

Da Redação 
com Agência Estado
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Segundo senador, resolução anterior agredia a Constituição e prejudicava 2,5 milhões de pessoas ao impor restrições

Veneziano promulga projeto 
que muda benefício a servidor

“Rachadinha”
Ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro acusa o senador e o irmão 
Carlos Bolsonaro, além da advogada Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair 
Bolsonaro, de terem praticado esquema de “rachadinhas”. Página 15
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No exercício temporário 
da presidência do Senado 
Federal, senador Veneziano 
Vital do Rêgo (MDB), pro-
mulgou o projeto que susta 
os efeitos da Resolução nº 23, 
de 18 de janeiro de 2018, do 
Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, 
que estabelecia “diretrizes e 
parâmetros para o custeio das 
empresas estatais federais so-
bre benefícios de assistência à 
saúde aos empregados”.

A matéria beneficia di-
retamente os funcionários 
destas empresas, através dos 
planos de saúde oferecidos 
por elas, considerando que 
as limitações impostas pela 
resolução de 2018 acabaram 
por dificultar o acesso aos pla-
nos, prejudicando diretamen-
te cerca de 2,5 milhões de pes-

soas, de acordo a Associação 
Paulista dos Economiários 
Aposentados – APEA.

Para sustar a resolução, 
Veneziano elencou alguns ar-
gumentos apresentados pela 
APEA, entre eles, o de que a 
Resolução infringia disposto 
constitucional, na medida em 
que ultrapassa sua compe-
tência ao interferir em enti-
dades de assistência à saúde, 
submetida ao regramento da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).

O senador justificou que, 
além de infringir à Constitui-
ção, a resolução violava direi-
tos adquiridos, ao pretender 
romper com as regras e con-
dições pactuadas no início do 
contrato de trabalho, e confir-
madas nas aposentadorias; 
altera os parâmetros de cus-
teio e aumenta a participa-
ção mensal dos beneficiários 
para, no mínimo, o dobro do 

que é pago atualmente. Outro 
argumento é de que transfor-
ma um plano de autogestão, 
que não visa lucro, mas as-
sistência efetiva, em plano de 
mercado, com custos finais 
“impraticáveis”. A entidade 
lembra que o plano de saúde 
que atende os empregados 
e aposentados da Caixa, por 
exemplo, é sustentável e su-
peravitário.

E disse porque: “aposen-
tados e empregados contri-
buem para a manutenção des-
se plano com mensalidades 
no valor de 3,5% a 4,3% de 
sua renda, mais 30% de co-
participação a cada utilização, 
não ficando, portanto, a assis-
tência à saúde exclusivamente 
a cargo da empresa”, justificou 
o senador, ao concluir que ou-
tros planos de saúde de esta-
tais contam também com a 
contribuição do seu conjunto 
de usuários.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com
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Para Veneziano, resolução violava direitos adquiridos ao pretender romper com as regras e condições já pactuadas

Diretores do Laureano recebem diploma da Assembleia reconhecendo trabalho do hospital no tratamento do câncer

Foto: Agência Senado

Foto: Divulgação ALPB

Assembleia reconhece trabalho do Hospital Laureano
A Assembleia Legislati-

va da Paraíba (ALPB) apro-
vou Votos de Aplausos ao 
Hospital Napoleão Laureano 
em reconhecimento pelos 
relevantes serviços no tra-
tamento dos pacientes por-
tadores de câncer no Estado 
da Paraíba.

O presidente da ALPB, 
Adriano Galdino, ressalta o 
compromisso da Casa em 
sempre debater o belo tra-
balho que o Hospital realiza 
e a importância de sempre 
apoiar campanhas para in-
centivar doações. “O Hospi-
tal Laureano é a referência 
no tratamento de câncer na 
Paraíba e qualquer esforço e 
reconhecimento que empe-
nharmos é justo e necessá-
rio para que todos possam 
conhecer e participar com 
doações para a manuten-

Deputado critica Bolsonaro por 
corte de R$ 44 bilhões da Saúde

Lideranças se reúnem para 
discutir forma de apoiar Lula

O deputado federal Frei 
Anastácio (PT) acusou, on-
tem o governo do presidente 
Jair Bolsonaro pelo corte de 
R$ 44 bilhões para a área de 
saúde, no orçamento para o 
próximo ano. Para o parla-
mentar, o Congresso e a so-
ciedade civil organizada não 
podem ficar calados diante 
dessa medida.

“É inadmissível que isso 
aconteça num momento em 
que a saúde já se encontra 
muito fragilizada pela pan-
demia”, afirmou o deputado.

Frei Anastácio alertou 
que o Congresso Nacional 
tem que reagir corrigindo 
“esse absurdo” cometido no 
orçamento. “Não é admissí-
vel que em plena pandemia, 
o governo promova um corte 
dessa dimensão no orçamen-
to da saúde. “E o que mais 

impressiona é que já haviam 
cortado no ano passado e, 
agora, repetem o mesmo 
ataque que, além de hospi-
tais e todo um sistema, afe-
tará drasticamente a vida do 
povo”. 

O deputado avalia que, 
diante dessa medida, o que 
se pode concluir é que, para 
o presidente Jair Bolsonaro, 
no Brasil não tem morrido 
ninguém e o país está muito 
bem. É um comportamento 
de genocida”, acusou o de-
putado.

Frei Anastácio também 
criticou o fato de o orçamen-
to conceder nenhum ganho 
real para o salário mínimo 
no próximo ano. “Desde que 
assumiu o governo, essa tem 
sido a política de Bolsonaro 
contra o povo. Esse governo 
está acabando com a política 
de valorização do salário mí-
nimo”, relatou.

O deputado também 

São instalações em 
constante atualização e 

equipamentos capazes de 
detectar e dar as 

respostas de forma 
rápida a quem conta com 

cada segundo para 
conseguir sobreviver 

alertou que o Governo Bol-
sonaro caminha para dar um 
calote também no Programa 
do Bolsa Família que teve 
seu nome modificado para 
Renda Brasil. “O presidente 
anunciou que iria aumentar o 
valor do benefício, mas quem 
verificar o orçamento para 
2022, verá que os valores dos 
recursos são os mesmos do 
ano passado. Se não aumenta 
a previsão de recursos, como 
aumentar os valores do pro-
grama?”, indaga o deputado. 

O petista destacou que, 
dessa forma, para conseguir 
dar algum aumento, o Gover-
no terá que diminuir o núme-
ro de famílias atendidas. “É 
esse o presidente que ainda 
tem coragem de dizer que 
trabalha para o povo. Mas, 
o brasileiro e a brasileira de 
bem e conscientes estão de 
olho nesses desastres e falta 
de respeito para com o povo”, 
concluiu.

Adriano Galdino
Presidente da ALPB

Lideranças e dirigen-
tes estaduais e municipais 
do PT e do PCdoB se reuni-
ram ontem com o objetivo 
de traçar metas no sentido 
de garantir e fortalecer o 
esquema político que deve 
apoiar a pré-candidatura 
do ex-presidente da Repú-
blica, Luiz Inácio Lula da 
Silva nas eleições de 2022. 

A reunião contou com 
as participações da presi-
dente estadual do PCdoB 
na Paraíba, Gregória Bená-
rio, os deputados petistas 
Frei Anastácio(federal) e 
Anísio Maia, além ainda do 
pré-candidato ao Senado 
Federal pelo PT, profes-
sor Charliton Machado. Os 
representantes do PCdoB 
elogiaram a iniciativa dos 
dirigentes petistas e dis-
seram que o partido está 

pronto para compor esse 
leque de forças que irá for-
talecer o palanque de Lula 
na Paraíba. 

“As eleições não serão 
fáceis até mesmo por cau-
sa do quadro de dificul-
dades que se instalou no 
país com o governo Bol-
sonaro, por esse motivo 
precisamos nos articular 
desde já”, avaliou Gregó-
ria Benário, do PCdoB, ao 
complementar que, dian-
te de toda essa situação, 
é preciso mesmo que se 
trabalhe por uma agluti-
nação de forças capaz de 
dar uma resposta ao Go-
verno atual”.

“O tema do encontro 
foi o mesmo que vem pau-
tando o grupo, que bus-
ca ampliar e fortalecer 
a campanha de Lula, em 
2022 em nosso estado” 
comentou o deputado Frei 
Anastácio, ao salientar 

que o objetivo é construir 
uma unidade para o pa-
lanque da candidatura de 
Lula. É uma luta em defesa 
do Estado Democrático de 
Direito”, disse ele, ao com-
plementar que o projeto 
dos partidos de esquerda, 
centro-esquerda e movi-
mentos da sociedade civil 
organizada é derrotar o 
fascismo”, disse.

Frei Anastácio ava-
liou ainda que a reunião 
foi muito positiva e que o 
PCdoB é um partido com 
muita importância dessas 
articulações porque tem 
uma representação muito 
qualificada tanto na Paraí-
ba, como na Câmara Fede-
ral. “Estamos fazendo o 
nosso papel de dirigentes 
partidários, dialogando 
com uma única visão que 
é fortalecer a candidatu-
ra do ex-presidente Lula”, 
concluiu.

ção desse equipamento tão 
importante para todos os 
paraibanos”, frisou.

Já a deputada Pollyanna 
Dutra, autora do requeri-
mento do Votos de Aplau-
sos, destaca ainda “que im-
pressiona o serviço ofertado 

e a estrutura existente no 
Laureano”. “São instalações 
em constante atualização e 
equipamentos capazes de 
detectar e dar as respostas 
de forma rápida a quem con-
ta com cada segundo para 
conseguir sobreviver”, ob-
servou.

O Poder Legislativo 
Paraibano, através da atual 
mesa diretora, sempre tem 
pautado suas ações para 
apoiar o Laureano. Uma 
campanha de conscientiza-
ção e doações para ajudar na 
manutenção do hospital foi 
lançada ainda em 2019 para 
sensibilizar a sociedade em 
geral sobre a importância 
de doar e colaborar com a 
unidade de saúde.

O Projeto de Resolução 
106/2019, também ampliou 
a participação da Casa 
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Partidários de Bolsonaro e simpatizantes da oposição se preparam para série de atos públicos no dia da Independência

Manifestações nas ruas vão 
marcar o dia 7 de Setembro

Os apoiadores do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) vão circular por vá-
rias ruas com possibilidade de 
um ato curto no Largo de Tam-
baú, e os partidos e entidades 
de esquerda vão se concentrar 
na Praça das Muriçocas para 
um dia de protestos em ple-
no 7 de Setembro, em João 
Pessoa.

“Estamos, inclusive, pe-
dindo as pessoas que levem 
um quilo de alimentos para, 
depois, fazermos doações 
para instituições carentes”, 
afirma o presidente do Psol 
na Paraíba, Tárcio Teixeira, 
ao explicar que o evento vai 
marcar a 27ª edição do “Grito 
dos Excluídos e das Excluídas 
na Paraíba e em todo o Brasil”. 

O ato está marcado para 
acontecer a partir das 9h 
e, conforme Tárcio Teixei-

ra, um dos organizadores e 
coordenadores do evento, os 
protestos se tornaram ainda 
mais necessários depois das 
ameaças que o presidente Jair 
Bolsonaro tomou a iniciativa 
de fazer contra as instituições 
democráticas do país.

“O 7 de Setembro será 
mais uma oportunidade para 
mostrarmos as fragilidades 
desses setores da ultradireita 
que tomaram conta do país”, 
afirma o presidente do Psol, 
para quem, “ao contrário dos 
bolsonaristas, é a democracia 
e a retomada do crescimento 
do país que os partidos e enti-
dades de esquerda vão defen-
der durante as manifestações”.

As manifestações estão 
marcadas para acontecer tam-
bém em Campina Grande e, lá, 
apoiadores da pré-candida-
tura do ex-presidente Lula à 
Presidência da República pro-
metem denunciar as injusti-
ças sociais a as desigualdades 

econômicas vividas atualmen-
te pelo país. Ainda sem local 
específico para concentração, 
mas com agenda garantida 
para também ocupar as ruas, 
militantes e apoiadores do 
presidente da República Jair 
Bolsonaro optaram por trans-
formar o evento em oportu-
nidade para apresentação de 
demanda, entre elas, o pedido 
para a abertura de uma inves-
tigação do Judiciário, como era 
o objetivo da CPI da Lava Toga, 
proposta no Congresso.

Em Brasília onde se en-
contra com agenda marcada 
inclusive no Palácio do Pla-
nalto, o deputado estadual 
Cabo Gilberto(PSL) disse por 
telefone que o assunto ainda 
será tema de discussão até o 
começo da próxima semana e 
que o propósito é defender o 
presidente e protestar contra 
decisões arbitrárias que tem 
sido tomadas no país pelo Po-
der Judiciário.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Para Tárcio Teixeira, o 7 de Setembro será uma oportunidade para mostrar as fragilidades dos setores da ultradireita
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MPPB orienta agentes públicos para o respeito à lei
O Ministério Público da 

Paraíba está atento a tenta-
tivas de ameaça à democra-
cia, sobretudo ao anúncio 
de possíveis manifestações 
para o dia 7 de setembro com 
a participação de integran-
tes das forças de segurança 
pública do Estado, mesmo 
com a suspensão dos desfi-
les cívico-militares por causa 
da pandemia de covid-19. 
O objetivo é garantir os di-
reitos dos agentes policiais, 
mas também assegurar que 
se mantenham dentro dos 
limites das funções que ocu-
pam, que ajam dentro da le-
galidade e que cumpram suas 
obrigações.

No cenário nacional, o 
Conselho Nacional dos Pro-
curadores-Gerais de Justiça 
do Ministério Público dos Es-
tados e da União (CNPG) já 
havia se manifestado que es-
taria atento a possíveis abu-

sos. Na Paraíba, o procura-
dor-geral de Justiça, Antônio 
Hortêncio Rocha Neto, tem 
acompanhado a situação jun-
to ao Centro de Apoio Opera-
cional às Promotorias Crimi-
nais e apoiado a atuação dos 
promotores de Justiça que 
atuam na área militar e no 
controle externo da atividade 
policial. “Temos dado todo o 
apoio necessário aos nossos 
órgãos internos que atuam 
nessa área. A orientação é 
que fiquem atentos e man-
tenham o diálogo constante 
com as autoridades policiais, 
com os comandos e a Secreta-
ria de Segurança, no sentido 
de observar toda legalidade 
referente a esses atos”, disse 
Antônio Hortêncio.

O coordenador do CAO 
Criminal, Ricardo Lins, des-
tacou a função do MPPB. “O 
Ministério Público é insti-
tuição permanente e essen-

cial à função jurisdicional do 
Estado, ao qual incumbe a 
defesa da ordem jurídica, de 
modo que, com essa postura, 
tem recomendado, através 
de seus órgãos de execução, 
que a Polícia Militar, a Polícia 
Civil e o Corpo de Bombeiros 
Militares ajam no sentido de 
resguardarem as pilastras da 
legalidade e da segurança, 
notadamente nesta nova rea-
lidade pandêmica, quando a 
vida e a integridade física dos 
concidadãos se encontram 
em constante risco”, ressal-
tou o promotor de Justiça.

O coordenador do Ncap, 
o promotor de Justiça José 
Guilherme Lemos, disse que 
o órgão não fez nenhuma 
recomendação formal aos 
agentes policiais, visto que 
todos já estão cientes de seus 
limites, mas que está acom-
panhando e poderá atuar, 
caso seja necessário. 

Corregedoria da PMPB recebe ofício
O promotor de Justiça Militar, Fer-

nando Andrade, expediu orientação em 
resposta a ofício da Corregedoria da 
Polícia Militar, no que diz respeito à pos-
sível participação ou apoio de agentes 
policiais em manifestações. “As institui-
ções militares estaduais (e seus com-
ponentes) não podem/devem servir a 
qualquer outro desiderato que não seja 
a implementação de suas tarefas legais, 
independentemente de preferências 
pessoais, políticas, ideológicas, filosó-
ficas, religiosas ou quaisquer outras. 
Assim, seja qual for o comportamento 
adotado pelo cidadão policial e ou bom-
beiro militar estadual paraibano, que 
resvale mesmo que milimetricamente 
para o solo pantanoso da ilegalidade, 
deve ser devidamente apurado e trazido 
à responsabilização administrativa e/ou 
penal militar (dependendo, evidente-

mente, de sua extensão e vilipendiação 
aos nossos bens juridicamente tute-
lados)”, ressaltou o representante do 
Ministério Público.

O promotor afirma que os policiais 
têm direitos, mas que devem ser exerci-
dos sem ferir nenhum de seus deveres: 
“Orientamos a que continue envidando 
esforços no sentido de orientar a todo 
efetivo a exercer todo e qualquer direito 
de forma a não colidir com os ditames 
legais, cientificando-os que, conforme 
já o é nos demais momentos da vida, as 
ações e palavras escolhidas pelos mili-
tares paraibanos para as manifestações 
alusivas à comemoração deverão estar 
dentro dos mais estritos limites legais, 
para que não recaiam as ‘indesejadas 
consequências repressivas judiciais’, a 
partir desta Promotoria de Justiça Mili-
tar”, afirmou.

Denunciados 12 por licitação 
irregular em Alagoa Grande

O Ministério Público da 
Paraíba ofereceu denúncia 
contra 12 pessoas pelo crime 
previsto no  no artigo 90 da 
Lei no 8.666/93 (Lei de Lici-
tações), por terem frustrado 
o caráter competitivo do pro-
cedimento licitatório Convite 
nº 01/2014, realizado pelo 
Fundo Municipal de Saúde 
de Alagoa Grande, mediante 
ajuste, combinação ou qual-
quer outro expediente, com 
o intuito de obterem para si 
ou para outrem, a vantagem 
decorrente da adjudicação do 
seu objeto. 

Foram denunciados Ema-
nuelle da Costa Chaves Trinda-
de (ex-gestora do FMS de Ala-
goa Grande), Adonis de Aquino 
Sales Júnior (dono da empresa 
“Adonis”), Sérgio Ricardo Pe-
reira da Cruz (proprietário da 
empresa Safira), Antônio Ale-
xandre Breckenfeld (proprie-
tário da empresa “Colorado”), 
Acácio Marques Moreira (inte-
grante do núcleo de operado-
res da Orcrim), João Patrício 

de Freitas Moreira (integrante 
do núcleo de auxiliares da Or-
crim), Juliana Ribeiro Veras 
Pinto  (integrante do núcleo 
de auxiliares da Orcrim), Maria 
do Socorro Bezerra Fernan-
des, conhecida por “Fernanda” 
(integrante do núcleo de auxi-
liares), Camila Cruz de Freitas 
Moreira Barbosa (integrante 
do núcleo de colaboradores), 
José Ronaldo Amaral de Araújo 
Júnior (integrante do núcleo 
de colaboradores), Eric Gue-
des Marques e Patrick Wallace 
Breckenfeld Alexandre de Oli-
veira  (integrante do núcleo de 
“laranjas” e colaboradores). A 
Operação Papel Timbrado foi 
deflagrada em 2014. 

O caso
Em fevereiro de 2014, o 

Fundo Municipal de Saúde de 
Alagoa Grande, gerido pela en-
tão secretária Emanuelle da 
Costa, inaugurou o Convite nº 
001/2014, com o objetivo de 
contratar obra de engenha-
ria destinada à ampliação da 

Unidade Básica de Saúde do 
Cruzeiro (PSF-II), com valor 
orçado de R$ 99.962,68.

Participaram dessa lici-
tação as empresas Adonis de 
Aquino Sales Junior ME, Sa-
fira Serviços e Construções 
LTDA e Colorado Construções 
e Locações de Equipamentos 
e Veículos Ltda, sagrando-se 
vencedora a empresa Safira. 
Entretanto, conforme a de-
núncia, tudo não se passou 
de um mero “embuste”, tendo 
ocorrido emprego de empre-
sas “fantasmas” ou de fachada; 
licitação de “cartas marcadas” 
(conluio entre empresários e 
agentes públicos); e “monta-
gem” do caderno licitatório.

Conforme a denúncia, en-
tre os empresários denuncia-
dos (Adonis de Aquino Sales 
Júnior, Sérgio Ricardo e Patrick 
Wallace) que participaram, do 
convite, não houve “compe-
tição”, marcada por sigilo de 
propostas e atenção aos mais 
diversos princípios que regem 
a atuação da Administração .

Promotor de Justiça avalia 
estrutura municipal de ensino

O Ministério Público 
da Paraíba iniciou, esta se-
mana, uma série de visitas 
a unidades da rede pública 
municipal de ensino de João 
Pessoa, a fim de acompanhar 
as medidas adotadas pelo 
Município para o retorno 
das atividades presenciais. 
Foram realizadas visitas a 
três centros de educação in-
fantil, sob a responsabilidade 
da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura de João 
Pessoa. O 50º Promotor de 
Justiça da capital, Luis Nico-
medes de Figueiredo Neto, 
observou toda a estrutura 
disponibilizada para o aco-
lhimento das crianças, veri-
ficando o cumprimento das 
normas sanitárias adequadas 
para prevenção e combate à 
disseminação do coronavírus 
(covid-19). 

O representante do 
MPPB, que tem atribuição 
na rede pública municipal de 
ensino, realizou as visitas ins-
titucionais aos Centros de Re-

ferência de Educação Infantil 
Edileuza Maria de Souza, Re-
beca Cristina Alves Simões e 
Stelina Nunes Magalhães, os 
dois primeiros localizados no 
bairro de Mangabeira e o ter-
ceiro no bairro do Rangel. De 
acordo com o promotor, du-
rante a visita, ficou patente a 
expectativa dos profissionais 
de educação pelo retorno ao 
convívio presencial com as 
crianças. 

Ainda conforme o pro-
motor de Justiça, o retorno 
gradual se iniciou no dia 16 
de agosto com a educação 
especial e crianças de 3 anos 
matriculadas em creches 
(Creis). No dia 1º de setem-
bro, retornaram as crianças 
de 4 e 5 anos. Até o próximo 
dia 29 deve se completar o 
ciclo de retorno das ativi-
dades presenciais de toda a 
rede pública municipal de 
ensino, consoante calendário 
divulgado pela Secretaria de 
Educação.

“Juntamente com nos-

sa equipe da Promotoria de 
Justiça, verifiquei in loco as 
medidas adotadas para asse-
gurar a retomada segura das 
atividades presenciais nas 
unidades de ensino. Afastado 
o cunho meramente fisca-
lizatório, o ato possibilitou 
que a equipe conhecesse a 
realidade dos Creis visitados 
para o reinício das atividades, 
ainda que de forma gradativa, 
após a suspensão das ativi-
dades pedagógicas por força 
da pandemia, assim como 
conhecesse as boas práticas 
desenvolvidas e aplicadas em 
cada unidade”, explicou. 

A secretária munici-
pal de Educação e Cultura, 
professora América Castro, 
acompanhou a visita, pres-
tando os esclarecimentos. 
Também estavam  presentes 
a secretária-executiva da pas-
ta, Luciana Dias; a assessora 
jurídica da promotoria, Sara 
Catariny Nóbrega, e o servi-
dor Carlos Alberto Donato 
da Franca. 
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Marcelo Luiz dos Santos começou a trabalhar no gabinete de Flávio, na Alerj, em 2003 e tinha que devolver 80% do salário

Um homem que se 
apresenta como ex-asses-
sor parlamentar do senador 
Flávio Bolsonaro (Patriota) 
e afirma ter trabalhado du-
rante 14 anos para a família 
do presidente Jair Bolsona-
ro, acusa os irmãos Flávio 
e Carlos Bolsonaro (que é 
vereador no Rio pelo Re-
publicanos), além da advo-
gada Ana Cristina Valle, ex
-mulher do presidente, de 
terem praticado o esquema 
de “rachadinhas” (devolu-
ção do salário de funcioná-
rios nomeados), entre ou-
tros crimes. Marcelo Luiz 
Nogueira dos Santos brigou 
com Ana Cristina neste ano 
e deu entrevista ao site Me-
trópoles, narrando sua ver-
são dos fatos.

O ex-assessor disse que 
começou a trabalhar com 
a família Bolsonaro após 
um pedido de seu namora-
do, que era cabeleireiro de 
Ana Cristina, então mulher 
do presidente, em 2002. 
Nogueira afirmou ao site 
que começou a trabalhar 
na campanha eleitoral de 
Flávio Bolsonaro, que con-
corria pela primeira vez a 
deputado estadual no Rio. 
Flávio se elegeu, e Noguei-
ra foi convidado a se tornar 
assessor parlamentar de ní-
vel quatro, com salário bru-
to oficial de R$ 7.326.

Mas havia uma condi-

Fabio Grellet
Agência Estado

Ex-assessor de Flávio  Bolsonaro
implica família em rachadinhas
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ção, exposta por Ana Cris-
tina: ele teria de devolver 
80% do salário, no esquema 
conhecido como “rachadi-
nha”, o que é crime. Noguei-
ra diz que aceitou a propos-
ta e que trabalhou de 19 de 
fevereiro de 2003 a 6 de 
agosto de 2007. Nesse pe-
ríodo, segundo ele, outros 
funcionários também de-

volviam ao gabinete porcen-
tuais de seus vencimentos. 
Ana Cristina era a responsá-
vel pelo recolhimento.

Nogueira afirmou ao 
Metrópoles que o esquema 
vigorava tanto no gabine-
te de Flávio Bolsonaro na 
Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj) como no de Car-
los Bolsonaro, vereador na 

capital fluminense desde 
2001. A advogada só teria 
deixado de exercer a função 
ao se separar de Jair Bolso-
naro, em 2007.

Após a separação, em 6 
de agosto de 2007, Nogueira 
foi exonerado do cargo. Teria 
passado então a trabalhar no 
escritório de advocacia de 
Ana Cristina. Ele diz ter sido 

Segundo o ex-funcionário, esquema funcionaria tanto no gabinete de Flávio (esq.), quanto de Carlos Bolsonaro (dir.)

Foto: Dida Sampaio/Agência Estado

Presidente diz que protestos 
serão ultimato para ministros

O presidente Jair Bolsona-
ro ameaçou ontem, responder 
a ações consideradas por ele 
“inconstitucionais”. Convocan-
do, mais uma vez, apoiadores 
a participar dos atos no dia 7 
de setembro, ele também dis-
se que as manifestações serão 
um “ultimato” a “duas pessoas” 
que estariam atrapalhando seu 
governo.

“Nós não precisamos sair 
das quatro linhas da Constitui-
ção. Ali temos tudo o que pre-
cisamos. Mas, se alguém quiser 
jogar fora das quatro linhas, 
nós mostraremos o que pode-
remos fazer, também”, declarou 
o chefe do Executivo, em ceri-
mônia para assinar o contrato 
de concessão da Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste (FIOL), 
em Tanhaçu (BA). “Vamos der-
rotar aqueles que querem nos 
levar para o caminho da Vene-
zuela, juntos seremos vitorio-
sos”, acrescentou.

Sem citar nominalmente 
os ministros Alexandre de Mo-
raes e Luís Roberto Barroso, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), considerados pelo pre-
sidente seus inimigos políticos, 
Bolsonaro disse que “duas pes-
soas” precisariam entender o 
seu lugar.

“Não podemos admitir 
que uma ou duas pessoas, 
usando a força do poder, 
queiram dar outro rumo para 
nosso país. O recado de vocês, 
povo brasileiro, nas ruas, na 

Apesar do avanço 
na Câmara, a reforma do 
imposto de renda já en-
frenta obstáculos no Se-
nado. A proposta corre o 
risco de ser colocada de 
lado em meio à defesa 
dos senadores por uma 
ampla mudança no sis-
tema tributário no país. 
Nem mesmo as altera-
ções aprovadas pelos de-
putados parecem ser su-
ficientes para convencer 
o Senado a chancelar o 
projeto.

O Estadão/Broad-
cast conversou com sena-
dores durante a votação 
dos chamados destaques 
(sugestões de alterações) 
do projeto na Câmara. 
Os parlamentares listam 
uma série de impasses: 
insatisfação com o presi-
dente Jair Bolsonaro, em-
bate com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
risco de queda na arreca-
dação de estados e muni-
cípios e falta de empenho 
do Planalto para aprovar 
a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) da re-
forma tributária.

Senadores estão di-
vididos entre engavetar a 
reforma do IR ou juntá-la 
à PEC da reforma tribu-
tária, considerada mais 
ampla por fundir tributos 
federais, estaduais e mu-
nicipais. 

Reforma do 
IR encontra 
resistência 
no SenadoMatheus de Souza e 

Eduardo Gayer
Agência Estado

Em vídeo sobre o 7 de 
Setembro, a Conferência 
Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB) orientou os bra-
sileiros a não se deixarem 
convencer por “quem agri-
de os poderes Legislativo e 
Judiciário”, num recado ao 
presidente Jair Bolsonaro. 
“A existência de três poderes 
impede totalitarismos, forta-
lecendo a liberdade de cada 
pessoa”, disse o presidente da 
CNBB, dom Walmor Oliveira 
de Azevedo. “Independente-
mente de suas convicções po-
lítico-partidárias, não aceite 
agressões às instituições que 
sustentam a democracia.”

Dom Walmor afirmou 
na mensagem que o país 
“está sendo contaminado por 
sentimento de raiva e de into-
lerância” e se opôs a uma sé-
rie de bandeiras e políticas de 
Bolsonaro, entre elas o incen-
tivo e a facilitação da compra 
de armas de fogo por civis.

“Muitos em nome de 
ideologias dedicam-se a 
agressões e ofensas, chegan-
do ao absurdo de defender 
o armamento da população. 
Quem se diz cristã ou cristão 
deve ser agente da paz, e a 
paz não se constrói com ar-
mas”, disse o clérigo.

Bolsonaro e seus apoia-
dores apelaram ao discurso 
de viés religioso para con-
clamar cristãos de diferen-
tes vertentes a aderirem às 
manifestações a favor do 
Palácio do Planalto. Isolada-

mente, padres conservadores 
haviam incentivado católicos 
a participarem dos protestos 
em defesa de Bolsonaro.

Além do apoio ao pre-
sidente, a pauta tem dois as-
suntos já superados no Con-
gresso Nacional: a adoção do 
voto impresso e o impeach-
ment de ministros do Supre-
mo Tribunal Federal. Parte 
dos bolsonaristas também 
clama por uma intervenção 
militar, em discurso de viés 
golpista. Pastores de igrejas 
evangélicas pentecostais e 
neopentecostais engrossa-
ram as convocações do movi-
mento bolsonarista, alegando 
a defesa da liberdade de ex-
pressão e de culto, e prome-
teram uma mobilização sem 
precedentes.

Por meio de seu presi-
dente, a cúpula da principal 
entidade da Igreja Católica no 
país demonstrou preocupa-
ção com atos violentos e pe-
diu respeito à vida durante as 
manifestações de rua no Dia 
da Independência, diante do 
agendamento de protestos 
contra e a favor do Governo 
Federal. O mote da campanha 
da CNBB é “somos todos ir-
mãos”.

“Respeite a vida e a li-
berdade de seu semelhante. 
Aquele com quem você não 
concorda é também amado e 
tem uma família que aguarda 
o seu retorno com seguran-
ça”, apelou dom Walmor. “As 
desavenças não podem justi-
ficar a violência, a intolerân-
cia nos distancia da Justiça e 
da paz, afasta-nos de Deus”.

CNB pede respeito
aos poderes no país
Felipe Frazão
Agência Estado

Daniel Weterman
Agência Estado

então procurado por Jair Bol-
sonaro, que teria lhe pedido 
para passar a morar na casa 
de Ana Cristina, para cuidar 
de Jair Renan, na época com 
9 anos. Nogueira aceitou a 
proposta e trabalhou como 
empregado doméstico de 
Ana Cristina até 2009, quan-
do ela se mudou para a No-
ruega, onde se casou nova-
mente, com o norueguês Jan 
Raymond Hansen. Embora 
tenha deixado de trabalhar 
para a família, Nogueira afir-
mou ter se tornado amigo de 
Ana Cristina, a ponto de ir vi-
sitá-la na Europa.

Desavença
Em 2014, Ana Cristina 

voltou a morar no Brasil e 
contratou Nogueira para 
trabalhar na casa dela, em 
Resende, na região sul flu-
minense. Ali ficou até feve-
reiro deste ano, quando a 
advogada decidiu se mudar 
para Brasília. Começava aí, 
segundo Nogueira, a desa-
vença entre ele e Ana Cris-
tina.

Marcelo Nogueira sus-
tenta que aceitou se mudar 
para Brasília e seguir traba-
lhando para a ex-mulher de 
Jair Bolsonaro pelo salário 
de R$ 3 mil. Mas a advogada, 
embora tenha se compro-
metido a pagar esse valor, 
só pagou R$ 1.300 mensais, 
alegando falta de dinheiro. 
O funcionário protestou. 
“Falei para ela: ‘Cristina, 
não sou obrigado a morar 

na sua casa. Trabalho para 
ter meu canto e em Brasília 
tudo é caro. Você pensa que 
vou ficar na sua casa e ser 
seu escravo? A escravidão já 
acabou. Você é racista. Isso 
é racismo. Você me tirou lá 
do Rio só porque em Bra-
sília eu não tenho ninguém 
e não conheço nada? Acha 
que vou aceitar o que quer 
fazer comigo?’”, disse ao site 
Metrópoles.

Em junho, segundo No-
gueira, ele teve ajuda de Jair 
Renan para deixar a casa da 
advogada e se hospedar, por 
algumas semanas, em um 
apartamento de Jair Bolso-
naro em Brasília. Nogueira, 
então, fez uma denúncia de 
violações trabalhistas con-
tra a advogada ao Ministé-
rio Público do Trabalho no 
Distrito Federal (MPT-DF). 
Em agosto, voltou para o 
Rio de Janeiro.

A advogada Ana 
Cristina Valle, mãe de 

Jair Renan, seria a 
responsável por recolher 
o salário dos assessores 
e só teria deixado essa 
função ao se separar de 

Bolsonaro, em 2007

Bolsonaro volta a atacar os ministros do Supremo durante visita a Tanhaçu

próxima terça-feira, dia 7, será 
um ultimato para essas duas 
pessoas”, declarou. “Eu duvido 
que aqueles um ou dois que 
ousam nos desafiar, desafiar 
a Constituição, desrespeitar o 
povo brasileiro, saberá voltar 
para o seu lugar (sic). Quem 
dá esse ultimato não sou eu, é 
o povo”.

Bolsonaro acusa Barroso, 
também presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 
de ter articulado, dentro do Su-
premo e da Câmara, a derrota 
da PEC do voto impresso, uma 
bandeira bolsonarista. Já Mo-
raes foi responsável por incluir 
o presidente como investigado 
no inquérito das fake news.

Lembrando aos apoia-
dores presentes no evento na 
Bahia que já fez duas indicações 
ao Supremo - o ministro Kassio 
Nunes Marques, já empossado, 
e André Mendonça, que ainda 
aguarda sabatina no Senado -, 
o chefe do Planalto defendeu 
a necessidade de “renovação” 

no Judiciário. “Tudo nessa vida 
é bom ter renovação”, afirmou. 
“O Supremo começa a ser reno-
vado também”. Segundo Bolso-
naro, Mendonça é evangélico, 
“mas também é competente”.

Retórica
Bolsonaro renovou crí-

ticas a governadores pela co-
brança de ICMS sobre com-
bustíveis e pelas medidas 
restritivas adotadas durante 
a pandemia. Além disso, reco-
nheceu novamente o processo 
inflacionário nacional e voltou 
a jogar a culpa da situação nos 
estados.

O ministro do Turismo, 
Gilson Machado, que fez parte 
da comitiva presidencial, des-
tacou a importância do dia 7 
de setembro. Lembrando a his-
tória da independência brasi-
leira, o ministro disparou: “Foi 
sangue de brasileiros que de-
cretou a nossa independência 
e a nossa liberdade. Jamais será 
colocada em risco”.
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Capacidade do novo governo afegão de controlar ações do Isis-K no país gera grande preocupação internacional

Pentágono admite se aliar ao 
Talibã contra o Estado Islâmico
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EUA: mortes por causa do
Furacão Ida sobem para 44
Agência Brasil

Enchentes mataram pelo 
menos 44 pessoas em quatro 
estados do nordeste dos Esta-
dos Unidos (EUA), depois que 
resquícios do Furacão Ida de-
sencadearam chuvas torren-
ciais que arrastaram carros, 
deixaram linhas do metrô de 
Nova York submersas e impe-
diram voos, disseram autorida-
des na última quinta-feira.

Em grande parte de Nova 
York, Nova Jersey, Pensilvânia e 
Connecticut, moradores passa-
ram o dia lidando com porões 
alagados, blecautes, tetos dani-
ficados e pedidos de ajuda de 
amigos e familiares ilhados por 
inundações.

Pelo menos 13 pessoas 
morreram na cidade de Nova 
York, assim como três no con-
dado suburbano de Westches-
ter. O governador de Nova Jer-
sey, Phil Murphy, disse, em um 
tuíte, que ao menos 23 pessoas 
do estado foram mortas por 
causa da tempestade. Três 

pessoas foram encontradas 
mortas em um porão do bair-
ro nova-iorquino de Queens, 
e quatro moradores de Eliza-
beth, em Nova Jersey, morre-
ram em um complexo residen-
cial público, inundado por 2,4 
metros de água.

O presidente dos EUA, Joe 
Biden, declarou emergência 
nos estados de Nova Jersey e 
Nova York e determinou assis-
tência federal para ajudar nos 
esforços locais de recuperação, 
informou a Casa Branca.

Avenidas foram trans-
formadas em correntezas se-
melhantes a rios em minutos, 
quando os aguaceiros chega-
ram na noite de anteontem, 
prendendo motoristas nas 
águas que subiram rapida-
mente. Dezenas de veículos 
foram encontrados abando-
nados em avenidas. No con-
dado de Somerset, em Nova 
Jersey, ao menos quatro mo-
toristas perderam a vida, dis-
seram autoridades.

Uma vítima de Maple-

wood Township, em Nova Je-
rsey, foi arrastada enquanto 
parecia retirar destroços de 
bueiros, contou a polícia.

“Infelizmente, algumas 
pessoas faleceram como resul-
tado disso”, disse Murphy em 
entrevista coletiva em Mullica 
Hill, na parte sul do estado, 
onde um vendaval destruiu vá-
rias casas.

O Serviço Nacional do Cli-
ma confirmou que dois venda-
vais que arrancaram árvores 
também atingiram Maryland 
na quarta-feira, um em Aná-
polis e outro em Baltimore. 
Um jovem de 19 anos mor-
reu, tentando resgatar a mãe 
de um apartamento inundado 
de Rockville, em Maryland, 
de acordo com o jornal The 
Washington Post.

A devastação ocorreu três 
dias depois de o Ida, um dos 
furacões mais fortes a atingi-
rem a Costa do Golfo dos EUA, 
chegar à terra firme no último 
domingo na Louisiana, des-
truindo comunidades inteiras.

Agência Brasil

A polícia da Nova Ze-
lândia matou o autor de um 
ataque terrorista que feriu 
ontem seis pessoas em um 
supermercado na cidade de 
Auckland. Três estão em es-
tado grave. O homem, nacio-
nal do Sri Lanka que estava 
na Nova Zelândia há 10 anos, 
atacou as pessoas no super-
mercado com uma faca.

“Foi um ataque violen-
to e sem sentido contra ino-

centes neozelandeses”, disse 
a primeira-ministra, Jacinda 
Ardern, em entrevista coletiva. 
Arden classificou o ataque de 
terrorista. Disse ainda que o 
“extremista” era conhecido das 
autoridades. “O que aconteceu 
hoje foi desprezível, foi odioso, 
foi errado”, afirmou.

A ação terrorista foi, de 
acordo com as autoridades, 
inspirada nas ações do grupo ex-
tremista Estado islâmico. O ho-
mem estava sendo monitorado 
24 horas por dia e, no momento 

do ataque, estava sendo segui-
do.  “Era tido como uma ameaça 
desde 2016”, mas, “por lei, não 
podia ser mantido na prisão”, 
disse a primeira-ministra.

Auckland está em con-
finamento rigoroso, para 
combater um surto do novo 
coronavírus. A maioria das 
empresas está fechada, e as 
pessoas são geralmente au-
torizadas a deixar as casas 
apenas para ir a mercearias, 
para necessidades médicas, 
ou para fazer exercício.

Ataque terrorista na Nova 
Zelândia deixa seis feridos

Agência Estado

O chefe do Estado
-Maior dos EUA, general 
Mark Milley, disse na úl-
tima quinta-feira ser pos-
sível que os americanos 
coordenem com o Talibã a 
luta contra a facção afegã 
do Estado Islâmico. Milley, 
porém, se recusou a fazer 
previsões sobre uma pos-
sível aliança com o novo 
regime do Afeganistão. “Na 
guerra, você faz o que se 
deve fazer, mesmo que não 
seja aquilo que gostaria de 
fazer”, disse o general.

Quando questionado se 
os EUA cooperariam com 
o Talibã contra o Estado 
Islâmico Khorasan, o bra-
ço afegão do EI, também 
conhecido como Isis-K, o 
general disse que há essa 
possibilidade. A capacida-
de de o Talibã controlar o 
grupo tornou-se uma ques-
tão de grande preocupação 
internacional, depois que 
o Isis-K assumiu a respon-
sabilidade por um ataque 
ao aeroporto de Cabul que 
deixou 170 civis e 13 mi-
litares americanos mortos 
nos últimos dias da retira-
da dos EUA.

Comandantes america-
nos trabalharam com o Ta-
libã para facilitar a retirada 
de mais de 124 mil pessoas 
do Afeganistão nas últimas 
semanas. Tanto os EUA 
quanto o Talibã veem no 
Estado Islâmico uma amea-
ça comum: o grupo terro-
rista islâmico considera o 
Talibã muito moderado e 
tem nos EUA um inimigo 
declarado.

Americanos e aliados 
têm trabalhado para reca-
librar seu relacionamento 
com o Talibã - um grupo 
que permanece nas listas 
de vigilância de terroristas 
em todo o mundo. Nas últi-
mas semanas, os EUA coo-
peraram com o grupo para 
garantir a segurança do ae-
roporto de Cabul e oficiais 
de defesa admitiram que 
existe a possibilidade de a 
ameaça representada pelo 
Isis-K exigir um trabalho 
conjunto no futuro.

Uma crescente crise 
humanitária e econômica 
pode levar ainda mais afe-
gãos a buscar uma saída. 
Os preços dos alimentos 
mais básicos, como ovos 
e farinha, dispararam. Os 
alimentos de emergência 

que as Nações Unidas dis-
tribuem a centenas de mi-
lhares de afegãos devem 
acabar até o fim do mês. 
A ajuda externa foi inter-
rompida. As longas filas em 
agências de banco são diá-
rias.

Na última quarta-feira, 
as principais autoridades 
do Pentágono expressaram 
cautela sobre continuar a 
trabalhar com os líderes do 
Talibã. O secretário de De-
fesa americano, Lloyd Aus-
tin III, disse que, embora os 
EUA tenham atuado com o 
Talibã em um conjunto res-
trito de prioridades, era, 
segundo ele, difícil prever 
se essa cooperação conti-
nuaria no futuro.

Outros governos estão 
trabalhando para traçar 
uma parceria com o Talibã 
ou com atores regionais 
para retirar os civis restan-
tes que desejam sair de Ca-
bul. O chanceler do Reino 
Unido, Dominic Raab, es-
teve anteontem em Doha, 
no Catar, para discutir com 
autoridades locais a situa-
ção no Afeganistão e como 
garantir uma passagem 
segura para os que perma-
necem no país. O Catar já 

hospedou líderes do Talibã 
e foi o local das negocia-
ções de paz entre a milícia 
e o governo Trump, no ano 
passado.

Raab disse que o Reino 
Unido não reconhecerá o 
Talibã no futuro próximo, 
mas também não descartou 

a possibilidade de manter 
contatos com o grupo. “Ve-
mos a necessidade de um 
envolvimento direto”, dis-
se o chanceler britânico. 
Ele afirmou ter conversado 
com líderes do Catar sobre 
a possibilidade de man-
ter o aeroporto em Cabul 

como rota para afegãos que 
correm alto risco e ainda 
querem fugir. Segundo o 
governo britânico, Simon 
Gass, enviado especial para 
a transição do Afeganistão, 
manteve conversações nos 
últimos dias com represen-
tantes políticos do Talibã.

Foto: Fotos Públicas

Uma crescente crise  
humanitária e econômica 
pode levar ainda mais 
afegãos a deixar o país
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Mudança no comportamento também foi adotada por supermercados paraibanos na tentativa de “segurar” os preços

O aumento no preço de 
vários alimentos da cesta bá-
sica afeta diretamente os con-
sumidores, em especial, aque-
les de baixa renda que ficam 
sem condições de adquirir 
os produtos. De acordo com 
o presidente da Associação 
dos Supermercados da Paraí-
ba, Cícero Bernardo, a razão 
para estes itens mais caros é 
o crescimento dos custos de 
produção, principalmente de 
transporte (combustível) e os 
insumos (tudo o que é utiliza-
do para fabricar determinado 
produto). A solução é bus-
car novas marcas e produtos 
que possam substituir os que 
apresentam custo elevado.

“O combustível é um 
dos principais porque tudo 
depende dele. E, hoje, os in-
sumos dos produtos, porque 
todo agricultor tem um insu-
mo e esse insumo está muito 

difícil de conseguir. E quando 
eles conseguem, é com um 
preço absurdo. E a cesta bá-
sica fica muito alta”, afirmou 
Bernardo.

Conforme o gestor, o 
café, soja e todos os derivados 
de milho, estão com os pre-
ços mais altos atualmente. O 
arroz e o feijão, antes com os 
piores valores, hoje, segundo 
o dirigente, recuaram e hoje 
seguem sem reajustes. Para 
ele, o que está aumentando 
os preços da cesta básica, na 
realidade, não são os produ-
tos em si, mas o que vai gerar 
esses itens, ou seja, toda a ca-
deia pra chegar no alimento 
finalizado para a venda.

“É toda a cadeia pra pro-
duzir aquele produto, para 
produzir café, milho, etc. O 
milho mesmo está muito caro 
porque está faltando, não está 
tendo a safra suficiente e tem 
a interferência da chuva e do 
sol. Tudo isso afeta a produ-
ção. Na Paraíba não tivemos 

safra por causa do sol”, obser-
va Cícero Bernardo.

Impacto da covid
O presidente da Asso-

ciação dos Supermercados 
da Paraíba avaliou ainda que 
a pandemia da covid-19 afe-
tou a linha de produção de 
várias fábricas. Muitas, ain-
da estão voltando ao normal 
com um número reduzido 
de funcionários. Ao mesmo 
tempo, parte da população 
ficou mais em casa e passou 
a consumir mais. Por isso, o 
gestor acredita que assim que 
a fabricação for normalizada, 
ocorrerá uma redução de cus-
tos e de preços da cesta bási-
ca “Uma fábrica que produzia 
com 100 pessoas está produ-
zindo com 50 e não se conse-
gue produzir a mesma coisa. 
E o consumo aumentou. Até 
hoje existe um custo muito 
alto dentro das empresas pra 
que a produção volte ao nor-
mal”, ressaltou.

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Consumidor substitui produtos 
caros por marcas mais baratas

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Maradona

Opinião Horácio Forte
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A determinação começa desde a 
concepção, na luta do espermatozoide 
para fecundar o óvulo. O vencedor vai 
gerar uma vida. E a vida precisa de muita 
determinação para se desenvolver. O 
lugar onde nascemos, os desafios que se 
mostram à nossa frente e o que vamos 
fazer para enfrentá-los, demonstra se 
somos determinados ou não. Temos que 
ter persistência e perseverança, saber 
lutar pelos nossos objetivos. É preciso 
primeiro haver planejamento, delinear 
os objetivos, o que queremos atingir 
no curto, médio e longo prazo. Aonde 
a vida vai nos levar, depende de nós. 
Não podemos viver na filosofia de Zeca 
Pagodinho. Somos os autores do grande 
ato que é a vida. 

Quando crianças, vemos o 

comportamento dos nossos pais, dos 
nossos professores  e das pessoas 
próximas e nos espelhamos nelas. 
Precisamos de conselhos e de muita 
orientação. O exemplo é muito 
importante, mas a comunicação 
assertiva e orientativa é extremamente 
eficaz. Deve ser passado para os 
pequenos que eles podem conseguir 
o que querem se lutarem por aquilo, 
que não devem se humilhar a ninguém 
e que serão vencedores. As crianças 
devem ser empoderadas, para usar um 
termo da moda. A autoestima que irão 
desenvolver durante a vida pode e deve 
ser incentivada na infância. Como nossos 
pais diziam, as crianças são o futuro do 
Brasil. No caso, do mundo.

Nunca sabemos o que a criança vai 

levar da infância, o que irá marcá-la, 
quais serão suas lembranças mais fortes.  
Temos então que exagerar no amor e 
exagerar na orientação. Temos que ser 
os “chatos” para o bem do negócio. Eles 
são nossa responsabilidade, sendo da 
família de sangue ou não. A única coisa 
que não podemos ensiná-los é o caminho 
da violência, pois isso só destrói. 

O que vai fazer o adulto mudar 
o seu ambiente para melhor é o que 
ele aprende em sua infância. São os 
conceitos a ele ensinados também 
na adolescência que o mesmo irá 
desenvolver na vida. A isso chamamos de 
princípios e valores. Também podemos 
denominar de ética ou consciência. É o 
que o faz ser honesto quando ninguém 
está olhando. Também o faz crescer e 

se desenvolver, ser determinado, saber 
aproveitar as oportunidades que se 
apresentam, sem se desviar do bom 
caminho.

A determinação move o mundo, 
move a vida, gera riqueza, gera a busca 
pela beleza, pela perfeição. O aluno 
deve ser incentivado a descobrir, a 
evoluir. A curiosidade e a determinação 
andam juntas e com uma pitada de 
inteligência, nos fazem vencer na vida. 
Inteligência sem determinação e foco 
não gera criação. Na vida somos eternos 
aprendizes. Cada experiência nos 
marca de uma forma diferente, gerando 
aprendizado. 

Seguimos procurando a resposta 
para a velha questão: o que você quer ser 
quando crescer? A resposta é: grande.

Determinação

Empresas oferecem alternativas
Com os prejuízos causa-

dos ao consumidor, que fica 
sem condições de comprar 
alimentos, os supermercados 
buscam soluções para não 
perderem as vendas. “Está 
sendo muito difícil para todo 
mundo. Uma coisa que os 
supermercados do Estado 
podem fazer é ter um pro-
duto mais acessível, uma se-
gunda linha de produto que 
é o que o consumidor está 
procurando hoje”, pontuou 
o representante dos super-
mercados, Cícero Bernardo.

Isto significa que a subs-
tituição é uma tendência en-
tre os clientes, que deixam 
de comprar produtos mais 
conhecidos e caros e partem 
para outras mais baratas e 
sem fama. Para Bernardo, 
com isso, as marcas mais ca-
ras vão deixando seus alimen-
tos parados nas prateleiras, o 
que irá forçar estas empresas 
a modificar suas estratégias 
para minimizar os custos, re-
duzir os preços para voltar a 
se destacar no mercado.

“Se o consumidor for 
mais inteligente, consegue 
reduzir os custos, mudando 
de marcas. Existem produtos 
muito bons, só que às vezes 
nos acostumamos com um e 
não queremos outro”, ressalta.

As trocas podem ser 

realizadas, por exemplo, no 
arroz, macarrão, café e ou-
tros. A substituição mais 
difícil ainda é a do feijão, de 
acordo com o presidente da 
Associação dos Supermer-
cados da Paraíba. Há ainda 

quem diminua a quantidade 
de alimentos. “Se comprava 
quatro pacotes de arroz ou 
flocão, hoje só compra dois. 
São produtos que vão sendo 
substituídos e para muitas 
famílias servem da mesma 
maneira na alimentação”, 
concluiu.

A Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica de Alimentos 
realizada mensalmente pelo 
Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), 
em 17 capitais brasileiras, 
apontou que em julho deste 
ano o custo médio da cesta 
básica de alimentos aumen-
tou em 15 cidades e dimi-
nuiu em duas.

João Pessoa estava en-
tre as capitais que tiveram 
queda, com -0,70%, mas a 
cidade acumula uma alta de 
3,6% este ano.  As principais 
variações obtidas em julho 
foram o açúcar, o litro do lei-
te integral, além do quilo do 
café em pó, tomate, batata e 
do arroz.

Nutricionista dá dicas de alimentos
Conforme o nutricionista Sebastião 

Filho, é possível fazer uma pesquisa 
entre as marcas mais acessíveis ao 
consumidor e, caso não haja disponi-
bilidade, pode-se fazer a substituição 
dos produtos que estejam com o custo 
elevado por alimentos mais baratos que 
possuem aproximadamente o mesmo 
valor nutricional.

O arroz, por exemplo, na alimenta-
ção humana é uma fonte de carboidra-
tos, isto é, de energia. E se estiver caro, 
pode ser substituído por macarrão que 
também é fonte de carboidratos. “Tem 
gente que põe feijão, arroz e macarrão 
no prato, mas tanto faz comer arroz 
como o macarrão. Então, se o arroz está 
caro, a dica é aumentar a quantidade 
de macarrão. Passa a comer arroz duas 
vezes por semana e o macarrão três 
vezes e já economiza porque o quilo do 
macarrão é mais barato”, esclareceu.

Além disso, pode-se fazer uma fa-
rofa e comer com feijão, já que a farinha 
de mandioca também é carboidrato. É 
possível ainda comer feijão, farinha e 
uma salada de batata (inglesa ou doce 
cozidas). “Prepara a farofa, tira o caldo 
do feijão, faz o feijão com a farofa. O 
feijão é carboidrato com proteína. A fa-
rinha de mandioca tem a mesma caloria 
do arroz e do macarrão”, detalhou.

Os derivados do milho - como óleo 
do milho e o fubá - estão mais caros na 

cesta básica. E consequentemente, o 
cuscuz passou a custar mais. Por isso, a 
farinha de mandioca é uma boa substi-
tuição, segundo o nutricionista. O milho 
também fornece energia e algumas 
pessoas têm o costume de consumir cus-
cuz diariamente, porém, existem outras 
opções como a batata-doce, inhame, 
macaxeira e tapioca.

Outro alimento citado foi o tomate, 
muito utilizado para molhos. Sobre ele, 
o profissional orienta comprá-lo madu-
ro, pois o quilo custa menos, preparar 
o molho em casa. “Quando quiser usar 
o molho de tomate, tira dos tomates 
cozidos com azeite, margarina e cebola. 
Compra os tomates, bate no liquidifi-
cador, guarda na geladeira, quando 
precisar usa o extrato e já não coloca 
na alimentação em forma de salada”, 
destaca o nutricionista.

Para a salada, é possível comer 
vegetais amarelos, como cenoura e 
jerimum, que substituem o tomate. Em 
relação ao café, Sebastião Filho observa 
que é uma bebida sem nutrientes e que 
oferece apenas cafeína, energia (se tiver 
açúcar) ou proteína (quanto tem leite). 
Para gastar menos, pode-se fazer um 
café mais fraco, tomar cevada ou chás.

“O açúcar também subiu o preço. 
Pra adoçar, o que pode ser feito é substi-
tuir por rapadura que é mais em conta”, 
finaliza o nutricionista.
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Consumidor pesquisa preços e marcas antes de adquirir os produtos da feira mensal em João Pessoa

Setor de alimentos 
busca minimizar os 

custos e reduzir preços 
para manter clientes

Estratégia
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0,03%
R$ 5,184

0,06%
R$ 6,159

0,16%
R$ 7,187

0,22%
116.933 pts



Economia

Após apoiarem o projeto levado ao Congresso, gestores acusam a Câmara de descumprir acordo antes da votação

Após declarar apoio à 
reforma do Imposto de Ren-
da mediante um acordo para 
beneficiar prefeituras com 
outras medidas, a Confedera-
ção Nacional dos Municípios 
(CNM) manifestou “insatis-
fação e perplexidade” com o 
desfecho da votação e anun-
ciou que trabalhará por mu-
danças no texto no Senado 
Federal. Segundo a entidade, 
a versão final da proposta 
contrariou o acerto realizado 
com a CNM e desaguou numa 
perda de R$ 9,3 bilhões para 
os municípios.

Em comunicado assina-
do pelo presidente da CNM, 
Paulo Ziulkoski, a entidade 
afirma que duas mudanças 
“de última hora” não estavam 
no acordo e amplificaram as 
perdas para as prefeituras.

Uma delas foi a manu-
tenção da possibilidade de 
contribuintes que ganham 
mais de R$ 40 mil anuais re-
correrem ao desconto sim-
plificado na declaração do 
IRPF. A segunda foi a redução 
da alíquota sobre lucros e di-
videndos, de 20% para 15%.

“Com essas e outras con-
cessões anteriormente feitas 
pelo relator para atender a 
grupos de interesse, a per-
da do FPM (Fundo de Par-
ticipação dos Municípios), 
inicialmente projetada para 
não ultrapassar R$ 1 bilhão, 
cresceu para R$ 5,6 bilhões”, 
disse a entidade.

O texto cita o relator do 
IR, deputado Celso Sabino 
(PSDB-PA), e o presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
como fiadores do acordo 
descumprido.

Enquanto capitais e es-
tados criticavam a proposta 
de mudança no IR, a CNM 
chegou a declarar apoio ao 
projeto após costurar um 
acordo que previa a aprova-

ção de emendas constitucio-
nais para repor as perdas do 
FPM e até mudar a forma de 
correção do piso do magisté-
rio - medida que acabou não 
avançando.

Dívidas
Nos últimos dias, também 

entrou na negociação uma PEC 
que abre um parcelamento de 
dívidas previdenciárias de pre-
feituras e pode dar um alívio de 
R$ 31 bilhões.

“Há duas semanas, final-
mente chegamos a um acordo 
para limitar a perda do FPM a 
no máximo R$ 1 bilhão. Para 
nossa surpresa, esse acordo foi 
rasgado unilateralmente pelas 
lideranças da Câmara, em uma 
negociação que envolveu go-
verno, PT e demais partidos 
de oposição, e que privilegiou 
o interesse das agremiações 
políticas e dos grandes grupos 
econômicos, em detrimento 
dos municípios e da imensa 
maioria da população brasilei-
ra”, diz Ziulkoski.

Para o presidente da 
CNM, o resultado demons-
tra que o discurso do minis-
tro da Economia, Paulo Gue-
des, de mais Brasil e menos 
Brasília “parece ser mera 
retórica”, uma vez que mu-
nicípios terão perdas signi-
ficativas, enquanto a União 
terá prejuízos compensados 
por revisão de benefícios 
fiscais de PIS/Cofins - que 
não são repartidos com go-
vernos regionais.

“Mais uma vez vemos as 
autoridades federais fazendo 
bondade com chapéu alheio, 
bondade destinada a agra-
dar grandes empresários e 
banqueiros, como vimos na 
aprovação do destaque que 
reduziu a alíquota sobre di-
videndos de 20% para 15% e 
retirou R$ 3 bilhões do FPM”, 
afirma a entidade.

Com o descumprimento 
do acordo, a CNM avisou que 
vai atuar para reverter as per-
das no Senado Federal.

Idiana Tomazelli e 
Adriana Fernandes
Agência Estado

Prefeitos reclamam de perder 
R$ 9,3 bi com a reforma do IR
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Contribuição

Empregador deve pagar parcela de 
FGTS suspenso até segunda-feira

Cerca de 100 mil em-
pregadores que aderiram à 
suspensão do recolhimento 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), 
entre maio e agosto, terão 
de quitar a primeira parce-
la dos pagamentos adiados 
até esta segunda-feira (6). 
Os recolhimentos suspen-
sos serão parcelados até 
dezembro de 2021.

Implementada pela Me-

dida Provisória 1.046/21, a 
suspensão por quatro meses 
do pagamento das contribui-
ções ao FGTS foi tomada para 
ajudar empresas afetadas 
pela segunda onda da pan-
demia de covid-19. Segundo 
a Caixa, a medida contribuiu 
para a preservação de sete 
milhões de empregos.

A consulta aos valo-
res devidos e a emissão das 
guias de pagamento pode ser 
feita na plataforma www.co-
nectividadesocial.caixa.gov.
br. De acordo com o banco, 

R$ 5,9 bilhões deixaram de 
ser recolhidos ao FGTS nos 
últimos quatro meses.

O empregador que não 
estiver em dia com o FGTS 
não poderá emitir o Certi-
ficado de Regularidade do 
FGTS – CRF. Nos casos em 
que o recolhimento ocorrer 
após a data de vencimento, 
haverá a incidência de en-
cargos. A Caixa Econômica 
Federal ainda recomen-
da aos empregadores que 
acessem o endereço ele-
trônico do banco, de forma 

antecipada, para obterem 
todas as informações ne-
cessárias a fim de evitar 
problemas futuros.

Wellton Máximo
Agência Brasil

R$ 5,9 bilhões não 
foram recolhidos nos 
últimos quatro meses

Valor

Foto: Marcus Antonius

Avaliação feita pela Caixa Econômica Federal mostrou que a medida contribuiu para a preservação de 7 milhões de empregos em todo o país

O crédito imobiliário 
da Caixa Econômica Fe-
deral bateu recorde em 
agosto. O banco, que con-
centra cerca de dois ter-
ços do crédito para o setor 
em todo o país, registrou a 
contratação de cerca de R$ 
14 bilhões no mês passa-
do, alta de 33,3% em rela-
ção ao mesmo mês do ano 
passado.

Este foi o maior volu-
me de empréstimos imobi-
liários da instituição finan-
ceira em um único mês. 
O recorde anterior havia 
sido registrado em junho 
deste ano, quando as con-
tratações haviam alcança-
do R$ 13,1 bilhões.

A maior parte dos 
empréstimos imobiliários 
em agosto foi contratada 
com recursos do Sistema 

Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE), que 
totalizou cerca de R$ 9 
bilhões em agosto, com 
alta de 70,1% em relação 
a agosto de 2020. Desti-
nado a famílias com ren-
da mensal a partir de R$ 
5 mil, o SBPE financia a 
compra de até 80% do 
valor do imóvel, com 35 
anos para pagar.

Na comparação com 
2019, a alta é ainda maior. 
O volume de contratações 
cresceu 208,5% em re-

lação a agosto do ano re-
trasado. Os empréstimos 
com recursos do SPBE sal-
taram 301,7% na mesma 
comparação.

Com o resultado de 
agosto, a Caixa emprestou 
R$ 91,1 bilhões no crédi-
to imobiliário a cerca de 
1,6 milhão de mutuários 
em 2021. No ano, o banco 
financiou 406 mil novas 
unidades habitacionais e 
1.633 novos empreendi-
mentos, alta de 21,1% em 
relação aos oito primeiros 
meses de 2020.

Com 67% de partici-
pação no crédito imobi-
liário, a Caixa é líder na 
concessão de crédito para 
o setor no país. A carteira 
de crédito habitacional, 
que registra todos os em-
préstimos em estoque, 
soma R$ 534,6 bilhões e 
5,7 milhões de contratos 
assinados.

Crédito imobiliário da Caixa 
registra recorde em agosto
Wellton Máximo
Agência Brasil

Maior volume de 
empréstimo foi com 

recursos da poupança

Contratos

Governo veta dispensa da 
prova de vida para o INSS

O presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, 
sancionou a lei que propõe 
medidas alternativas de 
prova de vida para os be-
neficiários da Previdência 
Social durante a pandemia 
da covid-19. Bolsonaro ve-
tou, no entanto, a dispensa 
até o dia 31 de dezembro 
de 2021 da exigência de 
comprovação de vida pe-
rante o INSS, obrigando os 
segurados a cumprirem a 
obrigação.

A sanção com o veto 
foi publicada na edição de 
ontem (3), do Diário Ofi-
cial da União. O projeto foi 
aprovado pelo Congresso 
no dia 11 de agosto.

A prova de vida é fei-
ta uma vez por ano pelas 
instituições financeiras 
com o objetivo de impe-
dir fraudes e garantir o 
pagamento dos benefí-

cios sem interrupções.
Em razão da pande-

mia da covid-19, a exigên-
cia tinha sido suspensa 
em março do ano passado, 
mas voltou a ser cobrada 
em 1 º de junho deste ano. 
O projeto aprovado pelo 
Congresso, agora transfor-
mado em lei, voltava a dis-
pensar até o final do ano 
essa obrigação.

Justificativa
A justificativa ao veto é 

que a nova lei já oferece al-
ternativas neste caso: ban-
cos deverão usar sistemas 
de biometria para realizar 
a prova de vida dos segu-
rados; bancos também de-
verão dar preferência má-
xima de atendimento para 
os beneficiários com mais 
de 80 anos ou com difi-
culdades de locomoção; 
prova de vida pode ser rea-
lizada por representante le-
gal ou por procurador do 
beneficiário, legalmente 

cadastrado no INSS.
“Para garantir a se-

gurança de aposentados 
e pensionistas, a nova lei 
cria a possibilidade de rea-
lização da prova de vida 
por meios alternativos, 
que serão ofertados pela 
rede bancária, assim como 
a priorização do atendi-
mento, quando houver ne-
cessidade de apresentação 
presencial nas agências”, 
destaca a Secretaria-Geral 
em nota.

Para as pessoas que se 
encontram acamadas, hos-
pitalizadas, com dificulda-
des de locomoção ou que 
sejam maiores de 80 anos, 
que não possuam procura-
dor ou representante legal 
cadastrado, destaca a Se-
cretaria-Geral, é possível 
solicitar a prova de vida 
por atendimento domici-
liar quando necessário ou 
o atendimento facilitado 
da instituição financeira 
onde esteja o pagamento.

Sandra Manfrini
Agência Estado
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Capacitação é direcionada a profissionais do turismo e pessoas da comunidade que trabalham ou têm interesse em atuar no setor
Tem início na segun-

da-feira (6), a partir de João 
Pessoa, as inscrições para o 
Curso de Capacitação, Atuali-
zação e Consultoria em Hos-
pitalidade para profissionais 
do turismo e pessoas da co-
munidade que atuam ou têm 
interesse em atuar no setor 
de hospitalidade.

O curso é oferecido pelo 
Departamento de Turismo e 
Hotelaria em parceria com o 
Departamento de Gastrono-
nia da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) e a Em-
presa Paraibana de Turismo 
(PBTur), sendo o primeiro 
do Projeto Capacitho. O nú-
mero de vagas é limitado a 
40 interessados, com carga 
horária de 20 horas e início 
às 18h30.

A organização informa 
que o curso será oferecido 
de forma remota, pelas pla-
taformas Google Classroon e 
Meets. As inscrições devem 
ser feitas no site da UFPB.

O segundo curso ofere-
cido pelo Projeto Capacitho 
é o de Gestão de Mídias So-
ciais para Meios de Hospe-
dagem. Durante as aulas se-
rão abordados temas como 
Hospitalidade; Conceitos de 
Marketing e Vendas; Passos 
para uma Gestão de Mídias 
Sociais; Planejamento; Pro-

PBTur e UFPB fazem parceria 
para promover cursos on-line

Edição: Jorge Rezende          Editoração: Bhrunno Maradona

Ninguém escreve 
ao capitão

Amanheci mais cedo do que de costume e já cantan-
do desafinado, imitando os galos de Tambaú. Desafinado 
e desconcertado mesmo, porque não consigo acompa-
nhar e nem cortar o dobrado ensaiado pela banda militar 
para abrilhantar o 7 de setembro de Bolsonaro.

Maluquice geral. Eu que estou vivendo para ver 
um presidente da República e sua malta de seguidores 
- generais em seus labirintos de ufanidade, corporações 
de militares e milicianos sequiosos de melhor repasto, 
políticos interesseiros se refestelando e uma legião de 
anjos pentecostais decaídos - tomando de conta inde-
bitamente das cores, dos símbolos e das festas cívicas 
nacionais.

Ainda é de madrugada e só escuto as falas na te-
levisão da sala, reprisando os jornais de ontem com as 
mesmas pautas cotidianas: as mortes continuadas pela 
velha e pelas novas cepas da covid-19, a Amazônia e o 
Pantanal pegando fogo, a gasolina nas alturas, o desem-
prego, a miséria da população e violência campeando 
solta. Enquanto o mundo todo procura se recompor em 
meio às crises econômica, ambiental e humanitária pós
-pandêmicas, o Brasil expõe suas mazelas e o rosto tris-
tes dos curumins e das cunhãs em frente ao Supremo 
Tribunal Federal que vacila em lhes assegurar os direi-
tos de povos originários.

Pensando estar no interior da trama do ‘Não verás 
país nenhum’, de Ignácio Loyola de Brandão,desvio meu 
olhar para a estante de livros como quem desembarca 
de um pesadelo, na procura de uma realidade fática 
qualquer, feito a personagem que queria ser gente em ‘A 
Rosa Púrpura do Cairo’, de Woody Allen.

Como eu gostaria de declarar meu amor pelo Brasil 
real de Celso Furtado, pelo Brasil profundo de Ariano 
Suassuna, até mesmo pelo Brasil ingênuo e idílico de 
Policarpo Quaresma, em seu triste fim, imaginado e es-
crito por Lima Barreto.

E por falar em Lima Barreto, talvez tenha sido esse 
grande escritor brasileiro pioneiro ao descrever ou 
mesmo dissecar o sentimento “patriótico” e também 
de perda dos militares em meio a avidez das elites na-
cionais. Policarpo Quaresma é mesmo muito parecido 
(resguardando a sua loucura resignada, branda e ingê-
nua) com os generais bolsonaristas que, como ele, ao 
longo de suas carreiras nunca viram e nem estiveram à 
frente de uma batalha.

O que mais dói no Brasil de Bolsonaro é a danada 
da desesperança. Aliás, quando falta a utopia e a ideo-
logia desagua no mar do rancor e da belicosidade sem 
motivo é preferível as lições literárias aos ensinamentos 
da Filosofia e da Economia Política, ao menos se ganha 
em termos de ludicidade, para que não nos afoguemos 
em mágoas oceânicas, porque o bolsonarismo vai pas-
sar, vai passar sim e até virar termo anedótico.

Paradoxalmente, quando Jair Bolsonaro se viu 
montado no poder não poupou críticas debochadas ao 
Brasil africano que sempre foi. Numa total ignorância 
histórica, comparou descendente de negros quilombo-
las a bovinos, calculando o peso de cada um em arroba. 
Isso tudo, como animador de auditório, no Clube da He-
braica, em São Paulo. Tal atitude, de quem pretendia ser 
o representante máximo da nação, representou dupla 
gafe, em falar do boi em cima do couro: os negros cons-
truíram a nação brasileira e os judeus também foram 
comparados e tratados como animais irracionais pelos 
nazistas na época de Hitler.

Os escritores africanos contemporâneos, como José 
Eduardo Agualusa e Mia Couto, também percebem que 
a literatura latino-americana é marcadamente influen-
ciada pelo pensamento africano. O realismo fantástico é 
uma herança africana. Daí ser possível encontrar parale-
lo das loucuras de Bolsonaro e seus generais de algibeira 
nos personagens militares de Gabriel Garcia Márquez. 
Em que pese a influência de Miguel de Cervantes na lite-
ratura espanhola de latino-américa. Dom Quixote de La 
Mancha e seu fiel escudeiro Sancho Pança representam 
bem o real significado de caçadores de esperança.

Se Bolsonaro não tivesse a patente de capitão (da 
reserva) e sim de coronel, alegoricamente serviria de 
comparação ao personagem de Gabo, do livro ‘Ninguém 
Escreve ao Coronel’, ilhado em seus dias finais esperan-
do uma carta que não vem do continente, ao lado de sua 
mulher asmática e de um galo de briga que pertencia a 
seu falecido filho.

Alberto Madeira Neto
Acilino

amadeiraneto@gmail.com

Foto: Secom-PB

As inscrições para o primeiro dos três cursos da parceria têm início nesta segunda-feira e o número de vagas é limitado 

gramação; Design e criação; 
Produção de conteúdo; Aten-
dimento e gestão; Habilida-
des de um gerente de mídias; 
Estratégias essenciais; A 
correta utilização de anún-
cios; 12 mandamentos para 
um planejamento de mídias; 
e Avaliação dos resultados. 
Nesse caso, as inscrições po-
dem ser feitas no período de 
18 a 30 de outubro e estão re-
servadas 40 vagas.

O terceiro curso oferecido 
pela UFPB em parceria com a 
PBTur é o de Boas Práticas de 
Fabricação para Restaurantes. 
Os 40 selecionados receberão 
noções de boas práticas para 
o setor de alimentos e bebi-
das: Como proceder; O que 
são as Boas Práticas na Pro-
dução de Alimentos e como 
a qualidade na produção in-
fluencia o resultado positivo 
no setor; Benefícios de uma 

Gestão Pautada nas BPFs; 
Manipulador de Alimentos. 
Contaminação dos Alimentos; 
Perigos; Como evitar a con-
taminação Cruzada. Doenças 
Transmitidas por Alimentos; 
Higienização de utensílios e 
instalações; Controle Integra-
do de Vetores e Pragas; Docu-
mento; Selo Turismo Respon-
sável. As inscrições deverão 
ser efetuadas entre os dias 4 e 
16 de outubro.

Em Campina Grande

Corregedoria Geral do TJ acompanha 
inspeção em unidades prisionais

Integrantes da Corre-
gedoria Geral de Justiça da 
Paraíba acompanharam ins-
peções realizadas anteontem 
em quatro unidades prisio-
nais em Campina Grande: a 
Penitenciária de Segurança 
Máxima, o Presídio Feminino, 
a Penitenciária Raymundo 
Asfora (Serrotão) e o Presí-
dio Jurista Agnello Amorim 
– Monte Santo. Para o cor-
regedor-geral de Justiça, de-
sembargador Fred Coutinho, 
com as visitas foi possível 
visualizar as dificuldades, as 
soluções implementadas, as 
funções exercidas pelos que 
fazem o sistema prisional e 
todo o conjunto de trabalho 
existente.

Eles percorreram os 
setores administrativos e 
conheceram os serviços de 
assistência à saúde e à educa-
ção, as áreas internas e exter-
nas das unidades, os projetos 
desenvolvidos, a exemplo do 
‘Castelo de Bonecas’ na uni-
dade feminina, a horta orgâ-
nica no Serrotão e outros.

“Vejo que há uma parce-
ria forte entre o Judiciário e 
o Estado, que, dentro de suas 
limitações, está dando opor-
tunidade para aqueles que 
transgrediram a lei. A atual 
gestão do Judiciário, coman-
dada pelo presidente Saulo 
Benevides, tem dado a orien-
tação de buscarmos sempre 
a cidadania, que neste caso 
se concretiza com a ressocia-
lização”, declarou Fred Couti-
nho.

O corregedor também 
elogiou o Escritório Social, 

instrumento idealizado pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e implantado na Pa-
raíba para dar assistência ao 
egresso do sistema prisional. 
“Um equipamento fantástico 
do CNJ que a Paraíba abraçou, 
através do Governo do Estado 
e do Judiciário. Uma excelen-
te oportunidade para aquele 
cidadão para quem as portas 
estavam fechadas”, acrescen-
tou.

O juiz titular da Vara 
de Execução Penal (VEP) de 
Campina Grande, Gustavo 
Lyra, destacou a importância 
da presença da Corregedoria 
para o conhecimento in loco 
da realidade carcerária e dos 
projetos lá implementados. 
“Muito importante a vinda 
do corregedor-geral e dos 
juízes corregedores para que 

possamos discutir a amplia-
ção de opções de projetos, 
fazer investimentos para 
desafogar o sistema e dimi-
nuir a lotação, que é uma 
realidade em todo o Estado. 
A estrutura é boa e vem so-
frendo constantes melhorias. 
Esperamos que isso continue 
para que tenhamos unidades 
de excelência muito em bre-
ve”, disse o magistrado.

Já a juíza corregedora 
Aparecida Gadelha, que tem 
competência na área da Exe-
cução Penal, apontou o es-
forço conjunto do sistema de 
justiça local e a atenção dada 
à qualidade da execução da 
pena. “Existe uma intenção 
muito grande de melhorar o 
sistema. Vimos que as pes-
soas estão privadas apenas 
da liberdade, mas não de 

outros direitos, como saúde, 
educação e convívio familiar. 
Percebemos o engajamento 
do Judiciário, através da VEP, 
e da Seap, Gesipe e Gerência 
de Ressocialização neste sen-
tido”, avaliou.

O secretário executivo 
da Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciária 
(Seap), João Paulo Ferreira 
Barros, acompanhou a co-
mitiva, que foi recepcionada 
pelos respectivos diretores 
das unidades prisionais. Na 
ocasião, disse que a Correge-
doria tem se mostrado sem-
pre solícita às demandas com 
o objetivo de, cada vez mais, 
proporcionar uma execução 
da pena focada no seu propó-
sito principal, que é reinserir 
socialmente a pessoa privada 
de liberdade.

Um dos locais visitados foi o Presídio Feminino, e os integrantes da inspeção conheceram o projeto ‘Castelo de Bonecas’

Foto: Gecom-TJPB



Diversidade
Edição:Marcos Pereira      Editoração: Joaquim Ideão20  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 4 de setembro de 2021

Cartilha orienta idosos sobre a 
sexualidade na terceira idade
Obra, além de dar dicas de filmes e livros, também traz pesquisas que buscam explicar os mitos e tabus relacionados ao tema 

José Alves
zavieira2@gmail.com

No Brasil, as comemo-
rações pelo Dia Mundial do 
Sexo (6 de setembro), foram 
iniciadas no ano de 2008, 
através de uma marca de 
preservativos, que estava de 
olho no aumento das ven-
das de seus produtos. Ao 
mesmo tempo, a mensagem 
da empresa também fazia 
um alerta para que as pes-
soas praticassem sexo com 
segurança. A partir daí, as 
comemorações pela data no 
Brasil tiveram continuida-
de. Levando em conta essas 
comemorações e depois de 
conversar muito com o pú-
blico idoso durante a pan-
demia, o psicólogo Fabrício 
Oliveira, lançou em 2020 a 
cartilha “Sexo e Sexualida-
de na Longevidade”. A obra 
além de dar dicas de filmes 
e livros para melhorar a se-
xualidade das pessoas com 
60+, também traz recortes 
de estudos e pesquisas que 
buscam explicar os mitos e 
tabus relacionados ao tema 
na terceira idade.

Ele contou que o lan-
çamento da cartilha teve o 
apoio do Projeto Envelhe-
cer de Portugal. Ou seja, a 
Europa também teve conhe-
cimento do projeto, o que 
provocou o aumento no nú-
mero de acessos para baixar 
a obra. Os acessos variam de 
72% de pessoas acima de 60 
anos, 17% de pessoas dos 
25 aos 59 anos e 11% abaixo 
dos 24 anos. “Até o momen-
to, o controle do meu blog 
onde fica o endereço para 
baixar a cartilha já registou 
137.248 acessos”, revelou.

Ao falar sobre o sexo 
na terceira idade, Fabrício 
Oliveira explicou que cada 
caso tem sua particularida-
de. “Tem muitos idosos que 
acompanhado por seu mé-
dico, utiliza o viagra, para a 
prática do sexo, mas sempre 
com supervisão médica rigo-
rosa.  No entanto, em minhas 

pesquisas e artigos, o sexo 
está muito ligado à necessi-
dade de um companheiris-
mo, de alguém do lado, de 
amor e muito carinho”, fri-
sou.

Para o psicólogo, a se-
xualidade é o comporta-
mento que nos mostra que 
estamos vivos. “A sexualida-
de está ligada à vida, nos-
sos sentimentos, a vontade 
de viver a cada dia, e é isso 
que nos move, o que nos traz 
autoestima e felicidade. Por-
tanto, uma boa qualidade de 
vida, com alimentações ade-
quadas, exercícios físicos, 
redução nas bebidas alcoó-
licas e no tabaco, pode sim 
proporcionar uma vida se-
xual ativa e de forma natural, 
sem a necessidade de algum 
remédio”, destacou. 

Ele explicou que as mu-
lheres depois que passam 
pela menopausa, segundo os 
estudos ficam mais carentes, 
necessitando de companhei-
rismo, amor e cumplicidade 
com o outro. Nesse período, 
o parceiro precisa perceber 
essa carência e contribuir 
para que a relação fique mais 
forte entre ambos. Segundo 
os estudos, não existem ain-
da medicamentos que façam 
a mulher ficar com desejos 
sexuais, no entanto a mu-
lher com uma boa qualidade 
de vida, boa alimentação e 
a prática de exercícios físi-
cos diários pode muito bem 
realizar os desejos de seus 
companheiros sem ajuda 
medicinal.

Fabrício destacou que 
na cartilha, os recortes com 
artigos científicos trazem 
um vasto conhecimento e 
citação de autores que bus-
cam simplificar e desmistifi-
car os preconceitos relacio-
nados sobre o tema e traz o 
seguinte exemplo: no Brasil, 
geralmente, os filhos e ne-
tos em sua grande maioria 
não compactuam que eles 
sigam em outros casamen-
tos depois da viuvez. Outro 
exemplo, é o tema sobre o 

processo do envelhecimento e as mu-
danças fisiológicas, trazendo para os 
leitores que a pessoa idosa passa por 
um processo de mudanças interna. Os 
recortes científicos na cartilha, expli-

cam que todos precisam se readaptar 
para se sentirem realizados sexual-
mente. “A cartilha mostra em uma 
linguagem simples que a sexualidade 
na longevidade é entendida como ca-

rinho, afeto, companheirismo e cum-
plicidade com o outro. E que sem essa 
sexualidade, os estudos apontam pre-
juízos na qualidade de vida de nossa 
velhice”, exaltou Fabrício. 

“Não existe aposentadoria para atividade sexual, o que existe é preconceito”   
As dicas sobre filmes e li-

vros na cartilha tem o objetivo 
de proporcionar o aumen-
to da libido entre os idosos. 
“Acredito que tudo que estiver 
relacionado à sexualidade na 
longevidade é de grande con-
tribuição para que os idosos 
desapeguem dos preconceitos 
e estereótipos impostos pela 
sociedade e sejam felizes. Uma 
vez atendi uma paciente que o 
marido dela dormia em quarto 
separado e ela sentia a ne-
cessidade de uma intimidade 
sexual entre os dois, lembrei 
do filme ‘Um Divã para Dois’. 
Depois de algumas sessões, 
eles assistiram o filme e co-
meçaram a se redescobrirem 
sexualmente”, comemorou.

Segundo o psicólogo, as 
dicas de livros, filmes e séries 
são importantes para que a 
população 60+ se sinta repre-
sentada e aprenda a lidar com 
a questão. “Não sei se a arte 

imita a vida ou a vida imita a 
arte, mais valeu a pena. Hoje, 
o casal que eu recomendei 
o filme ‘Um Divã para Dois’ 
está super feliz e esperando 
dezembro chegar para come-
morar bodas de rubi. A cartilha 
também traz endereços de 
aplicativos de namoro voltado 
ao público 60+”, ressaltou.

Ele revelou que a elabora-
ção da cartilha teve a finalida-
de de dar possibilidade e aces-
so aos leitores sobre alguns 
conceitos e informações sobre 
os principais assuntos vincu-
lados ao tema. “Entendo ser 
de fundamental importância a 
disseminação de transmissão 
de conhecimento, pois somen-
te através do conhecimento é 
que podemos levar às pessoas 
idosas e às que procuram 
trabalhar com esse público, o 
empoderamento deles”.

Fabrício disse ainda, que a 
cartilha tem como público alvo, 

as pessoas acima dos 60, prin-
cipalmente as que têm dúvidas, 
preconceitos ou algum pensa-
mento errôneo sobre o tema 
sexualidade. “Mas é de extrema 
importância que a família, os 
adultos, os jovens e toda a socie-
dade tenha acesso a obra, para 
que através dela, a gente possa 
reduzir preconceitos, acabar 
com os mitos e tabus. Ou seja, 
dar fim aos estereótipos que es-
tão enraizados em nossa cultura 
sobre o tema. Assim como os 
filhos têm o direito de amar e de 
ter uma vida sexual ativa, seus 
país na velhice também sentem 
essa necessidade. Assim como 
os netos têm suas curiosidades 
sexuais, os idosos devido a al-
gumas limitações, também têm 
suas curiosidades, descobertas 
e a necessidade de se reinven-
tarem e terem relações sexuais 
prazerosas”, pontuou.  

O terapeuta revelou que 
muitos leitores da cartilha se 

comunicam com ele. “Rece-
bo diariamente mensagens 
de leitores do Brasil e do 
exterior me parabenizando 
pela obra. Muitos dizem que 
tinham várias dúvidas e que 
a cartilha conseguiu ajudá
-los a resolver os problemas 
em muitas questões sexuais. 
Além desse feedback dos lei-
tores em dizer que adoraram 
a leitura, alguns afirmam que 
vão mostrar o trabalho para 
seus filhos e netos. Que iriam 
usar a cartilha para suas vi-
das maduras. Recebi também 
mensagem de professores e 
sexólogos que estão usando 
a cartilha em suas atividades 
acadêmicas de aulas. Fico 
muito feliz com esse sucesso”, 
confidenciou. 

Fabrício revelou que a 
ideia de lançar a cartilha sur-
giu quando ele em 2019 assu-
miu um contrato com a Editora 
Portal do Envelhecimento para 

escrever um livro relacionado 
ao tema. Porém, com a pan-
demia provocada pelo corona-
vírus, o projeto foi paralisado. 
No entanto, com o isolamento 
social, ele disse que começou 
a conversar com idosos pelo 
celular e foi aí que sentiu a 
necessidade de fazer algo im-
portante para o público 60+, 
que em alguns casos estava 
com a saúde mental deses-
tabilizada. “Foi aí que surgiu 
a ideia de fazer a cartilha, 
pois eu estava passando por 
um momento de construção 
do livro, e o assunto estava 
fervilhando em minha cabeça. 
Assim, a cartilha foi produzida 
e foi muito bem aceita pelos 
idosos e pela sociedade. “En-
fim, não existe aposentadoria 
para a atividade sexual, o que 
existe é o preconceito”. Breve 
lançarei o meu livro “Longe-
vidade e Narrativas Sobre a 
Sexualidade”.

Psicólogo Fabrício Oliveira destaca que, na cartilha, recortes de artigos científicos desmistificam os preconceitos relacionados ao sexo na terceira idade

Cartilha mostra, em uma linguagem simples, que a sexualidade pode ser entendida como carinho, afeto, companheirismo e cumplicidade com o outro

Foto e ilustrações: Divulgação



Silvana Fernandes faz 
história em Tóquio 
com o bronze no 
parataekwondo, 
e paraibanos do 
goalball conquistam 
a medalha de ouro

Iago Sarinho
 iagosarinho@gmail.com
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Copa do Mundo
Fifa quer a realização da Copa do Mundo 
alternada de dois em dois anos, ao invés de quatro 
em quatro anos, como vem acontecendo. Página 23
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Paraíba tem a 
sua primeira 
medalhista 
paralímpica

Tendo iniciado sua car-
reira paralímpica no atletis-
mo, Silvana Fernandes foi 
obrigada a mudar de esporte 
para poder realizar o sonho 
de participar das Paralim-
píadas, ontem, pouco mais 
de dois anos após a mudança 
e o começo dos treinamentos 
no parataekwondo, ela pode 
olhar para trás e confirmar 
que a menina que saiu de São 
Bento, no Sertão paraibano, 
aos 22 anos, se tornou a 

primeira mulher paraiba-
na a obter uma medalha 

em Jogos Paralímpicos, 
o bronze na categoria até 

61kg, dentro da classe K44.
Com uma má-formação 

congênita no braço direito, 
Silvana conheceu o parades-
porto aos 15 anos e vinha 
treinando e competindo na 
prova do lançamento de dar-
do, na classe F46, onde, aos 
18 anos, havia sido campeã 
brasileira. Na época, ela in-
tegrava a equipe do técnico 
Pedrinho Almeida, treinador 
de Petrúcio Ferreira e Cí-
cero Valdiran - medalhista 
de bronze em Tóquio, no 
lançamento de dardos. No 
entanto, a prova que Silvana 
disputava, foi retirada do ca-
lendário paralímpico e com 
isso, ela que havia começado 
a treinar parataekwondo, 
resolveu migrar de vez para 
o novo esporte e, assim, po-
der seguir em busca de seu 
sonho. Hoje, ela comemora o 
sucesso da decisão e a reali-
zação desse objetivo.

“Muito obrigada pela 
torcida de cada um. Não 
tenho palavras para expres-
sar minha felicidade neste 
momento. Agradeço demais  
a toda a equipe que me aju-
dou a chegar até aqui e tor-
nar esse sonho possível”, 
comemorou.

Depois de uma sexta-
feira de medalhas inéditas 
para a Paraíba e o Brasil, 
com a conquista do primei-
ro ouro brasileiro no goal-
ball masculino, além da 
primeira medalha no para-
taekwondo, modalidade es-
treante nas Paralimpíadas 
de Tóquio, um bronze com 
Silvana Fernandes, o sábado 
paralímpico, penúltimo dia 
de competições, chega com 
mais um paraibano com 
chances reais de medalha, 
Petrúcio Ferreira, que já 
conquistou a medalha dou-
rada nos 100 metros rasos 
T47 e agora vai em busca 
de mais um triunfo nos 400 
metros, em prova que será 
disputada neste manhã, às 
9h, no horário brasileiro.

Agora, bicampeão pa-
ralímpico nos 100 metros 
rasos (2016 e 2020), Petrú-
cio Ferreira, o paralímpico 
mais rápido do mundo, vai 
em busca da sua terceira 
medalha paralímpica, des-
sa vez, o foco é na prova 
dos 400 metros rasos, onde 
avançou para as finais, de-
baixo de fortes chuvas no 
Estádio Nacional do Japão, 
com o segundo melhor tem-
po do classificatório, 49s76, 
atrás apenas de Ayoub Sad-
ni, marroquino que marcou 
47s82.

Ouro no goalball
Bicampeã mundial e 

medalha de prata nos Jo-
gos de Londres, em 2012, 
e bronze no Rio de Janeiro, 
em 2016, a Seleção Brasi-
leira de Goalball buscava 
um ouro inédito em Tóquio 
e, com dois paraibanos na 
equipe nacional, Emerson 
da Silva e José Roberto, en-
fim a equipe conquistou 
o tão sonhado objetivo ao 
vencer e golear, ontem, a 
China por 7 a 2 na decisão 
das Paralimpíadas.

Seleção Brasileira de Goalball, no alto do pódio, 
comemora a inédita medalha de ouro conquistada 
ontem, em Tóquio, depois de golear a China por 7 a 2

Foto: Ale Cabral/CPB

Silvana Fernandes, qua começou 
no atletismo, é a primeira mulher 
da Paraíba a ganhar uma 
medalha em Jogos Paralímpicos

Foto: Ale Cabral/CPB

Cerimônia de Encerramento das Paralimpíadas será amanhã

As Paralimpíadas de Tó-
quio, após um período longo 
de espera, prolongado pela 
pandemia da covid-19 - crise 
sanitária que vitimou milhões 
de pessoas em todo o mundo 
e mais de 580 mil brasileiros 
- demarcam um momento 
onde a humanidade busca se 
reconstruir após um dos mo-
mentos mais difíceis já vividos. 
Revestido pelo simbolismo do 
movimento paralímpico, a 
disputa envolvendo 77 países, 
mais uma vez, mostrou a força 
e a evolução do paradesporto, 
com disputas memoráveis e 

recordes. Amanhã, esse ciclo 
será fechado com a Cerimônia 
de Encerramento, marcada 
para as 8h no horário brasilei-
ro. Se por todo o contexto en-
volvido, essa já foi uma edição 
histórica da competição, para 
a Paraíba, ela foi ainda mais.

Com 23 representantes 
participando da competição, 
sendo destes 13 atletas e os 
demais membros de comis-
sões técnicas e médicas, a 
Paraíba conquistou medalhas 
com oito competidores. Nos 
esportes coletivos, nova con-
quista para a Seleção Brasi-
leira de Futebol de 5 - com 
Damião Robson, Luan Lacerda 
e Matheus Costa, além da 

comissão técnica 100% parai-
bana comandada por Fábio 
Vasconcelos - e, no goalball, 
um ouro inédito para Emerson 
Ernesto e José Roberto. 

Já no atletismo medalhas 
para Petrúcio Ferreira - cum-
prindo com todas as expectati-
vas criadas sobre ele - e Cícero 
Valdiran. Enquanto que, no 
parataekwondo, modalidade 
estreantes nas Paralimpíadas 
de Tóquio, Silvana Fernandes, 
ao conquistar a medalha de 
bronze na disputa, tornou-se 
a primeira mulher paraibana 
a obter uma medalha dentro 
do movimento paralímpico e 
também olímpico, em um feito 
marcante para uma jovem de 

apenas 22 anos que precisou 
migrar para esse esporte, no 
meio do ciclo para as Para-
limpíadas, após ter a prova 
que disputava no atletismo, o 
lançamento de dardo, retirada 
do programa da competição.

Além dos medalhistas, é 
importante demarcar histórias 
como a de Joeferson Marinho 
que, aos 22 anos, ficou na 
quarta colocação na final dos 
100 metros rasos na classe 
T12, separado por milésimos 
de um pódio, mas com for-
ças e confiança renovadas 
para Paris. Por outro lado, já 
experiente, o multicampeão 
parapan-americano, Ariosval-
do Fernandes, em mais uma 

paralimpíada, honrou as co-
res do Brasil e da Paraíba, ao 
se classificar para duas finais 
paralímpicas, ficando também 
com a 4ª colocação nos 100 
metros T53 e o oitavo lugar 
nos 400 metros, na mesma 
classe. 

Também com bons re-
sultados na disputa, também 
ficaram Ailton Andrade, oitavo 
colocado do halterofilismo, 
até 80kg, assim como Wilians 
Silva, que avançou até as oi-
tavas de final no judô - acima 
dos 100kg - , além de Ronys-
tony Cordeiro, que ficou na 
10ª colocação geral nos 50 
metros livres, classe S4, na 
natação.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com



Campeão da stock car será um dos palestrantes do evento, que ocorre nos dias 11 e 12 deste mês, no Autódromo Internacional

Nos próximos dias 11 e 
12 de setembro, o Autódro-
mo Internacional da Paraíba 
(AIP), no município de São 
Miguel de Taipu, na região 
Metropolitana de João Pes-
soa, receberá o curso da es-
cola de pilotagem da GTB 
Racing - escola certificada 
pela Federação de Automo-
bilismo do Estado da Paraíba 
(FAEP) e única a oferecer 
esse tipo de serviço nas re-
giões Norte e Nordeste do 
Brasil - coordenado pelo ins-
trutor e piloto paraibano, 
Walter Santos. Na oportu-
nidade, os participantes do 
evento também contarão 
com aulas de Ingo Hoffmann, 
piloto 12 vezes campeão da 
stock car, no Brasil. 

Piloto profissional por 
37 anos, Ingo Hoffmann é 
o maior campeão da histó-
ria da stock car no Brasil, 
com 12 títulos nacionais da 
principal categoria do auto-
mobilismo nacional, ele ain-
da correu na Europa pelas 
fórmulas A3 e A2, além da 
própria Fórmula 1 - princi-
pal competição de automo-
bilismo do planeta. Para o 
piloto, natural de São Paulo, 
hoje com 68 anos, o curso 
será um momento impor-
tante para aqueles que tem o 
sonho ou já estão trilhando 
o caminho para entrar no 
mundo do automobilismo.

“Essa será uma opor-
tunidade única para quem 
deseja se tornar piloto e en-

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Ingo Hoffmann vem participar 
de curso de pilotagem na PB
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Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

“Agitam-se bandeiras no estádio, a explodir!
Porque, o Auto Esporte, de repente, vai surgir
A multidão exulta, a cada instante,
Esperando confiante, a vitória conseguir
A luta contra tudo e contra todos começou
O Auto Esporte vai mostrar o seu valor
Sem ódio e sem rancor, sem nada a temer,
Sabendo que a disputa  é pra valer
Um brado então se ouviu, em todos os rincões
Incendiando nossos corações!”

Fundado em 7 de setembro de 1936, o 
Auto Esporte Clube tem uma história pautada 

em altos e baixos momentos de glória, porém 
sempre possuindo uma equipe guerreira e 
uma pequena e apaixonada torcida. A sua fun-
dação ocorreu em um ambiente que predo-
minava os motoristas da capital, que na época 
se reuniam no antigo “Ponto de Cem réis” em 
uma histórica praça de táxi.

Aquela pequena agremiação - no início 
os seus jogadores eram todos motoristas-  foi 
crescendo e treinando em vários campos da 
capital, o que resultou em uma maior aproxi-
mação do povo, deixando de ser um time de 
motoristas e passando a ser conhecido como 
o “Clube do Povo”.

As suas cores predominantes são o 
vermelho e o branco, caracterizando-se como 
alvirrubro, tendo o “Macaco” como o seu mas-
cote oficial e uma sede e centro de treinamen-
to localizados no bairro de Mangabeira, onde 
funciona o seu Estádio Evandro Lélis.

O seu primeiro título estadual foi bri-
lhantemente conquistado de forma invicta no 
ano de 1939, com um time que a sua torcida 
nunca esqueceu e que tinha como base os se-
guintes heróis: Terceiro, Biu, Zé Novo, Henri-
que, Gerson e Aluísio, Neto, Formiga e Pitôta, 
Pedrinho e Misael.

  Por duas vezes os seus dirigentes cogi-
taram mudar o nome do clube, a primeira foi 
em 1953, quando tentaram modificar  para 
Associação Esportiva do Comércio. A segun-
da ocorreu em 1967, quando tentaram rea-
lizar a fusão do clube dos motoristas com o 
extinto Esporte Clube União, nascendo dessa 
fusão o Auto União. Ambas as iniciativas não 
prosperaram.

Em 1951 o Clube do Povo realizou a 
sua primeira partida internacional, quando 
enfrentou a tripulação do navio argentino 
“Punta Del Loyola” que estava ancorado no 
Porto de Cabedelo. Os alvirrubros honraram 
a sua tradição e golearam os hermanos por 
cinco tentos a um.

Um fato pitoresco na gloriosa histó-
ria do “Autinho do Amor” foi quando a sua 
delegação pegou um ônibus e foi enfrentar 
a seleção de Itabaiana, em 1 – 12 - 1959. Na 
estrada o seu ônibus quebrou, e os jogadores 
precisaram caminhar cerca de um quilôme-
tro para conseguirem outra condução, que 
era um ônibus de linha e já devidamente 
lotado. Em resumo, os jogadores foram 
colocados em cima da bagagem e na parte 
superior do veículo. Esse segundo ônibus 

também sofreu uma pane, os jogadores des-
ceram, pegaram a bagagem e resolveram ir 
andando até o campo da cidade. Essa partida 
terminou empatada em 0 x 0.

Hoje, o Auto Esporte possui em sua ga-
leria de troféus seis títulos estaduais, vários 
torneios comemorativos, torneios inícios, da 
segunda divisão e de categorias de base. Já 
participou de competições nacionais chance-
ladas pela CBF, como a Taça Brasil, Copa do 
Brasil e nas segunda e terceira divisões.

Vários jogadores se destacaram com a 
camisa do Clube do Povo, cada um em sua 
época. Podemos citar os atacantes e arti-
lheiros Miltinho, Meínha,  Anselmo, Denti-
nho Guerreiro e o profeta Isaías. O goleiro 
Fernando, os zagueiros Telino, Da Silva e 
Nascimento e o seu maior destaque rinaldo 
Amorim, que na década de sessenta jogou ao 
lado de Pelé e Garrincha com a camisa verde 
e amarela.

Lamentamos muito as últimas e de-
sastrosas administrações do clube, que não 
souberam honrar e a dar continuidade a uma 
história de um clube que faz parte do cora-
ção de uma cidade. 

Viva o Auto Esporte!

Oitenta e cinco anos de lutas
Foto: Reprodução/Instagram

trar nesse mundo do auto-
mobilismo contando com 
uma equipe de profissionais 
qualificados e ampla estru-
tura. Nesse curso, estarei 
junto com o Walter dos San-
tos ministrando o curso nos 
programas básico e avança-
do. Com certeza vai ser um 
evento muito bom, muitas 
dicas, histórias e conversas 

legais nos aguardam, pois 
vou tentar passar um pou-
co da minha experiência e 
aquilo que aprendi e vivi nos 
meus 37 anos de carreira 
profissional”, afirmou Ingo 
Hoffmann. 

Com uma limitação de 
participantes - um total de 
20 vagas foram disponibi-
lizadas para o evento - o 

evento, como é de praxe no 
automobilismo, não é barato 
para participar, sendo ne-
cessário um investimento de 
r$ 3,5 mil para os interessa-
dos. No entanto, o instrutor 
Walter Santos garante que 
esse valor, além de justo, 
possibilitará um momento 
único para os participantes 
e aprendizados que podem 

abrir caminhos importantes 
para quem busca o seu lugar 
como piloto. 

“Nesse valor já  está 
englobado a utilização dos 
veículos, combustível e ali-
mentação dos participantes. 
O evento também contará 
com ambulância e equipe 
médica e uma equipe com-
pleta de instrutores. Ao final 

do curso, os participantes 
receberão um certificado 
homologado pela Federação 
de Automobilismo da Paraí-
ba, além de um kit que incluí 
balaclava, bonés, camisas e 
um patch de certificação do 
curso para ser colocado no 
macacão dos pilotos con-
cluintes”, explicou Walter 
Santos.

 Essa será uma 
oportunidade única para 
quem deseja se tornar 
piloto e entrar nesse 

mundo do 
automobilismo contando 

com uma equipe de 
profissionais 

Piloto profissional por 37 anos, 
Ingo Hoffmann (C) é o maior 
campeão da história da Stock Car 
no Brasil, com 12 títulos nacionais 

Foto: Crédito Divulgação/Stock Car



Esportes

Técnico chama Artur depois da sétima vitória consecutiva nas Eliminatórias. Amanhã o jogo será contra a Argentina

O técnico Tite convocou, 
ontem, o atacante Artur, do 
Red Bull Bragantino, para 
completar a seleção brasi-
leira para os dois próximos 
jogos desta rodada tripla das 
Eliminatórias Sul-America-
nas da Copa do Mundo de 
2022. Ele vai se apresentar 
ainda nesta tarde à comissão 
técnica, no Brasil.

Trata-se da primeira 
convocação do jogador pela 
seleção principal. Antes, o 
jogador de 23 anos tinha 
sido chamado apenas para 
as equipes sub-20 e olímpica 
do Brasil. Artur se juntará ao 
time nacional em São Paulo, 
onde a delegação desembar-
cará na noite desta sexta, vin-
do do Chile.

O treinador optou por 
uma solução caseira para 
evitar novos problemas nes-
ta tumultuada Data Fifa. Tite 
vem enfrentando dificuldades 
com seus convocados desde o 
anúncio da lista inicial, no dia 
13 de agosto. No total, a re-
lação de chamados chegou a 
contar com 34 jogadores. Mas, 
em Santiago, o técnico tinha 
apenas 22 a sua disposição. 
Com Artur, terá 23.

Os problemas nas con-
vocações para esta Data Fifa 
começaram quando os clu-
bes da Inglaterra decidiram 
não liberar seus jogadores 
para a seleção alegando que 
o Brasil está na “lista verme-
lha” do Reino Unido. Assim, 
os atletas teriam que cum-
prir quarentena no retorno 
ao país europeu, tornando-
se desfalques para as com-
petições locais. Os times da 

Espanha cogitaram fazer o 
mesmo, mas acabaram libe-
rando os jogadores.

Com o veto inglês, nove 
atletas foram impedidos de se 
apresentar à seleção: Alisson, 
Ederson, Thiago Silva, Fabi-
nho, Fred, Roberto Firmino, 
Raphinha, Richarlison e Ga-
briel Jesus. Como consequên-
cia, Tite precisou chamar 
mais nove atletas de última 
hora. Porém, novo problema 
afetou a lista do treinador.

O meia Matheus Nunes, 
do Sporting, estava nesta 
relação extra de atletas, mas 
não se apresentou porque 
cogita defender a seleção 
de Portugal - ele tem dupla 
cidadania. E o meia Claudi-
nho e o atacante Malcom, 
ambos do Zenit, precisa-
ram deixar a concentração 
da seleção para se reapre-
sentarem por exigência do 
clube russo, também preo-
cupado com quarentenas e 
desfalques no retorno dos 
atletas. A dupla já treinava 
normalmente com a sele-
ção. E não estiveram à dis-
posição de Tite para o jogo 
contra o Chile.

Com estas baixas, havia 
a expectativa de que Tite 
chamasse mais dois jogado-
res para completar o time. 
Mas convocou apenas Artur. 
Com este elenco, a seleção 
vai enfrentar a Argentina 
amanhã, na Neo Química 
Arena, em São Paulo. No dia 
9, o adversário será o Peru, 
na Arena Pernambuco.

A seleção retornou a 
São Paulo na tarde de on-
tem, após vencer o Chile 
por 1 a 0, em Santiago, na 
noite de quinta. .

Agência Estado

Atacante do Bragantino é a 
novidade na equipe de Tite
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Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Na última quinta-feira, a seleção brasileira, com gol do meia Everton Ribeiro, derrotou o Chile por 1 a 0, em jogo disputado na cidade de Santiago

Copa a cada dois anos

Após aprovar um estudo sobre a realiza-
ção da Copa do Mundo a cada dois anos, a 
Fifa deseja realizar os torneios continentais 
de seleções com a mesma periodicidade, 
alternando com a principal competição de 
seleções, a partir de 2028. A informação 
foi revelada pelo ex-técnico francês Arsène 
Wenger, atual diretor de desenvolvimento de 
futebol mundial da entidade, ontem.

De acordo com Wenger, o objetivo das 
mudanças é para que ao término de cada tem-
porada europeia, encerradas no mês de junho, 
aconteça uma grande competição envolvendo 
as equipes nacionais. A programação de com-
petições da Fifa está garantida até 2024, além 
da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá 
nos Estados Unidos, México e Canadá.

“O objetivo é seguir melhorando a qua-
lidade do futebol, melhorando a frequência 
das competições, em paralelo à melhoria das 
regras do jogo”, afirmou o antigo coman-
dante do Arsenal ao jornal esportivo francês 
L’Équipe.

Segundo Wenger, que assumiu a função 
de trabalhar com projetos de reorganização 
dos campeonatos envolvendo seleções, negou 
que as ideias sejam guiadas por objetivos eco-
nômicos e que teriam como consequência uma 
sobrecarga de compromissos para os jogado-
res. Após cada competição, seria fixado um 
período de descanso obrigatório de 25 dias.

“Não haverá mais partidas do que antes, 
e os jogadores serão solicitados pelas seleções 
com menos frequência. A ideia é melhorar a 
qualidade do jogo e das competições. Não há 
nenhuma intenção financeira por trás, ainda 
mais quando a Fifa divide o dinheiro com 
todas as federações do mundo.”

Agência Estado

Brasileirão

Clássico nordestino é o destaque na
abertura de rodada do Brasileirão

A 19ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
A que foi totalmente des-
membrada por causa dos 
jogos da seleção brasileira 
pelas Eliminatórias da Copa 
do Mundo de 2022 e prevê 
para este sábado apenas 
duas partidas e uma outra 
amanhã.

Hoje, a partir das 21 
horas vão acontecer dois 
jogos com um clássico nor-
destino envolvendo Bahia 
e Fortaleza, equipes que 
vivem situações distintas 
ao olha a tabela de classi-
ficação. A equipe cearense 
aparece na terceira po-
sição com uma excelente 
campanha a seis pontos 
do líder Atlético Mineiro, 

enquanto o Bahia segue 
flertando a zona de rebai-
xamento, estando a uma 
colocação do primeiro time 
que abre o Z4.

Arena Pantanal
A outra partida des-

te sábado vai acontecer na 
Arena Pantanal entre Cuia-
bá e Santos. Amanhã acon-
tece apenas o jogo entre 

Athletico-PR e Sport Recife, 
na Arena da Baixada, a par-
tir das 18h15.

Já Série B que já está na 
22ª rodada prevê para este 
sábado os seguintes jogos: 
Operário x Vitória, às 11h, 
no Germano Kruger; Náu-
tico x Guarani, nos Aflitos, 
a partir das 17h15; e ainda 
Remo x Botafogo, no Bae-
não, começando às 19h30.

Da Redação

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O  Bahia, aqui em jogo 
contra o Fluminense, terá pela 
frente neste sábado a equipe 
do Fortaleza, em Pituaçu

Edição: Geraldo Varela          Editoração: Bhrunno Maradona
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Profissionais dão assistência humanizada do diagnóstico da doença até a fase final da vida, apoiando familiares no processo de luto

Cuidados paliativos: nova 
turma é formada na UFPB

O Hospital Universitário Lauro 
Wanderley (HULW) em João Pessoa, 
da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e administrado pela Empre-
sa Brasileira de Serviços Hospita-
lares (Ebserh), sediou anteontem a 
solenidade de conclusão da segunda 
turma da ‘Especialização em Cuida-
dos Paliativos’ da Universidade. A 
pós-graduação contou com a partici-
pação de 15 profissionais da institui-
ção. Com a conclusão da nova turma, 
o Lauro Wanderley soma agora 33 
especialistas nessa área.

A cerimônia foi realizada no Au-
ditório Professor Lindbergh Farias, 
com o gerente de Atenção à Saúde 
do HULW, José Eymard Medeiros, 
representando a Superintendência. 
Em seu pronunciamento, o gestor 
destacou o empenho da atual gestão 
em implantar a cultura do cuidado 
paliativo no Lauro Wanderley. “Não 
se trata apenas de uma meta, é um 
compromisso que nós temos”.

Vinculado ao Centro de Ciências 
da Saúde (CCS) da UFPB, sob a res-
ponsabilidade do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas em Bioética e Cuidados 
Paliativos (NEPBCP), o curso de ‘Es-
pecialização em Cuidados Paliativos’ 
é promovido em parceria com o Lau-
ro Wanderley. A pós-graduação é 
coordenada pela professora Solange 
Costa. Além do HULW, profissionais 
do Napoleão Laureano, Santa Isabel, 
Padre Zé, São Vicente de Paulo, Dom 
José Maria Pires, Serviço de Atenção 
Domiciliar (SAD) e Hospital do Bem 
integram a segunda turma. Ao todo, 

30 alunos concluíram a especializa-
ção em 2021.

“Os cuidados paliativos têm 
como finalidade prestar uma as-
sistência humanizada e integral ao 
paciente com doença ameaçadora à 
continuidade da vida. Desde o diag-
nóstico da doença até a sua fase fi-
nal de vida, como também promover 
suporte aos familiares no enfrenta-
mento da doença até o processo de 
luto”, explicou Solange Costa.

A coordenadora da especia-
lização lembrou que o NEPBCP é 
pioneiro em cuidados paliativos na 
Paraíba, com atuação desde 2012, 
e destacou a importância da forma-
ção da nova turma de especialistas. 
“É um grande marco, uma grande 
conquista, e queremos, cada vez 
mais, ampliar a cultura do cuidado 
paliativo em nosso estado”, disse.

Paliativismo
Durante a solenidade, o gerente 

de Ensino e Pesquisa, Eduardo Fonse-
ca, conclamou os especialistas recém-
formados a se tornarem dissemina-
dores dos ensinamentos recebidos. 
“Como uma espécie de profeta, eu 
digo: vão e façam discípulos! O traba-
lho de vocês só será valioso quando 
conseguirem mais pessoas para se-
guir esse mesmo caminho”. Mensa-
gem com o mesmo teor foi transmiti-
da pelo diretor do Centro de Ciências 
da Saúde da UFPB, João Euclides Bra-
ga. Ele parabenizou os alunos e os in-
citou a levar a causa do paliativismo 
adiante, onde quer que atuem.

Tal compromisso, na verdade, 
já foi bem absorvido pelos profis-

Aforismo
“O homem afirma ter 

medo da morte sem nunca 
ter morrido. Ou será que 

por jamais ter vivido 
verdadeiramente?”

(Valéria Nunes de 
Almeida e Almeida)

422 — Papa Bonifácio I
1995 — Paulo Gracindo, ator brasileiro
2004 — Waldemar Bispo Duarte, 
jornalista e escritor (PB)
2008 — Waldick Soriano, cantor e compositor brasileiro
2008 — Fernando Torres, ator brasileiro
2017 — Rogéria, atriz brasileira
2020 — Reginaldo Dionízio da Silva (Régis do Ponto de 
Cem Réis), gazeteiro e jornaleiro (PB)

Mortes na História

Obituário

João Barbosa de Queiroga
3/9/2021 – Aos 89 anos, em João Pessoa 
(PB), de parada cardíaca após quadro 
de pneumonia. Era pai do jornalista e 
publicitário Ruy Dantas. Será sepultado 
neste sábado (4), Cemitério da Ramada, 
na região de Sousa (PB).

Foto: Arquivo de Família

Lucas Ramos Silva Guimarães
1º/9/2021 – Aos 29 anos, em Ma-
naus (AM), assassinado. Paraibano foi 
morto a tiros dentro de uma cafeteria 
da qual era dono, localizada na capital 
amazonense. Além de empresário, ele 
era sargento do Exército.

Foto: Notícia Paraíba

Ron Bushy
29/8/021 – Aos 79 anos, em Santa Mônica, 
nos Estados Unidos. Baterista da banda 
de rock psicodélico Iron Butterfly. Nascido 
em 23 de dezembro de 1941, em Santa 
Monica, foi o único integrante da banda 
a se apresentar em todos os seis álbuns 
de estúdio, ‘Heavy’ e ‘In a Gadda-Da-Vida’ (ambos de 1968), 
‘Ball’ (1969), ‘Metamorphosis’ (1970), ‘Scorching Beauty’ e 
‘Sun and Stell’ (ambos de 1975). É dele o inesquecível solo 
de ‘In-A-Gadda-Da-Vida’, a faixa épica de 17 minutos que 
marcou a história do rock.

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

Da Redação

sionais da segunda turma, como 
o médico Nolan Rafael Palma. Em 
discurso como representante dos 
discentes, ele lembrou que a espe-
cialização abriu para todos um uni-
verso que ignoravam ser tão vasto. 
“O cuidado paliativo mudou nossa 
forma de ver a dor e o cuidado com 
o próximo”. Ele acrescentou que, 
a partir do curso, todos agora têm 

muito clara a ideia de que o cuidado 
paliativo dá dignidade e respeito à 
história do paciente.

A solenidade também contou 
com pronunciamentos da presiden-
te da Comissão de Cuidados Palia-
tivos do HULW, Sabrina Sales, e da 
coordenadora do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas em Bioética e Cuidados 
Paliativos da UFPB, Patrícia Serpa. 

“Queremos parabenizar os novos 
especialistas, que irão fortalecer as 
equipes de cuidados paliativos nas 
unidades de saúde em que atuam”, 
declarou Patrícia. Já Sabrina lem-
brou que a comissão instalada no 
HULW visa, de fato, à qualidade de 
vida do paciente. “Todos os mem-
bros da comissão ou são capacita-
dos na área ou são especialistas”.

Concluíram a especialização profissionais de diversas unidades de saúde, como dos Hospitais Napoleão Laureano, Santa Isabel e Padre Zé

Fotos: Divulgação

Sérgio Patrício Enéas de Oliveira
(Sérgio de Bodim ou Serginho Paraíba)
1º/9/2021 – Aos 45 anos, em Uiraúna 
(PB), em decorrência de uma parada 
cardíaca. Ex-jogador do Atlético de Ca-
jazeiras. Morreu enquanto jogava uma 
partida de futebol amador com amigos. 
Também jogou no Sousa (PB), Sociedade (Sousa-PB), 
Flamengo (PI), River (PI) e Brasília (DF).

Foto: Divulgação

José Manoel de Arruda Alvim Netto
1º/9/2021 – Aos 85 anos, em São Pau-
lo (SP). Desembargador aposentado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Foi 
jurista, magistrado, advogado, professor e 
escritor. Formado pela Pontifícia Univer-
sidade Católica (PUC) de São Paulo, em 
1960, trabalhou como advogado e procurador da Fazenda 
até ingressar na magistratura em 1979. Foi promovido ao 
posto de desembargador em 1981 e se aposentou em 1984.

Foto: Divulgação

Dermi Azevedo
1º/9/2021 – Aos 72 anos, em São Paulo 
(SP), de infarto. Jornalista, cientista políti-
co e defensor dos direitos humanos. Junto 
com o teólogo Leonardo Boff, com quem 
trabalhou na Editora Vozes, em Petrópolis 
(RJ), foi fundador do Movimento Nacional 
de Direitos Humanos (MNDH), em 1982. Também foi um dos 

Foto: Reprodução

Sidharth Shukla
2/9/2021 – Aos 40 anos, de ataque cardía-
co. Um dos mais populares galãs de Bolly-
wood, na Índia. Iniciou a carreira como ator 
com o programa de tevê ‘Hindi Babul Ka 
Aangann Chootey Na’, em 2008, e se tornou 
conhecido após participar da popular série 
‘Balika Vadhu’, onde desempenhou o papel principal.

Foto: Divulgação

fundadores da Agência Ecumênica de Notícias (Agen), pre-
cursora da Agência Latino-Americana e Caribenha de Comu-
nicação (ALC). Nasceu em Jardim do Seridó, Rio Grande do 
Norte, em 4 de março de 1949, mas adotou como sua cidade 
Currais Novos, onde foi criado.

Jeanette Zacarías Zapata
2/9/2021 – Aos 18 anos. Boxeadora 
mexicana morreu cinco dias depois de ser 
nocauteada, em um evento em Montreal 
(Canadá), onde perdeu por nocaute para 
Marie Pier Houle no quarto round de uma 
luta dos meio-médios. Houle golpeou a me-
xicana com um uppercut de esquerda e um gancho de direita.

Foto: Divulgação

Sérgio Mamberti
3/9/2021 – Aos 82 anos, em São Paulo (SP), 
de falência múltipla de órgãos. Ator cole-
cionou inúmeros papéis de destaque. Foi 
nas séries que viveu seu personagem mais 
querido: Doutor Victor, do ‘Castelo Rá-Tim
-Bum’. Participou de produções da TV Globo, 
como ‘A diarista’ e ‘Os normais’. Dirigiu peças no circuito paulista. 
Em 2019, estreou, ao lado de Rodrigo Lombardi, a premiada 
‘Um panorama visto da ponte’. Estreou no cinema em 1966 com 
a comédia ‘Nudista à força’, de Victor Lima. Emplacou inúmeros 
sucessos: ‘O Bandido da Luz Vermelha’ (1968), ‘Toda Nudez Será 
Castigada’ (1973), ‘O Homem do Pau Brasil’ (1980), ‘A Hora da 
Estrela’ (1985) e ‘A Dama do Cine Shangai’ (1987). Um de seus 
primeiros papéis de destaque em novelas foi em ‘As Pupilas do 
Senhor Reitor’ (1970). Seu maior sucesso foi o mordomo Eugênio 
na clássica ‘Vale Tudo’ (1988). Nasceu (22/4/1939) em Santos.

Foto: Reprodução

Jay Polly (Joshua Tuyishimiye)
2/9/2021 – Aos 33 anos, em Kigali, Ruanda, 
em circunstâncias indeterminadas. Músico 
(rapper) ruandês foi detido desde abril 
após de ter sido preso durante uma festa 
proibida onde foram encontradas drogas.

Foto: Instagram



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2021, que objetiva: Assessoria Técnica 
Especializada em Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
THAMIRES KELLY NUNES CARVALHO 07696025414 - R$ 36.000,00.

Araruna - PB, 03 de setembro de 2021
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Assessoria Técnica Especializada em Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Orçamento 2021 – Recursos Próprios do Município/Outros 
Recursos: 03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA: 10 302 0012 2080 MANUT.DAS ATIV.
DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 99 1211 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: VIGÊNCIA: até 02/09/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00026/2021 - 03.09.21 - THAMIRES KELLY NUNES 
CARVALHO 07696025414 - R$ 36.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2021
A Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO nº 0006/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Sistema de Registro de Preços 
para eventual Aquisição de Combustíveis. Data de abertura: 17/09/2021 às 09:00hr (horário local), 
site www.portaldecompraspublicas.com. Outras informações horários de expediente das 08h00min 
às 12h00min, pelo E-mail cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas. Fone (83) 3358-1005.

Barra de São Miguel – PB, 03 de setembro de 2021
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  DO MUNICIPIO DE BELÉM – IPMS 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2021, 
que objetiva: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO E 
DEFESA NO TRIBUNAL DE CONTAS, AUDITORIAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS INSTI-
TUIÇÕES; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NASCIMENTO 
E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 4.800,00.

Belém - PB, 02 de Setembro de 2021
FRANCILMA ROCHA TEIXEIRA

Diretora Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELÉM – IPMS 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021, 
que objetiva: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO, 
ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, ELABORAÇÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS 
PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM –PB / 
IPSMB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ CRISTIAN 
DANTAS DE ASSIS - R$ 8.000,00.

Belém - PB, 02 de Setembro de 2021
FRANCILMA ROCHA TEIXEIRA

Diretora Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELÉM – IPMS 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2021, que objetiva: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS – ASSESSORIA 
E CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
MUNICIPIO DE BELÉM–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA HENRIQUE - R$ 10.000,00.

Belém - PB, 02 de Setembro de 2021
FRANCILMA ROCHA TEIXEIRA

Diretora Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE REABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2021
O Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público que a sessão pública que deu inicio ao Pregão 

Presencial que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM–PB. Foi suspensa no 
dia 02 de Setembro de 2021 com reabertura prevista para o dia 09 de Setembro de 2021 ás 09:00. 

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

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSONAL TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO 
DE SISTEMA DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00038/2021. DOTAÇÃO: 20.70 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE BELÉM 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE – APS 
214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL 486.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BELÉM 211.000000 RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE 
569.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 10.302.1007.2213 
MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC 211.000000 
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 663.3.3.90.36.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 664.3.3.90.36.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00161/2021 
- 02.09.21 - HELIVANDO DA SILVA LEMOS - R$ 10.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS – ASSESSORIA E CON-
SULTORIA FINANCEIRA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MU-
NICIPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. 
DOTAÇÃO: 03 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM 
09.271.2003.2007– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSMB 33.90.36.00.3.00.0000 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA/ RECURSOS PREVIDÊNCIÁRIOS. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELÉM – IPMS  e: CT Nº 00001/2021 
- 02.09.21 - KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA HENRIQUE - R$ 10.000,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO, 
ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, ELABORAÇÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS 
PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM –PB / 
IPSMB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021. DOTAÇÃO: 03 – 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM 09.271.2003.2007– 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSMB 33.90.36.00.3.00.0000 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA/ RECURSOS PREVIDÊNCIÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELÉM – IPMS e: CT Nº 00002/2021 - 02.09.21 - JOSÉ CRIS-
TIAN DANTAS DE ASSIS - R$ 8.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO E 
DEFESA NO TRIBUNAL DE CONTAS, AUDITORIAS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS INSTI-
TUIÇÕES. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2021. DOTAÇÃO: 03 – 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELEM 09.271.2003.2007– 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSMB 33.90.36.00.3.00.0000 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA/ RECURSOS PREVIDÊNCIÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE BELÉM – IPMS e: CT Nº 00003/2021 - 02.09.21 - NASCIMENTO 
E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 4.800,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2021-SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 050/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA. Data de abertura: 
16/09/2021 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à 
disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 
1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 02 de setembro de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2021-SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº. 013/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Itens Remanescentes). Data de abertura: 
20/09/2021 às 09h00min (horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.
boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 02 de setembro de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO LILÃO Nº 00001/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, localizada na Av. Governa-

dor João Agripino Filho, nº 20, Bairro: Antônio Leite Rolim - CEP: 58935-000, torna público para 
conhecimentos dos interessados, que será realizada a licitação, modalidade LEILÃO, a qual será 
processada de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 
alterações e as cláusulas e condições constantes neste Edital.O LEILÃO se realizará no dia 17 de 
setembro de 2021, às 09:00hs.LOCAL: Garagem Municipal, localizada na Rua José Leite Rolim, 
Centro, por trás da Policlínica Municipal, Cachoeira dos Índios/PB. . 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, 01 de Setembro de 2021
JOSÉ DE SOUSA BATISTA 

Prefeito Interino 
RODRIGO DE SOUSA

LEILOEIRO ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
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, 
às 13:30 horas do dia 17 de Setembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE DE BOMBAS SUBMERSAS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–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 001A/09; 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. Edital: http://www.cachoeiradosindios.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 03 de Setembro de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021
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 MATERIAL LABORATORIAL, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–PB. 
Abertura da sessão pública: 14:45 horas do dia 17 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: 
15:00 horas do dia 17 de Setembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: pre-
vistos 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. E-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.
tce.pb.gov.br; https://bllcompras.com. 

Cachoeira dos Indios - PB, 03 de Setembro de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021.048.2021
TOMADA DE PREÇO Nº.005/2021

OBJETIVO: Contratação dos serviços de obras para recuperação de 05(cinco) unidades de 
fossas sépticas, no município de Cacimbas conforme planilha orçamentaria em anexo I do  edital  
reunião as 08:40 hs do dia 21  de setembro de 2021 na sala da CPL, informação no endereço 
sala da CPL Rua São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB hs, site do http://www.
cacimbas.pb.gov.br/ http://www.tce.pb.gov.br,

Cacimbas-PB, 03 de setembro de 2021 
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Presidente da CPL

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00022/2021

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 DV00022/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa para realização de serviços em parceria com a STTP, para 
a produção de VTs com campanha educativa e ação sobre a importância da conscientizaçõa de 
prevenção ao suicídio; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO - R$ 16.200,00.

Campina Grande - PB, 03 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 realização de serviços em parceria com a STTP, para 

a produção de VTs com campanha educativa e ação sobre a importância da conscientizaçõa de 
prevenção ao suicídio. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00022/2021. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de Trânsito 
e Transportes Públicos 15.451.1025.2091 – Ações de melhoria no sistema trânsito 33.90.39.99 
– 1001 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 02/01/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT 
Nº 00097/2021 - 03.09.21 - JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO - R$ 16.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Setembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de 08 (oito) Freezers desinadas as 
Escolas da Rede municipal de Ensino do Município de Capim–PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 04/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. 

Capim - PB, 03 de Setembro de 2021
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
PRIMEIRA PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM, torna público que requereu á Sudema - Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia, para Construção do Matadouro Público 
Municipal, situando a Rua Avenida São Sebastião, s/n, Centro, Capim-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
PRIMEIRA PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM, torna público que requereu á Sudema - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia, para Construção do Cemitério Municipal São 
José, situando a Avenida São José, s/n, Olho D’água, Capim-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
PRIMEIRA PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM, torna público que requereu á Sudema - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença Prévia, para Construção do Cemitério Municipal 
Senhor do Bom Passo, situando a Rua Bento Renovato, s/n, Centro, Capim-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 horas do dia 21 de 
Setembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 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: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 03 de Setembro de 2021
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
RESULTADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 

EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. PROPONENTES DECLARADOS VENCEDORES e 
respectivos valores totais das contratações: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE 
MONTEIRO LTDA - Valor: R$ 19.880,00; COOPERATIVA DE AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DO NORDESTE - Valor: R$ 170.847,50. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.  E-mail: 
licitacaturite@gmail.com. 

Caturité - PB, 03 de setembro de 2021
HELDER FRANCISCO NUNES

Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
OBJETO: Aquisição de combustível destinado aos veículos desta Câmara Municipal. Data e 

Local, às 10h00min do dia 20/09/2021, na sala de Reuniões da CPL, na Rua Descartes Leite 
Fontes, S/N, Centro, Condado – PB. 

Condado - PB, 03 de Setembro de 2021. 
Maria Solange Vieira do Nascimento

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00008/2021
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 DP00008/2021, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAPS – CEN-
TRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUZIA ANTONIO FERREIRA - R$ 30.360,00.

Conde - PB, 25 de Agosto de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00005/2021
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 DV00005/2021, 
que objetiva: Aquisição de Álcool gel, Máscara de proteção facial infantil e termômetro digital para 
os alunos da Rede Municipal de Ensino de Conde/PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 8.701,00.

Conde - PB, 26 de Agosto de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00009/2021
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 DV00009/2021, 
que objetiva: Aquisição de materiais de informática, para a adequação das novas salas da CPL da 
Secretaria Municipal de Saúde–Conde–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJU-
DICO o seu objeto a: IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - R$ 15.237,00.

Conde - PB, 26 de Agosto de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00010/2021
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 DP00010/2021, 
que objetiva: Aquisição de Combustíveis em caráter emergencial para atender a frota de veículos 
da Secretaria Municipal de Saúde de Conde por um período de 30 (trinta) dias; RATIFICO o cor-
respondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN 
EIRELI - R$ 31.710,48.

Conde - PB, 27 de Agosto de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde,

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00007/2021
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 DP00007/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TI DE LICENCIA-
MENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA GESTÃO, MONITORAMENTO, AGENDAMENTO E 
TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO DE VACINAÇÃO, COM 3(TRÊS) APLICATIVOS(APLICATIVO 
CIDADÃO,–IOS E ANDROID, COM SERVIDOR PARA ANDROID) APIS PARA INTEGRAÇÃO 
COM RNDS, HOSPEDAGEM EM CLOUD AWS COM AUTO SCALING E ARMAZENAMENTO DE 
DADOS E SUPORTE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
CUBO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - R$ 75.517,12.

Conde - PB, 27 de Agosto de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
COMUNICADO - LANCES VERBAIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
O Pregoeiro Oficial comunica que a sessão pública para continuidade dos trabalhos - fase de 

lances verbais - da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva: Aquisição 
parcelada de kit enxoval Recém Nascido; será realizada às 14:00 horas do dia 09 de setembro 
de 2021, no mesmo local da primeira reunião na Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB. 
Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no referido endereço.

Conde - PB, 01 de setembro de 2021.
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TI DE LICENCIA-
MENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA GESTÃO, MONITORAMENTO, AGENDAMENTO E 
TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO DE VACINAÇÃO, COM 3(TRÊS) APLICATIVOS (APLICATIVO 
CIDADÃO,–IOS E ANDROID, COM SERVIDOR PARA ANDROID) APIS PARA INTEGRAÇÃO COM 
RNDS, HOSPEDAGEM EM CLOUD AWS COM AUTO SCALING E ARMAZENAMENTO DE DA-
DOS E SUPORTE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00007/2021. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/
PB – 21.60.10.122.0034.2070 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 26/02/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00012/2021 - 27.08.21 - CUBO TECNOLOGIA E 
SERVICOS LTDA - R$ 75.517,48.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Combustíveis em caráter emergencial para atender a frota de veículos da 
Secretaria Municipal de Saúde de Conde por um período de 30 (trinta) dias. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00010/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS 
E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.2053/ 
21.60.10.301.0034.2085/ 21.60.10.302.0034.2055/ 21.60.10.302.0034.2060 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00011/2021 
- 27.08.21 - POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN EIRELI - R$ 31.710,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de materiais de informática, para a adequação das novas salas da CPL 
da Secretaria Municipal de Saúde–Conde–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00009/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CONDE/PB – 2160.10.301.0034.2053 – ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO E 4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Muni-
cipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00010/2021 - 27.08.21 - IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA 
ELETRONICA LTDA - R$ 15.237,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Álcool gel, Máscara de proteção facial infantil e termômetro digital para os 
alunos da Rede Municipal de Ensino de Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00005/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 21.600.10.122.0034.2070 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00009/2021 
- 27.08.21 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 8.701,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAPS – CENTRO 
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MUNICÍPIO DE CONDE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispen-
sa de Licitação nº DP00008/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS 
E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 2160.10.301.0034.2053/ 
2160.10.302.0034.2055 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.01 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 25/08/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00008/2021 - 26.08.21 - LUZIA ANTONIO FERREIRA - R$ 
30.360,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 00152/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE OUTSOURCING 

MULTIFUNCIONAL. FUNDAMENTO LEGAL: AD00003/2018 – Art. 57, inciso II e Art. 65, parágrafo 
primeiro, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS do 
Contrato 00152/2018. VIGÊNCIA: 24/08/2021 até 24/02/2022, ou até que o novo processo licitatório 
já instaurado seja finalizado, o que ocorrer primeiro. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CONDE e MAQLAREM MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 6 x R$ 
8.306,25 (oito mil, trezentos e seis reais, vinte e cinco centavos) sejam acrescidos. Totalizando um 
acréscimo de R$ 49.837,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais) ao contrato, ou 
seja, os mesmos valores unitários praticados quando da assinatura do contrato acima mencionado 
e não ocasionando prejuízos ao Erário Público Municipal. Portanto, com o aditivo a ser celebrado, 
após os outros 2 aditivos já celebrados, o valor contratual será de R$ 296.617,00 (duzentos e noventa 
e seis mil, seiscentos e dezessete reais). DATA ASSINATURAS: 24/08/2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 00153/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, 

COMPREENDENDO A COLETA DO MATERIAL BIOLÓGICO, SUA ANÁLISE E ENTREGA DE 
SEU RESULTADO, PARA A DEFINIÇÃO DE DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS DE USUÁRIOS DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE CONDE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00002/2018 – Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS do Contrato 00153/2018. VIGÊNCIA: 23/08/2021 até 
23/02/2022, ou até que o novo processo licitatório já instaurado seja finalizado, o que ocorrer primeiro. 
PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE e DORE E PACHECO 
SEGURANÇA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - R$ 37.339,20 (trinta e sete mil, trezentos 
e trinta e nove reais e vinte centavos), ALTERANDO o valor contratual para R$ 1.568.246,40 (um 
milhão, quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos). 
DATA ASSINATURAS: 23/08/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00007/2021, por motivo 

de força maior, para o dia 06 de Setembro de 2021 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado: Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 03 de Setembro de 2021
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE CANCELAMENTO

A pregoeira e equipe de apoio, torna público que, mediante pareces técnicos junto aos altos 
processuais, decorrentes das inconsistências detectadas no Termo de Referência, decidiu-se me-
diante esse instrumento, CANCELAR o referido procedimento licitatório: PREGÃO PRENSENCIAL 
Nº 0024/2021, que objetivou: Aquisição eventual de uniformes escolares visando atender os alunos 
da rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Educação deste município, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.  

E-mail: licitacao@cruzdoespiritosanto.pb.gov.br. 
Cruz do Espírito Santo - PB, 01 de Setembro de 2021

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE EDITAL

DE LEILÃO Nº 001/2021
A Prefeitura Municipal de Cuité-PB, torna público que será realizado no dia 22 DE SETEMBRO 

2021, ÀS 10H00MIN, Leilão Público de bens móveis inservíveis e antieconômicos para o Município 
de Cuité/PB, conforme Edital de Leilão nº 001/2021 nas modalidades: presencial, na Sede da Pre-
feitura, localizada na Rua Samuel Furtado, S/N, Centro Furtado, S/N, Centro, e online, através do 
site www.lancecertoleiloes.com.br. Seguindo a recomendação da OMS (Organização Mundial de 
Saúde) e de decretos estadual e municipal, será obrigatório o uso de máscaras e distanciamento 
entre os participantes para evitar aglomerações e disponibilizaremos material de higiene preventiva 
para evitar contaminação do COVID-19. O Leilão está amparado pela Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações e será conduzido pelo Leiloeiro Oficial o senhor Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias, 
matriculado na JUCEP nº 010/2014. Maiores informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Informações, com o Leiloeiro Oficial (83) 98787-8175, e-mail: 
marcotulio@lancecertoleiloes.com.br.

Cuité, 03 de setembro de 2021.
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 14:00 horas do dia 17 de Setembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de pneus e câmaras de ar diversos, 
destinado a esta Prefeitura. 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 425/17; 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) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Curral de Cima - PB, 03 de Setembro de 2021
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficia

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 4 de setembro de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.0122/2021
TOMADA DE PREÇOS nº 12/2021

OBJETIVO: Contratação dos serviços de execução de obra de alvenaria das calçadas de proteção 
das pavimentação nas ruas Maria Euzeni Araujo, Rua Luiz Gustavo Neto, Rua Professora Estela 
Leite, Rua Capitao Jose Soares de Oliveira, Rua Maria Salete Soares, Rua Maria das Neves, Rua 
Deputado Pedro Ferreira e Julia de Goes no município de Desterro,  Conforme projeto básico e 
edital em anexo e Lei 8.666/93.

ABERTURA: 13:00 do dia 21 de setembro  de 2021.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site www.desterro.
pb.gov.br e-mail prefeturadedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br.

Desterro – PB, 03 de setembro   de 2021.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Setembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de veículos para 
prestação de serviços de transporte aos estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino deste 
Município, no período compreendido entre setembro e dezembro de 2021. 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 1002/09; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@
pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 03 de Setembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Setembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
PNEUS (DE PRIMEIRA LINHA E NACIONAIS), destinados aos VEÍCULOS pertencentes a Secretaria 
Municipal de Saúde. 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; Portaria nº 
1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3377–1025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 03 de Setembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES
CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00302021
A Pregoeira Oficial do Município de Dona Inês/PB,  torna público que a empresa LICITAR COMER-

CIO E SERVIÇO EIRELI não assinou contrato dentro do prazo da convocação, referente ao Pregão 
Presencial nº 0030/2021, cujo objeto: Aquisição de TABLETS para uso educacional viabilizando a 
informatização dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Ficando as empresas remanescentes: 
WW COMERCIAL EIRELI; DANILO MICHAEL DA COSTA ME; LS SERVICOS DE INFORMATICA E 
ELETRONICA LTDA; REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA; GM COMERCIO E SERVICO 
LTDA, no item 01 - TABLET, convocadas para comparecerem às 09:00 horas do dia 08/09/2021, 
para reabertura do certame, onde será reaberto a etapa de negociação e julgamento de habilitação, 
devendo as empresas que retiraram os envelopes de habilitação, reapresenta-los na nova sessão. 
Informações: Telefone: (083) 33771110. Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 03 de Setembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de óleos lubrificantes, de acordo com o Pregão 
Presencial nº 00025/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: EVANILDO MIGUEL – CNPJ Nº 15.021.005/0001-78
OBJETO: Aquisição de óleos lubrificantes destinados aos veículos pertencentes ao município, 

aos locados ou a disposição deste município, para abastecimento na cidade de Ibiara-PB.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 32.686,85 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta 

e cinco centavos)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 03 de Setembro de 2021.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Pregão Presencial  nº  
00026/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: FELIPE PAULINO DE CARVALHO – CNPJ nº 26.375.070/0001-18
OBJETO: Contratação de Lava Jato para a lavagem dos veículos e máquinas pesadas perten-

centes ao município aos locados ou a disposição deste município.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 03 de Setembro de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo  Pregão Pre-
sencial nº  00027/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: ALISON ALEXANDRE MAMEDE, portador do RG nº 3.857.606 SSDS/PB e 

do CPF nº 017.696.274-30
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 01 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 2.490,00 (dois mil, quatrocentos e noventa reais)
VALOR GLOBAL DE: R$ 12.450,00 (doze mil, quatrocentos e cinqüenta reais)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 03 de Setembro de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2021
OBJETO: REFORMA DE PRÉDIO PUBLICO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE COMER-

CIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO NO MUNICIPIO DE IGARACY – PB, 
ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE MTUR 887350/2019 – OPERAÇÃO Nº 1063898–53. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: COMPASSO EM-
PREENDIMENTOS LTDA – ME - Valor: R$ 293.661,75. 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 Pedro 
Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.  
E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 01 de Setembro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Igaracy: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1002 2003 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO, 015 3.3.90.30 00 001.0000 
MATERIAL DE CONSUMO; 03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 
04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 027 
3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 
1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 048 3.3.90.30 00 
001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 068 3.3.90.30 
00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 06.000 SECRETARIA DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 088 3.3.90.30 00 211.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO; 07.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 
606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 169 
3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 
244 1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 191 3.3.90.30 00 001.0000 
MATERIAL DE CONSUMO; 09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 
368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 305 3.3.90.30 00 001.0000 
MATERIAL DE CONSUMO; 10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 343 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO; 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2018 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE,152 3.3.90.30 00 214.0000 – MATERIAL DE CONSUMO; 08.001 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PRO-
GRAMAS DO FNAS, 239 3.3.90.30 00 311 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 
00084/2021 - 03.09.21 - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA - R$ 36.054,00; CT Nº 00085/2021 - 
03.09.21 - RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - R$ 189.567,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Serviço objetivando: Credenciamento de pessoa jurídica especializada, para prestação de serviços 
de ressonância magnética, tomografia, radiologia, endoscopia digestiva alta e exames laboratoriais 
diversos, a fim de atender as necessidades da população de Ingá e dos municípios pactuados, e as 
demandas da Secretaria de Saúde deste Município. Os interessados deverão apresentar envelope 
contendo a documentação correspondente até as 14:00 horas do dia 17 de Setembro de 2021, na 
sala da referida comissão, sediada na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - 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. E-mail: licitacaoinga@gmail.
com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Ingá - PB, 03 de Setembro de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
COMUNICADO

LANCES VERBAIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que a sessão pública para continuidade dos trabalhos - fase de 
lances verbais - da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00041/2021, que objetiva: Locação 
de três veículos utilitários - dois do tipo caminhão: um baú frigorífico para transporte de carne bovina 
e o outro boiadeiro para transporte de animais para abate; e um tipo pick up duas portas carroceria 
aberta; será realizada às 08:00 horas do dia 10 de setembro de 2021, no mesmo local da primeira 
reunião na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB. Informações: no horário das 08:00 
às 12:00 dos dias úteis, no referido endereço.

Ingá - PB, 03 de setembro de 2021.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
COMUNICADO - HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021
O Pregoeiro Oficial comunica que a sessão pública para continuidade dos trabalhos - fase de 

habilitação - da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00037/2021, que objetiva: Serviços de 
coleta, transporte, tratamento por termo destruição e destinação final dos resíduos do serviço de 
saúde gerados pelas Unidades de Saúde deste Município; será realizada às 14:00 horas do dia 
10 de setembro de 2021, no mesmo local da primeira reunião na Praça Vila do Imperador, 160 - 
Centro - Ingá - PB. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis, no referido endereço.

Ingá - PB, 03 de setembro de 2021.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 17 de Setembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material 
laboratorial diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: 
licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 31 de Agosto de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, por meio do site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Execução dos 
serviços de transportes de estudantes universitários e da rede municipal da Zona Rural e adjacên-
cias para sede do Município e demais localidades e vice e versa, conforme itinerário definido pelas 
Secretaria de Educação deste Município. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 17 de 
Setembro de 2021. Início da fase de lances: 11:10 horas do dia 17 de Setembro de 2021. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 31/20; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 
Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Itatuba - PB, 31 de Agosto de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
ANALISE DE RECURSO INTERPOSTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para, execução dos serviços de reforma 
e ampliação das seguintes Escolas: EMEF José Antônio Dos Santos localizada no Sítio Bolas e 
Escola EMEF Josefa Correia de Andrade na Comunidade Serra Velha, pertencentes ao Município 
de Itatuba-PB. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizado, no uso 
de suas atribuições torna público aos interessados que após análise dos recursos administrativos 
interposto pela a empresa: SUZANA AZEVEDO MEIRA - EPP- CNPJ: 10.588767/0001-37. DECIDE 
julgar pelo conhecimento e pelo não provimento – RECURSO INDEFERIDO. As cópias do recurso 
e da analise encontram-se à disposição junto a esta comissão. Informações: no horário das 08:00 
as 14:00 horas dos dias úteis, anteriormente divulgado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: licitacao@itatuba.pb.gov.br

Itatuba - PB, 03 de Setembro de 2021.
ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 061267/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.023/2021
DATA DE ABERTURA: 17/09/2021 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS 

LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Karla Renata Marinho Alves, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
893277, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min 
e 14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Funda-
mentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decretos 
Municipais nº 4.985/2003, 9.280/2019, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993. 
Chave CGM: QHA7-EJHL-MZ2W-6ULC

João Pessoa, 03 de Setembro de 2021. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.004/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/096676 da SEINFRA.
DATA DA SESSÃO: 20/09/2021  
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 09 H - Horário de Brasília
OBJETO: Fornecimento de Pneus Novos e Câmaras de Ar e Protetores para a Manutenção em 

Veículos e Máquinas pertencentes a esta Edilidade.
CHAVE CGM: WJO8-DEY8-1H2R-OGPO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de 

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público que fará realizar a 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará 
a disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-
-e.com.br, sob o número da licitação 894012 e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacoes. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a 
partir de segunda-feira 06/09/2021, nos endereços já mencionados SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
n.º 10.520/02,  regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº 
7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei 
Complementar nº 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro 
e sua equipe de apoio, pelo Fone: 83 3214-7218.

João Pessoa, 03 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 07.029/2021/SEINFRA
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.009/2021/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP. - CNPJ 25.157.541/0001-59
OBJETO: Execução dos Serviços de Manutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações 

e Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental 
(EMEF): Santa Angela, Analice Gonçalves, Napoleão Laureano, Analice Caldas e Luiz Vaz de 
Camões em João Pessoa/PB – Lote 03.

VALOR TOTAL: R$ 4.691.794,93 (Quatro milhões, seiscentos e noventa e um mil, setecentos e 
noventa e quatro reais e noventa e três 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 Edson 

Bessa da Silveira /EBS Construções e Serviços Eireli EPP.
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 MANAÍRA 
AVISO DE ALTERAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2021
O Presidente da Comissão de Licitação torna público a Alteração do Horário da sessão pública 

da Chamada Pública de Compra objetivando: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Es-
colar - PNAE que serão destinados ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Manaíra/
PB. A sessão pública que está prevista para ocorrer as 10:00 horas do dia 21 de Setembro de 2021, 
será realizada ás 11:00 horas do dia 21 de Setembro de 2021. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Manaíra - PB, 01 de Setembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00026/2021
Objeto: contratação de empresa ou pessoa física para prestar os serviços de transporte e reco-

lhimento de lixo, poda, entulho, serviços de destinação de pessoal para tratamento de hemodiálise, 
serviços de destinação de profissionais que trabalham na saúde no Distrito do Socorro e serviços 
integral a secretaria de educação, atendendo as necessidades do município de Olho D’água-PB.

Vencedoras: JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA, com o valor global de R$ 34.200,00 (trinta e 
quatro mil e duzentos reais), GERLANIO EMILIANO DA SILVA, com o valor global de R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais), JOSE ESLI BATISTA LEITE com o valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e 
quinhentos reais), MANOEL TIAGO RAMOS SILVA, com o valor global de R$ 13.800,00 (treze mil 
e oitocentos reais), RAIMUNDO ALVES DA SILVA com o valor global de R$ 13.200,00 (treze mil e 
duzentos reais). ADJUDICAÇÃO: encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais 
questionamentos, o pregoeiro adjudica o objeto da empresa supra mencionada.  

Olho D’água-PB, 03 de Setembro de 2021
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00026/2021
Objeto: contratação de empresa ou pessoa física para prestar os serviços de transporte e reco-

lhimento de lixo, poda, entulho, serviços de destinação de pessoal para tratamento de hemodiálise, 
serviços de destinação de profissionais que trabalham na saúde no Distrito do Socorro e serviços 
integral a secretaria de educação, atendendo as necessidades do município de Olho D’água-PB.

Vencedoras: JOSEAN GUILHERME DE FRANÇA, com o valor global de R$ 34.200,00 (trinta e 
quatro mil e duzentos reais), GERLANIO EMILIANO DA SILVA, com o valor global de R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais), JOSE ESLI BATISTA LEITE com o valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e 
quinhentos reais), MANOEL TIAGO RAMOS SILVA, com o valor global de R$ 13.800,00 (treze mil 
e oitocentos reais), RAIMUNDO ALVES DA SILVA com o valor global de R$ 13.200,00 (treze mil 
e duzentos reais).Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 
10.520/2002. Estando convocada para assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 3 de Setembro de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita 

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 
A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade de 
Patos, às 08:30 horas do dia 17 de setembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para: Aquisição de EPIs (luvas, máscara de proteção, protetor facial, álcool, 
oxímetro digital e termômetro) e teste rápidos especifico para diagnostico de COVID -19, destinados 
as ações de combate a COVID- 19 da Câmara Municipal de Patos – PB, conforme especificação 
no edital e seus anexos.

 Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
demais legislação pertinente. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado e 
através do e-mail: licitacaocamarapatospb@ gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.cama-
rapatos.pb.gov.br. 

Patos - PB, 03 de setembro de 2021 
Rubeniza Lima Almeida de Menezes 

Pregoeira Oficia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00020/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/2020).
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de produtos limpeza, desinfecção e 

proteção atendendo ao Plano de Contingencia e Combate ao COVID-19 nas Escolas no ano de 
2020 destinado a Secretaria de Educação do Município de Pedra Branca-PB, conforme especifi-
cações no contrato, pela contratação direta da empresa JOSE ALMAIR PEREIRA - ME - CNPJ Nº 
18.562.663/0001-65, com o valor global de R$ 28.880,00 (vinte e oito mil oitocentos e oitenta reais ).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca -  PB, em 28 de agosto de 2021.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00020/2021

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 

a Lei COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/2020). e do parecer jurídico exarado no referido processo, 
em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a 
documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00020/2021, HOMOLOGO, A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, visando à Contratação de pessoa jurídica para aquisição de produtos 
limpeza, desinfecção e proteção atendendo ao Plano de Contingencia e Combate ao COVID-19 nas 
Escolas no ano de 2020 destinado a Secretaria de Educação do Município de Pedra Branca-PB. A 
empresa JOSE ALMAIR PEREIRA - ME - CNPJ Nº 18.562.663/0001-65, com o valor global de R$ 
28.880,00 (vinte e oito mil oitocentos e oitenta reais).

Pedra Branca -  PB, em 28 de agosto de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00002/2021, por menor 

preços por item, com objeto, Aquisição de Patrulha Mecanizada, destinada a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural do Município de Pedra Branca-PB. Abertura dia 24/09/2021 às 09:00 
horas, no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília. O 
Edital Completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de Licitações, no horário de 08:00 
às 12:00 horas ou pelos endereços eletrônico: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e 
demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 03 de setembro de 2021
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 0001/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: JOANA DARC COSTA AFREU - ME - CNPJ Nº 13.207.326/0001-36
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, aquisição parcelada de carnes bovina, frango e 

seus derivados, destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas e secretarias 
do município e aquisição de materiais de limpeza de uso doméstico e pessoal, destinados a várias 
secretarias do Município de Pedra Branca-PB.

Valor global: R$ 8.002,40 oito mil dois reais e quarenta centavos)
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca –PB, 03 de SETEMBRO de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 0001/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA-ME – CNPJ nº 26.606.245/0001-50Objeto: 

Aquisição de gêneros alimentícios, aquisição parcelada de carnes bovina, frango e seus derivados, 
destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas e secretarias do município e 
aquisição de materiais de limpeza de uso doméstico e pessoal, destinados a várias secretarias do 
Município de Pedra Branca-PB

Valor global: R$ 474.712,62 (quatrocentos e setenta e quatro mil setecentos e doze reais e 
sessenta e dois centavos),

VIGÊNCIA:  31.12.2021.
Pedra Branca –PB, 03 de SETEMBRO de 2021

Josemario Bastos de Souza
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 0001/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: JOSE ALMAIR PEREIRA - ME - CNPJ Nº 18.562.663/0001-65
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, aquisição parcelada de carnes bovina, frango e 

seus derivados, destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas e secretarias 
do município e aquisição de materiais de limpeza de uso doméstico e pessoal, destinados a várias 
secretarias do Município de Pedra Branca-PB.

Valor global: R$ $ 124.342,50 (cento e vinte e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e 
cinquenta centavos)

VIGÊNCIA:  31.12.2021.
Pedra Branca –PB, 03 de SETEMBRO de 2021

Josemario Bastos de Souza
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 0001/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS 

EIRELI - CNPJ 23.708.247/0001-62
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, aquisição parcelada de carnes bovina, frango e 

seus derivados, destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas e secretarias 
do município e aquisição de materiais de limpeza de uso doméstico e pessoal, destinados a várias 
secretarias do Município de Pedra Branca-PB.

Valor global: R$ 10.333,84 (dez mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca –PB, 03 de SETEMBRO de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00020/2021

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 

nº 00020/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: JOSE ALMAIR PEREIRA - ME - CNPJ Nº 18.562.663/0001-65.
Contratação de pessoa jurídica para aquisição de produtos limpeza, desinfecção e proteção 

atendendo ao Plano de Contingencia e Combate ao COVID-19 nas Escolas no ano de 2020 des-
tinado a Secretaria de Educação do Município de Pedra Branca-PB.

VALOR GLOBAL  R$ 28.880,00 (vinte e oito mil oitocentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca -  PB, em 29 de agosto de 2021
Josemario Bastos de Souza-

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00099/2020, em 17.07.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa RONALDO PAIVA NUNES- ME - 

CNPJ Nº 35.588.417/0001-00.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de instrumentos musicais para o município de pedra 

branca-PB, atendendo ao convenio FUNARTE nº 027/2019 -plataforma +brasil Nº887165/2019.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 03 de setembro de 2021
Josemario Bastos de souza 

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: PEDRO FRANCISCO DA SILVA, portador do CPF Nº 789.307.314-49
Objeto Prestação de serviços para transporte de estudantes da rede municipal de ensino do 

município de Piancó-PB.
Valor Global: R$ 37.428,60 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos). 

Piancó-PB, 03 de Setembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ. 
CONTRATADA: JOSE JOAQUIM DA SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 556.455.504-04
OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB.
VALOR GLOBAL: R$ 46.173,60 (QUARENTA E SEIS MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS 

E SESSENTA CENTAVOS). 
PIANCÓ-PB, 03 DE SETEMBRO DE 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: DOUGLAS SILVA DE MESQUITA, portador do CPF Nº 107.505.354-40
Objeto Prestação de serviços para transporte de estudantes da rede municipal de ensino do 

município de Piancó-PB.
Valor Global: R$ 65.062,80 (sessenta e cinco mil, sessenta e dois reais e oitenta centavos). 

Piancó-PB, 03 de Setembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: DANIEL SILVA DE MESQUITA, portador do CPF Nº 032.268.314-96
Objeto Prestação de serviços para transporte de estudantes da rede municipal de ensino do 

município de Piancó-PB.
Valor Global: R$ 47.572,80 (quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta 

centavos). 
Piancó-PB, 03 de Setembro de 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA – ME, CNPJ Nº 

22.226.670/0001-63
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de fardamentos, jaleco, bonés, calçados e 

bolsas destinados a secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
Valor global: R$ 26.063,00 (vinte e seis mil e sessenta e três reais), conforme resultado dos 

vencedores nas páginas anteriores.
Piancó-PB, 02 de Setembro de 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Décimo Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0006/2021, em 04.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa POSTO DE COMBUSTÍVEL SS LTDA 
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa (posto de combustível) para fornecer 

combustíveis com o abastecimento no município de Piancó, atendendo as necessidades de todas 
secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2021. 

OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 03 de Setembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 10002/2021

OBJETO: Construção de UBS. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: A. B. CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 625.387,52. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Avenida Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 03 de Setembro de 2021
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 22 de Setembro de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRÉ 
GALVÃO. 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) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com . Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 03 de Setembro de 2021
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
RECURSOS TECNOLÓGICOS (TABLET EDUCACIONAL). Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 20 de setembro de 2021. Início da fase de lances: 09:05 horas do dia 20 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, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.
com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Pocinhos - PB, 03 de setembro de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 08:30 horas do dia 21 de Setembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 03 de Setembro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

00019/2021, para o dia 17 de Setembro de 2021 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 17 de Setembro de 2021 às 09:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro 
- Remígio - PB. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Remígio - PB, 03 de Setembro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO APóS INVERSÃO

DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
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: - M 
CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ: 32.593.430/0001-50, Item(s): 
02,03,14. Valor: 49.896,04, - POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA 72749032172, CNPJ: 
40.238.923/0001-09, Item(s): 16. Valor: 1.499,40. 

Santa Luzia - PB, 27 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: - POLLYANNA TAMARA 
MORAIS E SILVA MOURA 72749032172, CNPJ: 40.238.923/0001-09, Item(s): 16. Valor: 1.499,40. 

Santa Luzia - PB, 27 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): - POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA MOURA 
72749032172, CNPJ: 40.238.923/0001-09, Item(s): 16. Valor: 1.499,40. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 27 de agosto de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2021
REPUBLICAÇÃO

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 20 de Setembro de 2021, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE 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.portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB, 03 de Setembro de 2021.
Valquiria Silva de Araujo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2021
OBJETO: Aquisição de trator agrícola, destinado ao município de São Domingos. Data e Local, 

às 09:00 horas do dia 17/09/2021, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Alves de Melo, S/N - 
Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 02 de setembro de 2021.
FRANCISCO JERFESON DO NASCIMENTO.

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de portas, portões de ferro, ferragem em 
geral e concertos em geral para as secretarias do Município de São José do Bonfim e aos Fundos 
Municipais de Saúde e Assistência Social do Município. Data e horário limite do recebimento das 
propostas: até às 09:15hs/min do dia 20/09/2021. Data e horário do início da disputa: 09:30hs/mim 
do dia 20/09/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal 
de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim – PB, 03 Setembro de 2021.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2021
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviço para ACESSO A INTERNET 
e manutenção nos pontos localizados na Zona Rural e Urbana no município de São José do Bonfim/
PB. Data e horário limite do recebimento das propostas: até às 10:25hs/min do dia 20/09/2021. Data 
e horário do início da disputa: 10:30hs/mim do dia 20/09/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, 
Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. 
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: 
Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 
12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim – PB, 03 Agosto de 2021.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
NOTIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
O Presidente da CPL torna público que após emissão de parecer da área contábil acerca do 

julgamento dos balanços patrimoniais da Fase de Habilitação da Tomada de preços nº 00005/2021, 
foi constatado pelo contador discrepâncias nas demonstrações contábeis das empresas: MAXICASA 
COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ Nº 03.278.968/0001-72, ANTUNES ENGE-
NHARIA EIRELI CNPJ Nº 22.455.563/0001-07 e ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 
CNPJ Nº 02.349.757/0001-10. Nesse sentido, o contador orientou pela realização de realização 
de diligências para que as empresas supramencionadas se justifiquem quanto as discrepâncias 
apresentadas nos balanços, pois as mesmas apresentaram um lucro líquido na Demonstração de 
Resultado do Exercício e outro resultado no Balanço Patrimonial. Dá-se o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para apresentação das justificativas. O relatório emitido pelo contador será enviado via e-mail 
para as empresas, estando este anexo aos autos e à disposição dos interessados na sala da CPL, 
Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB, no horário das 07:00 
Às 13:00 horas dos dias úteis. Informações através do E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 03 de Setembro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 008/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que fará realizar às 
09:00 horas do dia 23 de setembro de 2021, sessão pública com objetivo de Contratação de Em-
presa Especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço 
global por lote, para execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos 
de ruas na comunidade de Ladeiras,  na zona Rural  do município de São José de Piranhas-PB, 
conforme constam discriminados e quantificados no Edital  e em seu Anexo I (termo de Referência). 
Os interessados poderão retirar o Edital e Anexos na sede da Prefeitura Municipal (sala da CPL), 
localizada à Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB, ou ainda pelos meios virtuais 
disponíveis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com e Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB, em 03 de Setembro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2021, que objetiva: 
Execução de Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comuni-
dades Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e Sitio Camuci no Municipio de São José do Sabugí/
PB, Conforme Planilha Orçamentária e Projeto Básico em Anexo; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - R$ 202.515,48.

São José do Sabugí - PB, 03 de Setembro de 2021
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PARA ASSINATURA DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Sabugí/PB, CONVOCA a empresa AMETISTA CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 29.828.673/0001-16, nos termos do art. 64 da Lei nº 8.666/93, 
para, no prazo de 05 (cinco) cinco dias, assinar o termo de contrato referente ao certame licitatório 
Tomada de Preços nº 004/2021, cujo o objetivo e a Execução de Obras de Pavimentação e Ade-
quação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sitio Brejinho, Sitio Redinha e 
Sitio Camuci no Municipio de São José do Sabugí/PB, sob pena de decair o direito da contratação 
e sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93. 

São José do Sabugí - PB, 03 de Setembro de 2021
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA SEDE 
DO MUNICIPIO (CENTRO DA CIDADE), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIAS EM ANEXO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2021. DOTAÇÃO: 08.000 SECRETARIA DE 
INFRA–ESTRUTURA 14.451.3019.1025 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS 4490.51 99 
Obras e Instalações Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até 31/01/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São José do Sabugi e: CT Nº 00071/2021 - 27.08.21 - VIGA ENGENHARIA 
LTDA - R$ 213.515,52.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação 
de empresa para fornecimento de forma parcelada de Material de Limpeza, para atender as ne-
cessidades das secretarias do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 20 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 
20 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 10.024/19; Decreto Municipal nº 00023/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. 
E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 03 de Setembro de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Alimentação Escolar, em cumprimento do estabelecido pela Lei 
11.947/2009 e Resolução nº. 38/2009 do Ministério da Educação, e Lei Municipal nº 389/2009, através 
da Solicitação de Compras da Secretaria Municipal de Educação. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada 
Pública nº 00002/2021. DOTAÇÃO: 02.050 –020.50.12.361.2003.2012 –3390.30.00.00 –111 / 122 
/ 125 – Fonte. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal : CT Nº 00067/2021 - 02.09.21 - COAFAB - COOP. DA AGRICULTURA FAMI-
LIAR DO AGRESTE DA BORBOR - R$ 149.239,00; CT Nº 00068/2021 - 02.09.21 - CAPRIBOM 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - R$ 16.992,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para dar 
continuidade à empreitada: Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do 
município de Sertãozinho-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. ADITA-
MENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00067/2021 - Marcelo Barbosa de Oliveira - 1º Aditivo - redução 
de R$ 108,90. ASSINATURA: 03.09.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0062/2021
A Prefeitura Municipal de Solânea/PB, através do Pregoeiro Oficial, torna público que a empresa 

PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A., interpôs impugnação ao Edital do Pregão Presencial nº 
0062/2021, cujo objetivo é a Contratação de empresa, para fornecimento de links de internet banda 
larga, com capacidade de 100 megas full em fibra óptica, devidamente autorizada pela ANATEL, 
destinado às Secretarias desta Prefeitura de Solânea/PB, o qual não foi acatado, sendo mantido o 
edital em todos os seus termos. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 02 de Setembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
CONVOCAÇÃO PARA ESCLARECIMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a conclusão da construção 

de uma Escola com 04 (quatro) salas de aula, no Município de Solânea/PB, conforme Convênio nº 
724/2017 – Secretaria de Estado da Educação –PMS. A Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura de Solânea/PB, convoca a empresa S & L - CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTDA - EPP, empresa que apresentou o menor valor global proposto, para no prazo de 
03 (três) dias úteis, apresentar junto a esta Comissão, as composições dos itens 1.2.3.2 e 1.2.4.1 
e correção da composição do item 1.2.5.2 de sua planilha, conforme parecer do engenheiro desta 
Prefeitura, sob pena de desclassificação da proposta. 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: licitacaosola-
nea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 02 de Setembro de 2021
MARIA DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0062/2021
A Prefeitura Municipal de Solânea/PB, através do Pregoeiro Oficial, torna público que a empresa 

PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A., interpôs impugnação ao Edital do Pregão Presencial nº 
0062/2021, cujo objetivo é a Contratação de empresa, para fornecimento de links de internet banda 
larga, com capacidade de 100 megas full em fibra óptica, devidamente autorizada pela ANATEL, 
destinado às Secretarias desta Prefeitura de Solânea/PB, o qual foi acatado, sendo alterado o edital 
e reaberto o prazo inicialmente previsto, sendo adiado para o dia 16 de Setembro de 2021, às 09:30 
horas, a sessão pública do certame. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 02 de Setembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. Abertura da sessão pública: 08:30 horas 
do dia 20 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 20 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 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 03 de Setembro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00051/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A MATERNIDADE DA UNIDADE 
DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – HMAA. Abertura da sessão pública: 12:00 horas 
do dia 20 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: 12:01 horas do dia 20 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 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 03 de Setembro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE SONORIZAÇÃO PARA O AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 
Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 21 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: 
08:31 horas do dia 21 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 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 03 de Setembro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do 
dia 22 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 22 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 10.024/19; Decreto Municipal nº 1062/14; 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: 
www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 03 de Setembro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00013/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
MECANIZADA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Tacima - PB, 02 de Setembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00028/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2021, que objetiva: SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS (comum a área de atuação) NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DO 
TIPO ULTRASSONOGRAFIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ULTRAMED EIRELI - R$ 45.000,00.

Tacima - PB, 03 de Setembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNI-
COS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Tacima: 02.020 SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇÃO 02020.04.122.1002.1004 
ADQUIRIR EQUIPAM.P/SEC.FINANÇAS,PLAN E ADMINIST 4.4.90.52.00.00 EQUIPA-
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
04000.12.361.2010.2011 ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO 
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 07.000 FUNDO MUN ASSIST 
SOCIAL – FMAS 07000.08.244.2005.2046 MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA – IGD BF 
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 07000.08.244.2005.1042 ADQUIRIR 
VEICULO E EQUIPAM.P/ASSISTENCIA SOCIAL 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00110/2021 - 30.08.21 - A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO 
ATACADISTA LTDA - R$ 1.760,00; CT Nº 00111/2021 - 30.08.21 - ELETROLAR COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA - R$ 26.531,00; CT Nº 00113/2021 - 30.08.21 - GM COMERCIO E SERVICO LTDA 
- R$ 16.690,00; CT Nº 00115/2021 - 30.08.21 - MULT FORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA - R$ 11.876,00; CT Nº 00116/2021 - 30.08.21 - THOMAS JOSE BELTRAONDE 
ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 13.338,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
ANALISE DE RECURSO INTERPOSTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para, execução dos serviços 
de pavimentação em diversas Estradas Vicinais do município de Umbuzeiro – PB. O Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizado, no uso de suas atribuições torna público 
aos interessados que após análise do recurso administrativo interposto pela a empresa: PAINEL 
ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 39.411.366/0001-99. DECIDE julgar pelo conhecimento 
e pelo não provimento – RECURSO INDEFERIDO. As cópias do recurso e da analise encontram-se 
à disposição junto a esta comissão. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias 
úteis, no endereço anteriormente divulgado. Telefone: (83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.
com; http://www.umbuzeiro.pb.gov.br.

Umbuzeiro - PB, 02 de Setembro de 2021.
ALBERTO RIBEIRO DA SILVA

Presidente da Comissão

CONVITE  Nº 03/2021     
Registro CGE Nº 21-01518-8

JULGAMENTO DA PROPOSTAS TÉCNICA
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes do CONVITE Nº 03/2021 (Elaboração de Projeto Executivo de Enge-
nharia para Pavimentação, Obrasd’Artes Especiais, Estudos Fitossociológico, Plano de Controle 
Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas-PCA/PRADa da ligação entre o Campus 
da Universidade Federal da Paraíba(UFPB) e o Bairro dos Bancários, em João Pessoa(Interligando 
entre a Rua Tabelião Stanislau Eloy e a Rua Bancário Waldemar de Mesquita), que após análise 
detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, 
considera classificada a Empresa PROJETO CONSULTARIA DE ENGENHARIA LTDA A CPL. com 
a pontuação máxima – 100 pontos.

 A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a 
reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta Técnica, se não houver 
interposição de recurso, fica marcada para o dia 09/09/2020, às 10:00 horas

João Pessoa, 03 de setembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 29/2021    
Registro CGE Nº 21-01307-6

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 29/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbana nas cidades de Juazeirinho, São João do Tigre/PB, Monteiro, Natuba e Cubati 
com aproximadamente 7,70 km ), que após análise detalhada nas documentações das Propostas de 
Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláu-
sulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte ordem:1º lugar: LIGHT ENGENHARIA E 
COMÉRCIO EIRELI - R$ 6.297.245,64(*), 2º lugar: CLP CONSTRUTORA EIRELI – R$ 6.315.271,83 
e 3º lugar - TAPAJÓS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP - R$.  6.545.092,65 (*)

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “b” e “c” do edital
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 

do DER/PB 
João Pessoa, 03 de setembro de 2021.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 30/2021    
Registro CGE Nº 21-01293-8

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 30/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
das Travessias Urbanas nas cidades de Coremas, Manaíra, Pedra Branca, Santana de Mangueira e 
São José de Caiana com 6,20 km ), que após análise detalhada nas documentações das Propostas 
de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas 
Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte ordem:1º lugar: NIEMAIACONS-
TRUÇÕES EIRELI - R$ 4.650.231,78(*), 2º lugar: CVM CONSTRUTORA LTDA – R$ 4.694.749,16 
e 3º lugar - CLPT CONSTRUTORA EIRELI - R$.  4.743.651,39

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “b” e “c” do edital
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 

do DER/PB 
João Pessoa, 03 de setembro de 2021.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021
Registro CGE Nº 21-01077-8

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021 (Obras de Pavimentação da  
Marcondes Gadelha em Lerolândia Município de Santa Rita-PB), que após análise detalhada nas 
documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em 
epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte 
ordem: 1º lugar: AS CONSTRUÇÕES -EIRELI - R$ 272.850,05e 2º lugar: PLANENG ENGENHARIA 
LTDA - EIRELI– R$ 281.468,75

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 03 de setembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2020
PROCESSO Nº 19.000.004775.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO DE GERADOR ELÉTRICO, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E 
DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SETDE, 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 Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00701-1
João Pessoa, 03 de setembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A – EPC
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021
REGISTRO NA CGE 21-01716-6

A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A – EPC, através de seu Pregoeiro, torna 
público, que no dia 17 de setembro de 2021, às 10h00min. (horário de Brasília), realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2021. Objeto: Aquisição de material gráfico (químicos), 
tipos: chapas, reveladores, tintas e outros, para atender as necessidades da Gráfica da Empresa 
Paraibana de Comunicação – S/A - EPC, conforme condições, quantidades e exigências estabe-
lecidas no Edital, Termo de Referência e demais anexos. Para adquirir o edital ou obter maiores 
informações na EPC, na Av. Chesf, 451 - Distrito Industrial, João Pessoa – Paraíba – CEP 58.040-10, 
Fones: (83) 9-9143-9454 e (83) 9-8823-4318 - E-mail: cpl.auniao@hotmail.com. O edital na sua 
íntegra, poderá ser retirado nos sites: www.centraldecompras.pb.gov.br, www.auniao.pb.gov.br e 
www.licitacoes-e.com.br. Licitação no Banco do Brasil S/A Nº 894313.

João Pessoa – PB, 03 de setembro de 2021.
VALMIR SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DA PARAÍBA 
– SESCOOP/PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2021

Data e horário da sessão de abertura: 16 de setembro de 2021 às 14:00 horas.
Local: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba - Av. Coremas, 

498, centro, em João Pessoa–PB.
Objeto:contratação de empresa especializada na fabricação, montagem e instalação de móveis 

planejados, confeccionados em MDF e aquisição de cadeiras tipo executiva giratória. Informações: 
Fone: (83)3222-3660/6268 e-mail: licitacoes@sescooppb.coop.brObter o edital no site: 

https://www.paraibacooperativo.coop.br/
Elisângela Maria de Sousa

Pregoeira

ERRATA – EDITAL DE PUBLICIZAÇÃO
A Comissão Eleitoral do SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIAS DO ESTADO 

DA PARAÍBA (SINDCONAM/PB) vem Retificar o Edital de Publicização publicado no Jornal a União 
pág. 28, em 25/08/2021, para dele fazer constar a alteração abaixo indicada:

Onde se lê:
“(…) para quadriênio 2021-2025, a ser realizada dia 05 de setembrode 2025”.
Leia-se:
“(…) para quadriênio 2021-2025, a ser realizada dia 05 de setembro de 2021”.
A Comissão Eleitoral

COINPA – CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA , 07.323.388/0001-
00 torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo a Licença de Operação para a atividade de construtora e indústria de pre-moldados Situado 
na rua Coronel José Teles, n 470 , no bairro de Santa catarina, Cabedelo-PB.

XIMENES QUINTANS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA – CNPJ 12.676.730/0001-96, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aqüicultura de Cabedelo a 
Licença de Operação para regularização de um imóvel situado a Av. Litorânea, 1592 – Cabedelo – PB.

BBL IMOBILIARIA E INCORPORACOES LTDA, CNPJ: 07.025.982/0001-15, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade 
Operaçãoparaconstrução de Imóvel Comercial, situado na Rodovia BR 230, 102, Lote 27, Parque 
Esperança– Cabedelo/PB.

ENGECOP CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.,CNPJ: 35.741.470/0001-90, torna público 
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicen-
çade OperaçãoparaConstrução de residencialMultifamiliar, situadona Rua Golfo de Guiné, S/N, no 
Loteamento Intermares, Lote 07, Quadra 56, Intermares– Cabedelo/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.

EDITAL DE 1ª., 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA Pedro 
Calisto de Santana Presidente da Cooperativa de Produtores e da Agricultura Familiar da Paraíba, 
inscrita na CNPJ 08.028.642/0001-00 no uso de suas atribuições que lhe confere o estatuto social, 
convoca os associados para uma Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 14 de 
setembro de 2021, em sua sede social situada a Rua Nossa Senhora da Assunção, SN, sala 21, 
centro Alhandra, Estado da Paraíba, às 13:00 para primeira convocação com a presença de 2/3 
(dois terços) dos associados; às 14:00 horas em segunda convocação com a presença de metade 
mais um dos associados e às 15:00 horas em terceira convocação com a presença de no mínimo 
10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte assunto: 1 – Alteração Estatutária; 2 – Mu-
dança de endereço;. 3 - Outros assuntos de interesse social. Alhandra – PB, 01 de setembro de 
2021. PEDRO CALISTO DE SANTANA – PRESIDENTE OBS: Só votarão os itens acima citados 
os associados que estão aptos a votar.

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.

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.

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 0001
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES EM SAÚDE

AVISO DE CHAMAMENTO EDITAL N. 0001 – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
EMP. PREST. SERV. C. GRANDE – SINTEPS CG e SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO 
E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA – SEAC-PB – NESTE ATO DENOMINADA ASSO-
CIAÇÃO SINDICAL PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Emp. Prest. Serv. C. Grande – PB e o Sindicato  das Em-
presas de Asseio e Conservação do Estado da Paraíba, torna público que estará credenciando 
instituições de saúde  interessadas em proceder atendimentos no âmbito de consultas médicas, 
clínicas, especializadas e exames de imagens do município de Campina Grande-PB no prazo 
de 03 dias a contar da publicação deste chamamento.

A documentação completa poderá ser solicitada pelo e-mail sintepscgauxiliosaude@gmail.
com ou pelo fone (83) 3321-3155

Campina Grande –PB, 01 de SETEMBRO de 2021.
Alexandre Pereira da Silva
Presidente do SINTEPS-CG

Lincoln Thiago de Andrade Bezerra
Presidente do SEAC-PB

CONDIÇÕES E RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEIS 
CONDIÇÕES 

•Possuir Sede na cidade de Campina Grande-PB;
•Constar em seu CNAE as atividades solicitadas para os respectivos serviços/atendimentos;
•Possuir médico responsável técnico pela instituição com RQE;
•Código de atividade 399 no cadastro da receita federal com no mínimo de 02 anos de 

atividades comprovadas;
•Comprovar da capacidade de atendimento no mínimo de 95% dos serviços em sede própria;
•Apresentar nota(s) fiscal(is) dos equipamentos;
•Teste(s) / laudo(s) de calibração dos equipamentos;
DOCUMENTOS 
• Contrato / Estatuto devidamente registrado;
•  Aditivo(s) /Ata(s) devidamente registrado(s);
• Declaração de capacidade financeira assinada pelo responsável e contador;
• Relação de faturamento dos 02 últimos anos assinada pelo responsável e contador;
• Comprovação de capacidade técnica do sócio/ associado presidente/administrador;
• Certidões Federais, Estadual, Municipal;
• Certidões Trabalhista, FGTS, Falência, Criminal;
• Comprovação da prestação de serviços na área da saúde no mínimo a 02 anos;

EDITAL DA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE SóCIOS
SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LIMITADA

CNPJ/MF 09.297.961/0001-84
MARIA NOGUEIRA GADELHA DE OLIVEIRA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº. 

203.090, expedida pela SSP/PB, inscrita no C.P.F./MF sob o nº. 132.945.634-34, sócia adminis-
tradora da sociedade em referência, conjuntamente com os sócios ANNA VIRGINIA NOGUEIRA 
GADELHA DE OLIVEIRAFONTES, ANNE ELISE NOGUEIRA GADELHA DE OLIVEIRA, MA-
RIANNA NOGUEIRA GADELHA DE OLIVEIRA, FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA JÚNIOR, 
os quais representam 48,15% do capital social da pessoa jurídica SOCIEDADE HOSPITALAR 
GADELHA DE OLIVEIRA LIMITADA – CNPJ/MF 09.297.961/0001-84,convocam para se reunirem 
em Assembleia Geral de Sócios, que se realizará em 23/09/2021,sendo a 1ª chamada às 9h 
(nove horas) com a presença de ¾ do capital social, e, às 9:30 (nove horas e trinta minutos) em 
2ª chamada, com qualquer quórum presente, no auditório do Hotel Vó Ita, localizado na BR 230, 
Km 454, bairro Jardim Bela Vista, Sousa (PB), cuja pauta de assuntos e deliberações submetidas 
aos sócios serão as seguintes: (1) Discutir e deliberar sobre a exclusão dos sócios MARIA DE 
FÁTIMA GADELHA DE OLIVEIRA, brasileira, natural de Sousa-PB, nascida em 23/09/1941, sol-
teira, empresária, assistente social, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 72.582, expedida 
pela SSP/PB, inscrita no C.P.F./MF sob o nº. 058.354.374-04, residente e domiciliada à rua Cel. 
João Alvino Gomes de Sá, nº. 11, Centro, Sousa, PB, CEP 58800-030; JOÃO BOSCO GADELHA 
DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, natural do Rio de Janeiro-RJ, nascido em 26/07/1977, casado, 
médico, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.700.650, expedida pela SSP/PB, inscrito no 
C.P.F./MF sob o nº. 931.201.504-44, residente e domiciliado na rua Antonio de Paiva Gadelha, nº. 
44, bairro Gato Preto, Sousa, PB, CEP 58802-155;ANA EMÍLIA XAVIER GADELHA OLIVEIRA DE 
ARAÚJO, brasileira, natural de Sousa-PB, nascida em 28/11/1983, casada, enfermeira, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº. 2.569.026, expedida pela SSP/PB, inscrita no C.P.F./MF sob o nº. 
044.621.554-67, residente e domiciliada na rua Deoclécio Cipriano Maniçoba, nº. 28, bairro Jardim 
Oásis, Cajazeiras, PB, CEP 58900-000; em virtude da prática, em tese, de infrações contratuais e 
legais em prejuízo da SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LIMITADA – CNPJ/
MF 09.297.961/0001-84. A íntegra das eventuais infrações e os respectivos documentos estão 
disponíveis na administração da Sociedade Empresária, além de serem remetidas por intermédio 
de Notificação Extrajudicial específica. Por ocasião da Assembleia, será facultado aos sócios em 
tese infratores, o pleno exercício do contraditório, com uso da palavra e possibilidade de juntada de 
documentos que entenderem necessários. Deixa-se de publicizar as supostas infrações no presen-
te, em respeito ao princípio da presunção de inocência e confidencialidade.(2)Outros assuntos de 
interesse da sociedade.A Assembleia Geral se instala em primeira chamada com ¾ (três quartos) 
do capital social, e em segunda, com qualquer número. Os sócios que não puderem comparecer 
no dia e horário aprazado, poderão se fazer representados por procuradores, os quais devem 
ser, obrigatoriamente, sócio ou advogado, através de outorga de mandato, com especificação dos 
poderes e atos autorizados. Com vistas a garantir a ampla participação dos sócios, e atentos aos 
efeitos da pandemia mundial do SARS-CoV-2, será franqueada a oportunidade de participação na 
Assembleia de forma eletrônica, por intermédio da plataforma ZOOM, cuja senha e ID da reunião 
serão disponibilizados mediante solicitação do interessado, a qualquer tempo, inclusive durante a 
realização do ato, por intermédio do e-mail: administracao@cmhst.com.br. Este instrumento será 
levado a registro. Contando com a presença de Vossas Senhorias, Sousa (PB), 03 de setembro 
de 2.021. MARIA NOGUEIRA GADELHA DE OLIVEIRA (Sócia administradora), ANNA VIRGINIA 
NOGUEIRA GADELHA DE OLIVEIRAFONTES (Sócia), ANNE ELISE NOGUEIRA GADELHA 
DE OLIVEIRA (Sócia), MARIANNA NOGUEIRA GADELHA DE OLIVEIRA (Sócia), FRANCISCO 
SALES G. DE OLIVEIRA JÚNIOR (Sócio).

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 4 de setembro de  2021         28
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